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МАТЕМАТИКА І ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ ГУМАНІТАРНОГО ТА 
ПРИРОДНИЧОНАУКОВОГО ЗНАННЯ

XX століття все-таки пройшло під домі
нантою того уявлення, що складність і нелі- 
нійність соціальних систем не піддається 
жорсткому формально-математичному опи
су. В кращому випадку, побудовані моделі 
були однобічними засобами осягнення при
роди й сутності цих систем. Відповідно до 
цього і формувалася методологія світоосяг- 
нення. Розвиток нелінійної фізики, особливо 
синергетики, став засадою формування нової 
методології наукового дослідження. Досить 
назвати роботи Лакатоса, Куна, Фейерабен- 
да, Тулміна, Стьопіна, Лекторського, Лук’- 
янця та інших методологів і філософів науки, 
які зробили перші серйозні кроки до нового 
розуміння цілісності матеріальних і ду
ховних систем та математичного підходу як 
потужного засобу й інструменту міждисцип
лінарного пошуку.

Класична наука за своєю суттю була ме
ханістичною, в якій необхідність і випадко
вість взаємопов’язувалися через призму ма
тематичної статистики і теорії ймовірності. 
Водночас розвиток статистичної фізики та
кож базувався на широкому застосуванні цих 
ідей і методів, що й дозволило фізичному (а 
тим самим і науковому) пізнанню вийти на 
такі експоненціальні закони, як розвиток на
уки, процеси напіврозпаду, демографічні 
процеси і навіть на аналіз публікацій тих чи 
інших авторів. Своєрідна абсолютизація цих 
законів опиралась на ідею неперервності, 
тобто однобічний аналіз у рамках однієї яко
сті. Тому в теоріях фазових переходів непе
рервність органічно зв’язується з дискретні
стю -  переходом до нової якості. Фізика та
кого переходу найбільш повно може бути 
описана на основі широкого застосування 
функціоналів з використанням теорії залиш
ків, що дає реальну можливість досліджува
ти внутрішню сутність стрибка. Нові підходи 
до розв’язання цього завдання в матеріалоз
навстві розроблені й проілюстровані в книзі
О.М.Маника [2, с. 181-240].

При переході до розгляду природи й сут
ності людини та суспільства ці методи й під
ходи відповідно трансформуються й видо
змінюються. Сам математичний об’єкт (фун
кціонал) суттєво ускладнюється, що зумов
лено необхідністю розглядати умовно виді
лені фактори матеріальної , духовної та кон
фігураційної природи в динаміці. Зазначимо, 
що ця природа притаманна як навколишньо
му світу, так і людині, суспільству й людству

в цілому. Якщо в неживій природі ці основні 
класи енергій більше незалежні й духовна 
складова практично вилучається з розгляду, 
а конфігураційна -  розглядається в рамках 
матеріальної складової разом з електронною 
та коливною складовою енергії [2], то в сус
пільстві духовна складова енергії розглядає
ться разом з матеріальною складовою, окре
слюючи всю складність і нелінійність дослі
джуваного об’єкта, в той час як конфігура
ційна складова забезпечує і формує його 
внутрішню сутність.

У нашому методологічному підході кон
фігураційна складова органічно зв’язана із 
синергетичною парадигмою світоосягення. 
Суспільство, щоб нормально функціонувати 
й розвиватися, повинно бути вільним і від
критим, а не деспотичним і закритим. Якщо 
ж суспільство входить “в особливу точку”, в 
хаотичний стан, то вихід з нього можливий 
лише в напрямку результативного вектора, 
що являє собою організацію стабільної і на
дійної соціальної структури, яку здатна реа
лізувати сильна особистість.

Сутність математичного моделювання 
нелінійних соціальних систем безпосередньо 
пов’язана з одночасною зміною всіх складо
вих енергії в багатовимірному просторі якіс
но різних факторів. Математичне уявлення 
про таку одночасність практично було одно
мірним у класичному тримірному евклідо- 
вому просторі. Однак такий методологічний 
підхід за своєю суттю був однобічним і в 
плані якісної відмінності природничонауко- 
вого знання від гуманітарного. Не випадково 
деякі дослідники вважали і відстоювали точ
ку зору, згідно з якою математику не можна 
застосовувати до пізнання суспільства і лю
дини як об’єктів живої матерії. Проілюстру
ємо їх думку в рамках такої гіпотези. Поділ 
матерії на неживу й живу призвів до прин
ципу максимального спрощення досліджува
ної системи з виділенням “елементарної” ча
стинки і до переходу від простого до склад
ного, від нижчого до вищого. Пріоритет при 
цьому належав матеріальній складовій енер
гії, яка “буквально штовхала” людину і сус
пільство до духовного поступу. Така законо
мірність, за своєю природою і характером, 
залишалась лінійною. Місця для конфігура
ційної складової не було, бо людина -  це 
“атом суспільства”, в якому біологічне й со
ціальне органічно переплетені між собою. 
Вихід природничих наук на пізнання склад
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них нелінійних систем відкрив якісно нові 
шляхи багатофакторного застосування мате
матики та її засобів для всебічного розкриття 
природи й характеру соціальних явищ і про
цесів.

Матеріальна підсистема -  це включення 
тіла людини в природний кругообіг. У свою 
чергу, духовна підсистема трансформується 
за своїм напрямком, який зміцнює матері
альні системи різних рівнів, а конфігурацій
на складова -  це механізм переходу з одного 
рівня на інші із збереженням духовно- 
тілесної цілісності в цілому. З цієї причини 
східна філософія через механізми надчуттє
вого нагромадила певний досвід і практику 
щодо підтвердження концепції реінкарнації. 
Нерозкритим при цьому залишається питан
ня: а скільки існує душ? На сучасному стані 
пізнання є дві основні точки зору для одер
жання раціональної відповіді на дане питан
ня. По-перше, душ надзвичайно багато, але 
їх є скінченна кількість у Всесвіті. По-друге, 
вважається, що закон Карми регулює транс
формацію душ з матеріальної підсистеми в 
духовну. Виникає наступне питання: а чи 
здійснюється така трансформація навпаки? 
Адже реінкарнація ще мало досліджена і 
важко сказати, чи може бути розкрита взага
лі, якщо ми маємо лише певні уявлення в 
рамках тієї чи іншої гіпотези.

' Такі роздуми яскраво засвідчують, що су
часна наука не володіє знанням про духовні 
виміри. Вона робить лише перші кроки до 
розкриття ієрархічної структури світобудови 
в рамках різних альтернативних концепцій. 
Чи не тому вчені з такою приреченою від
чайдушністю продовжують відстоювати са
модостатність механістичної науки для пі
знання Світу? Це стосується навіть Нобелів
ського лауреата Уотсона.

Як відомо, Дж. Уотсон і Ф.Крік, працюю
чи над розкриттям структури ДНК, згадують, 
що головним дороговказом для них виступа
ла їх упевненість і віра в те, що хімія здатна 
пояснити будову ДНК. Більшість учених 
вважала навпаки, що в цій справі не обійтись 
без релігії при пізнанні природи життя. Осо
бисто для Уотсона ще з університетської ла
ви домінантною була думка Л.Полінга про 
те, що життя можна повністю пояснити на 
основі хімії. Тому він так уперто відстоює 
основні принципи класичної методології, ві
рніше віру вчених у те, що за допомогою 
простих законів природи, які піддаються ма
тематичному вираженню, можна пояснити 
такі складні явища, як життя, походження 
видів, будова Всесвіту і т. п. Зазначимо, що 
зв’язок науки з релігією по суті відкидається.

Однак Уотсон непохитно вірить у те, що

4

всі явища природи повністю пізнаються 
шляхом фізичного пояснення: “На рівні ДНК 
воно (фізичне пояснення життя) працює без
відмовно. На більш складному рівні ще не 
все є таким ясним. З ембріологією справа 
значно складніша, а в нейробіології немає 
нічого, крім декількох інтуїтивних припу
щень. Але рано чи пізно темрява, що панує в 
цих науках, розсіється.... Завдання пояснити 
природу свідомості в поняттях біології -  го
рішок міцніший, але я переконаний, що й 
воно буде вирішене” [3, с.77]. Як бачимо, в 
таких суперечливих роздумах Уотсон факти
чно “закриває очі” на принципову неможли
вість вичерпного пояснення процесів функ
ціонування живих організмів на основі зако
нів фізики, одночасно відкидаючи їх духов
но-тілесну цілісність, а також можливість 
будь-якого нематеріального, немеханістич- 
ного пояснення.

Чи має віра Уотсона під собою серйозні 
засади? Розвиток сучасної науки і людської 
практики переконливо засвідчують, що ви
никнення складних форм живих організмів 
скоріше всього ніколи не вдасться пояснити 
за допомогою простих фізичних законів (або 
механістичних методів пізнання). Логічно 
допустити, що будова живих організмів не 
підлягає спрощенню взагалі. Лише творчі та 
вільномислячі вчені відважуються зробити 
виклик усталеним схемам і забобонам. З цих 
позицій не можна не погодитися з тією дум
кою біолога У.Ельзассера, що складні біохі
мічні форми живих організмів є “первин
ними і неспрощуваними типами природної 
організації того ж порядку, що й найбільш 
загальні закони природи” [4, с.57].

Вільномислячі вчені, відмічаючи однобіч
ність такої науки, водночас спрямовують 
свої зусилля на багатомірне розкриття мате
рії і духу в матеріальних і духовних підсис
темах. На наш погляд, ефективним у цьому 
напрямку є баґатофакторний енергетичний 
підхід, в якому математичні моделі вперше 
будуються на одночасному врахуванні взає
модії та взаємозв’язків матеріальної, духов
ної та конфігураційної складових енергії.

Сучасна наука іде по шляху синтезу різ
них дисциплін та формування єдиної міжди
сциплінарної науки. Відбувається процес не
традиційного формування новаційного мис
лення, яке зможе охопити якісно різні функ
ціональні залежності основних галузей знан
ня. Зрозуміло, що функціональні залежності 
мають свою сферу застосування, яка най
більш повно віддзеркалюється певним функ
ціоналом. Водночас створення концептуаль
ної моделі міждисциплінарної науки потре
бує синтезу конкретних функцій у відповідні
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типи функціоналів, здатних охопити більш 
широке коло проблем і завдань з єдиних ви
хідних позицій. При цьому дослідник пови
нен розкрити нове призначення функціоналу 
як математичного об’єкта багатофакторного 
явища. У нашому підході такий функціонал 
синтезує матеріальну, духовну та конфігура
ційну складові енергії, що духовна складова 
задає граничні умови які, власне, забезпечу
ють живий, органічний зв’язок усіх цих 
складових енергії.

Становлення і розвиток сучасного приро
дознавства суттєво й багатовекторно опирає
ться на всебічне й глибоке застосування по
няття енергії та енергетичного підходу як 
основних факторів реалізації наукових між
дисциплінарних синтезів [1]. У свою чергу 
це призвело до розробки якісно нових кон
цептуальних основ змістовного об’єднання 
різних типів та рівнів енергії в напрямку різ- 
нодискурсного розгортання смислу ціліснос
ті людини, суспільства і природи. Досягнуті 
при цьому результати дозволили ефективно 
виявити не лише однобічність класичного 
енергетичного методу, а й гостру потребу в 
розробці багатофакторного енергетичного 
підходу [2, с.30-40]. Формування цього під
ходу з неминуче привело до каскаду рево
люційних зсувів у сучасному природознавс
тві й тим самим по-новому висвітлило дану 
цілісність з позицій кількісно-якісного розу
міння органічної єдності різних типів енергії 
та її рівнів при розкритті природи, характеру 
й сутності людини та суспільства в багатомі- 
рній гармонії з Природою.

У нашому підході доцільно розрізняти 
природні й соціальні системи в просторі са
моорганізації. Класичний період характери
зувався тим, що науковий пошук обмежував
ся розглядом лише природного аспекту 
розв’язуваної проблеми. Одержані результа
ти за аналогією (але не критично) переноси
лись на розвиток соціальних систем. По суті 
це була лінійна “вульгаризація” закономір
ностей та тенденцій суспільного розвитку. 
Пріоритет у таких дослідженнях відводився 
матеріальній енергії, а її духовна складова 
формувалася в полі релігійних догматів у 
відриві від науки. Водночас конфігураційна 
складова енергії взагалі не досліджувалась, 
що, в свою чергу, не дозволило глибоко 
вивчати можливі шляхи об’єднання матері
альної і духовної енергії як у напрямку все
бічного розкриття природи, характеру й сут
ності людини, так і соціального ладу суспі
льства в цілому. На наш погляд, конфігура
ційна складова не лише зумовлює багатови
мірну сутність суспільства як цілісного ор
ганізму, але й генерує найбільш доцільні

форми його енергетичного забезпечення на 
всіх рівнях. При цьому дана складова реалі
зується через локальні екстремуми (як най
більш вигідні форми) відповідних рівнів. 
Зрозуміло, що ця стратегія об’єднує різні 
підходи до функціонування і кожної сфери 
життя суспільства, і суспільства як цілого. 
Саме в цьому аспекті, можливо, й повинна 
йти мова про самоорганізацію населення та 
кожної людини зокрема у векторі багатови
мірного простору самоорганізації суспільст
ва. Оптимізація цих завдань якраз і виокрем
лює ті параметри суспільного життя, які 
найбільш суттєві для того чи іншого рівня 
самоорганізації. Саме розуміння нерозділь
ності трьох складових енергії переконливо 
свідчить, що духовна складова є визначаль
ною характеристикою розвитку суспільства і 
людини, бо на якісно новій основі об’єднує в 
собі науку, філософію і релігію з метою до
сягнення глобального екстремуму в процесі 
самоорганізації.

З наших позицій у соціальному організмі 
варто виділяти також три сфери його життє
діяльності, які фактично й складають конк
ретну багатовимірну цілісність. У науковому 
пошуку ми лише умовно розділяємо цей ор
ганізм на такі сфери. Численні дослідження 
цих сфер на сьогодні створюють враження, 
що такого роду пошуки виходять на цю цілі
сність і в рамках механістичної парадигми 
(як проста сума виділених сфер). В дійсності, 
це далеко не так. І людина і суспільство ве
льми часто потрапляють у ситуації, коли до
сягнення бажаного результату може здійс
нюватись різними засобами і по різних на
прямках. Виникають завдання пошуку най
кращого способу і найкращого напрямку.

Ми вважаємо, що в цьому дискурсі най
більш ефективним і плідним було і є компе
тентне застосування математики, її методів і 
засобів пізнаная. За своєю суттю, це класич
на наука, яка акцентує увагу дослідника на 
певному факторі -  найсуттєвішому з позиції 
конкретної науки (як природничої, так і со
ціальної). Узагальнення таких одновимірних 
результатів завжди здійснювалось шляхом 
послідовного (а не одночасного) врахування 
якісно різних результатів з єдиних теоретич
них позиції. Як правило, це були результати 
найбільш розвинутої з концептуального по
гляду науки, насамперед фізики. Найсуттє
вішим недоліком методологічної свідомості 
класичної науки було саме те, що уявлення 
про досліджувану систему, її зв’язки і від
ношення будувались на цих фрагментарних 
моментах математичного моделювання при
родних і соціальних систем.

Отже, вищепроведений аналіз дозволяє
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зробити висновок про те, що формування 
нового суспільства повинно в повному обсязі 
застосовувати наявні знання і досвід про 
конфігураційну складову енергії -  головного 
засобу досягнення нового типу суспільства, 
яке гармонійно поєднує в собі всі складові 
енергії і на цій основі адекватно віддзерка
лює реальну гармонійність Людини, Суспі
льства і Природи в багатовимірному просто
рі.
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КОМП’Ю ТЕРНА ТЕХНІКА І ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА
У науці, як і в будь-якому виді людської 

діяльності, відбуваються зміни, характер 
яких носить ознаки глибинних революційних 
зсувів. Так у розвитку природознавства мо
жна виділити чотири революції, коли прохо
дила радикальна зміна основних робочих гі
потез і принципів науки. Ці глобальні рево
люції повністю змінюють досягнутий образ 
наукового знання.

Перша з них -  революція XVII ст., яка бу
ла підгрунтям становлення класичного при
родознавства. Його виникнення тісно по
в’язане з формуванням нової системи дослі
дження, в якій, з одного боку, виражалися 
загальні засновки класичної науки, а з іншо
го -  відбувалася конкретизація її методоло
гічної бази з урахуванням домінуючого по
ложення механіки в системі наукового знан
ня того періоду.

Класичне природознавство, починаючи з 
XVII ст. впроваджує ідею, згідно з якою 
об’єктивність та предметність наукового 
знання можуть бути досягнуті тоді, і тільки 
тоді, коли з пояснення вилучається все, що 
відноситься до суб’єкта та засобів і процедур 
його пізнавальної діяльності. Ці процедури 
вважались незмінними. Ідеалом виступала 
побудова абсолютно істинної картини світу.

Радикальні зміни в цій системі природо
знавства сталися наприкінці XVIII - на поча
тку XIX ст. їх можна охарактеризувати як 
другу революцію, яка визначила перехід до
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нового стану природознавства -  до науки, 
організованої дисциплінарно. В цей час ме
ханічна картина світу втрачає статус загаль
ноприйнятої. У різних галузях знань форму
ються специфічні картини дійсності, які не 
можна вже звести до механістичної реально
сті. Водночас розвивається емпірико-описове 
природознавство та формується наукова кар
тина світу, на яку спирається система знань. 
“При цьому в рамках однофакторного підхо
ду теоретичні побудови і дослідження співі
снують в одному онтологічному просторі” 
[1,с.113].

З’являється проблема співвідношення різ
номанітних методів науки, пошуку різнобіч
ної єдності' наукових знань, їх диференціації 
та інтеграції. Перша та друга революції в 
природознавстві проходили як формування й 
розвиток класичної науки та її стилю мис
лення.

Третя глобальна наукова революція 
пов’язана з перебудовою цього стилю та ста
новленням нового, некласичного природо
знавства. Вона охоплює період з кінця XIX 
до середини XX ст. В цей період відбуваєть
ся велика кількість революційних змін у різ
них галузях знання. По суті, ці зміни харак
теризуються відмовою від прямолінійного 
онтологізму та розумінням відносної істин
ності теорій та наукових картин світу. В цей 
час припускається істинність декількох від
мінних одна від одної конкретних теорій од
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нієї реальності, оскільки в кожній з них може 
бути елемент об’єктивно-істинного знання.

У сучасну епоху, на стику тисячоліть, ми 
стали свідками нових змін в образі науки. Ці 
зміни можна характеризувати як четверту 
глобальну революцію, в ході якої народжує
ться постнекласична наука.

Інтенсивне застосування наукових знань 
практично в усіх сферах соціального життя, 
зміна самого характеру й структури наукової 
діяльності органічно пов’язані з революцією 
в засобах зберігання та отримання знань, які, 
в свою чергу, породжують такі загальнонау- 
кові тенденції, як комп’ютеризація та інфор
матизація науки. Поряд з дисциплінарними 
дослідженнями на передній план все більш 
виходять міждисциплінарні та проблемно 
орієнтовані форми дослідницької діяльності.

Перед наукою постала складне завдання 
існування й творчої, у повному розумінні 
цього слова, діяльності в якісно різноманіт
ному, нелінійному світі, який не детермінує
ться лінійно-однобічно. Отже і наука повин
на вивчати його не з однієї, сталої точки зо
ру, не в заідеологізованому суспільстві. Хи
бним є твердження, що ми знову повертає
мось до неусвідомленого хаосу, де принци
пово неможливе наукове пізнання. У сучас
ному, частково постіндустріальному, інфор- 
матизованому світі наука вже не може діяти 
за методами Ньютона і Декарта. Вкрай важ
ливо розробляти якісно нову методологію 
для осягнення всієї різноманітності сього
дення.

Наукове пізнання починає глибше і всебі- 
чніше розкривати контекст свого соціально
го буття як особливої частини життя суспі
льства, що детермінується на кожному етапі 
свого розвитку загальним станом культури 
певної історичної епохи, її ціннісними орієн
таціями та світоглядними установками.

Починаючи з XVII ст. виникли три вели
ких етапи еволюції науки, що змінювали 
один одного: класична наука, некласична на
ука, постнекласична наука. Між цими етапа
ми існують своєрідні переходи, причому ко
жен новий виток не відкидав досягнень по
переднього, а окреслював нову сферу діяль
ності. Водночас відбувалося розширення 
проблемного поля за рахунок розвитку нових 
засобів та методів. Кожен етап характеризу
вався особливим станом наукової діяльності, 
орієнтованої на постійний ріст знання. Кла
сичний та некласичний типи раціональності 
залишають без уваги все, що не стосується 
об’єкта. У сучасній науці “ ... постнекласич
на раціональність враховує співвідношення 
знань про об’єкт не тільки із засобами, але й

з ціннісно-цільовими структурами діяльнос
ті” [3, с.18].

Сучасна наука вводить нові поняття і опе- 
раціональні структури, завдяки яким повніс
тю змінюється розуміння та значення науко
вого пошуку. Він вже не може мати вузького 
спрямування, йому потрібен зв’язок з інши
ми галузями. Науково-технічний поступ, 
який експоненціально прискорюється, від
криває дедалі нові способи фіксувати думки, 
передавати їх більш експліцитно, повно, ди
ференційовано.

Сучасна наука стає можливою завдяки 
третьому великому інформаційному перево
ротові в історії культури, який породив 
“комп’ютерне письмо” та сучасну інформа
ційну індустрію. Технологічною базою для 
створення сучасної науки слугують інтелек
туальні системи, які реалізуються за допомо
гою електронно-обчислювальних машин 
останнього покоління.

Виникнення дедалі більш потужних ме
реж знакопереробних комп’ютерних комп
лексів, нових знакопередавальних засобів 
комунікації, які здійснюють не лише переве
дення у машинну пам’ять і підтримування у 
формі автоматизованих баз знань усіх науко
вих, філософських, технологічних знань, а й 
тих, які забезпечують полегшений теледос- 
туп до них, - усе це змінило розуміння куль
тури, точніше призвело до виникнення нової 
культури. ’’Екранна культура -  це тип куль
тури, базовим носієм якої є не писемність, а 
“екранність” . Ця культура заснована не на 
лінійному письмі, а на системі екранних зо
бражень, які включають і мовлення, і тексти, 
і поведінку” [2,с.23].

Інформаційний вибух, який виник при 
цьому охопив усі ділянки науково-технічної 
творчості, посилив потенціал особистості, 
людства в цілому. Але й тут існує одна про
блема, а саме -  психологічна проблема ек
ранної культури. Комп’ютерна техніка роз
вивається швидко, і чи зможе людська само
свідомість змінюватися разом з нею? Чи не 
зашвидка буде для людини переоцінка цін
ностей?

При поглибленні та прискоренні науково- 
го-технічного прогресу сучасна наука має 
перетворитись на одну з найпотужніших 
складових свідомості інформаційної цивілі
зації. Інформаційні технології, які поєднані з 
аудіовізуальними засобами, створюють якіс
но нову матрицю моделей поведінки, які 
постійно, повсякденно в побуті й на роботі 
оточують вченого і програмують його діяль
ність у масштабі, що постійно зростає. По
винно виникнути нове покоління вчених -  
таких людей, які формуються і виховуються
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в інформаційно насиченому соціокультур- 
ному просторі, що відрізняється від часів па
нування “книжної"” культури.

Інформатизація та комп’ютеризація суспі
льства не може не впливати на такий її ін
ститут, як наука. Філософське осмислення 
цієї проблеми має не тільки умоглядний ха
рактер, але й повинне бути перевірено прак
тично.

На початку нового тисячоліття формуєть
ся не тільки нове розуміння науки, з’яв
ляються нові суспільні формації, але й вини
кає нова культура, яка безпосередньо по
в’язана зі стрімким розвитком комп’ютерної 
техніки.

Той обсяг інформації, який нам дозволяє 
зберігати комп’ютерна техніка, і не тільки 
зберігати, але й працювати з нею, може скла
сти величезну кількість книжок. Книга як 
основа писемної культури дуже довго зали
шалася єдиним надійним засобом збережен
ня знань. З винаходом друкарського станка, 
що можна порівняти із сучасним вибухом 
комп’ютерної техніки, почалось широке роз
повсюдження знань. До того, як це сталося, 
розповсюдження знань носило обмежений 
характер. Так само й зараз: без комп’ютерної 
техніки неможливо повноцінно проводити 
наукові дослідження, обробляти величезну 
кількість інформації, навіть спілкуватися.

Якщо ми подивимося на книгу, тоді, про 
що б вона нам не розповідала, все одно роз
повідь вибудовується в книжний рядок, 
оскільки заснована на ’’лінійній мові” писе
мність передбачає сталість, неможливість 
прогресивних змін, відсутність діалогу. Коли 
ж на сторінці книги з’являється ілюстрація, 
це надає їй нової якості. Тут присутня не 
тільки лінійна мова писемності, але й мова 
образотворчого мистецтва. Це суттєвий про
грес: зображення образів, які мають на меті 
допомогти користувачу (так, еволюція вико
ристання мальованих образів призвела до 
винаходу напередодні XX ст. кінематогра
фії). Ілюстрація замінюється екраном, який з 
появою телевізора з’являється в кожній до
мівці та стає предметом домашньої культу
ри.

Екран комп’ютера виступає логічним за
вершенням цієї стрімкої еволюції, його дис
плей стає ’’комп’ютерною сторінкою”. Ця 
’’комп’ютерна сторінка” відкриває нові мож
ливості: можливість діалогу з “екранною 
книгою”, з іншим користувачем подібного 
комп’ютера в режимі реального часу. Мож
ливість створення глобальних інформацій
них мереж стає важливою частиною гло
бального полілога, який у перспективі може 
охопити все людство.
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Висока мобільність, зручність у користу
ванні, змінюваність змісту, оформлення ” 
комп’ютерної сторінки” спонукає користу
вача до діалогу з нею. Це все сприяє виник
ненню нової форми екранної культури, яка 
продовжує та розвиває широкі можливості 
книжної культури. Як у свій час книга стала 
носієм художньої, наукової, сакральної, по
бутової форм світової культури, так 
комп’ютерна сторінка вибухоподібно роз
ширить соціокультурний діапазон викорис
тання екрана. Отже, необмежені загально
культурні можливості книги перебирає на 
себе комп’ютерна сторінка, яка надає людині 
полілогічне спілкування у гіпертекстуально- 
му просторі. “ Суть цього процесу - не тільки 
в стрімкому розвитку нових інформаційних 
технологій як механоцентричного процесу, а 
в тому, що поряд із двома традиційними ти
пами культури -  особистим контактом 
(культурою безпосереднього спілкування -  
базовим шаром людської цивілізації) та 
книжною культурою -  на наших очах 
з’являється третій тип культури, а саме -  ек
ранна культура” [2,с.19].

На основі синтезу комп’ютера та 
відеотехніки, засобів зв’язку та каналів пере
дачі інформації створюється інформаційний 
простір. Людина звільняється від умов, які 
раніше не дозволяли їй вільно спілкуватися 
та мати доступ до необхідної інформації. 
Саме цей інформаційний простір стає інте
лектуальною базою для гуманітарних, соці
альних і комунікативних наук у XXI ст.

Формування якісно нового типу культури, 
яка активно взаємодіє з її традиційними ти
пами, вже призводить до змін у світі культу
ри, у науковій діяльності, у людському спіл
куванні. Цей новий тип спілкування дає мо
жливість вільного виходу особистості в ін
формаційний простір. Прикладом можуть 
бути електронні газети, що виходять на сві
товий ринок спілкування, де будь-хто може 
вступити з ними в контакт. Екранна культура 
інтернаціональна за своєю природою, і тому 
вона підіймається до рівня загальнолюдсь
ких цінностей.

Культура комп’ютерної сторінки несе з 
собою новий тип мислення, і відповідно, 
освіти. Нове мислення -  це орієнтація люди
ни на саморозвиток, для нього характерний 
синтез логічного та образного, понятійного 
та наочного. Становлення екранної культури 
не може не призводити до якісно нових форм 
включення праці в наше життя.

Одночасно формується нове дослідницьке 
мислення в науці та мистецтві. Це пов’язано 
з комп’ютерним моделюванням, яке забезпе
чує багаті можливості та відкриває нові го
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ризонти в сприйнятті інформації та її пере
робки. Ця форма моделювання містить ін
формацію, яка поєднує екранну побудову 
даних з її наочною формою, а також дає мо
жливість вести діалог з екранною моделлю, 
що відкриває нові можливості її осмислення. 
“Однак такий якісний стрибок до викорис
тання екранної мови -  не просто стрибок в 
методології, це перехід до нового рівня мис
лення спеціалістів, до нових психологічних 
основ наукового пошуку”[2,с.21].

Екранна культура: 1) актуалізує та по- 
новому ставить давні проблеми про взаємо
відношення природи знання та природи лю
дини, співвідношення знання та інформації; 
2) володіє великим художнім потенціалом, 
який її творці ще повністю не усвідомили, 
наприклад, комп’ютерна анімація); 3) пере

конливо доводить, що художньому прояву 
екранної куль тури притаманна інша форма -  
не розповідна, а діалогічна, і навіть полілогі- 
чна.
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У ПОШУКАХ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ
З’ясування особливостей науки в її від

мінності від донаукового і ненаукового відо
браження дійсності відбувається на основі 
критеріїв науковості, що постають як уза
гальнення людиномірного характеру пізна
вальної діяльності. Критерії науковості -  це 
сукупність таких нормативних правил, які 
дозволяють диференціювати пізнавальні фе
номени в аспекті їх відношення до науки; 
оцінювати знання та його відповідність кон
кретно-історичним стандартам наукового 
знання; слугувати підставою інтеграції фак
тів, проблем, гіпотез, теорій, концепцій, як і 
певним способом організованої мисленнєвої 
діяльності (експериментування, теоретиза- 
ція) в структурі науки. Тобто, критерії нау
ковості є атрибутивними ознаками науки і в 
своїй сукупності вони методологічно визна
чають її генезис, розвиток і функціонування.

Динамізму і багатогранності науки відпо
відає ціннісно-нормативна різнопорядковість 
критеріїв науковості. У сучасних методоло
гічних дослідженнях виокремлюються такі 
три основні групи критеріїв: 1.Типові або 
базові критерії науковості, завдяки яким 
конституюється “світ науки”, тобто наука в її 
самоцінності й відмінності від міфу, релігії, 
літератури та ін. Знання, щоб бути інтегро
ваним у науку, повинно відповідати вимогам 
теоретико-методологічного монізму, логіч

ної несуперечливості, раціональної обгрун
тованості й концептуалізації, відтворюванос- 
ті, інтерсуб’єктивності, детерміністичної ти- 
пологізації та ін. Ці вимоги стосуються всіх 
наук. 2.Конкретно-історичні нормативи нау
ковості, що охоплюють відповідні онтологі
чні принципи, гносеологічні припущення, 
світоглядні картини світу, які в поєднанні з 
усталеними науково-дослідницькими про
грамами та ідеалами пізнання уможливлю
ють процедури опису пояснення, інтерпре
тації, розуміння, забезпечуючи в такий спо
сіб раціональність і осмисленість пізнаваль
ної діяльності. 3. Предметно-дисциплінарні 
критерії науковості, пецифічні для різних 
типів і видів знання й пізнавальної діяльнос
ті.

Сьогодні найповніше проаналізовані при
рода і функції основоположних критеріїв на
уковості [2 с.115]. Водночас чимало науков
ців, перебуваючи під впливом ідеалів класи
чної методології, схильні вбачати загальний 
еталон пізнання в критерії науковості фізики 
й математики як найбільш розвинених наук. 
На їх думку, такі визначальні ознаки фізико- 
математичного знання, як логічна чіткість, 
аподиктичність доведень і висновків, раціо
нальність процедур пояснення і передбачен
ня, емпірична обгрунтованість, практична 
відтворюваність обов’язкові для будь-якої
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науки, в т.ч. суспільствознавства і гуманіта
рних наук. За всієї абсолютизації такої пози
ції, вона має той позитивний сенс, що посту
лює родову єдність критеріїв науковості, але 
реалізація останніх у сфері гуманітарного 
пізнання одразу ж виявилась проблематич
ною. Тому вже з середини XIX ст. формуєть
ся ідея про принципову особливість методо
логії “наук про дух”, а відтак ставиться пи
тання про специфіку критеріїв науковості 
гуманітарного пізнання. Обгрунтування цієї 
специфіки здійснюється в основному в трьох 
напрямах. По-перше, з ’ясування природи 
якісно нової предметності -  власне людсько
го буття, людської суб’єктивності. Буття лю
дини розкривається лише з урахуванням 
особливостей феноменів духу, явищ історії, 
цінностей культури, здатності особистості 
персоніфікувати загальнолюдський досвід і 
трансцендувати у світ належного. З’ясо
вується, що саме аналіз “життєвого світу”, 
“повноти життя” людини повинен мати прі
оритет перед природничонауковими орієнта
ціями на сутнє, натуральні данності. По- 
друге, обгрунтування таких способів пізнан
ня, які б максимально відповідали специфіч
ним особливостям нової предметності і ви
користання яких гарантувало б досягнення 
об’єктивно-істинного гуманітарного знання. 
У зв’язку з цим у пізнанні людської реально
сті постулюється меншовартість генералізу- 
ючо-номотетичних підходів і проголошуєть
ся більша евристична значущість таких 
“неформальних” засобів, як гносеологічна 
актуалізація духовних здатностей суб’єкта, 
“віднесення об’єкта до цінностей”, ідеогра
фічний метод, процедури розуміння, емпатія, 
інтуїція та ін. По-третє, оцінка гуманітарного 
знання як такого, що має вищу цінність у по
рівнянні з прикладно-прагматичним знанням 
природо-технікознавства, оскільки саме зна
ння “світу людини” є смисловою основою 
всіх видів діяльності, визначення світогляд
них орієнтирів людини, зрештою, формою її 
самопізнання і самоствердження.

Нині існує досить стійка тенденція розг
лядати формування гуманітарної методології 
пізнання як визначальне в сучасній науковій 
парадигмі. Якщо раніше ця тенденція існу
вала стихійно в контексті розвитку “філо
софії життя”, екзистенціалізму, фрейдизму і 
мала переважно вузькогносеологічне зна
чення, то тепер вона переросла у свідомо 
прийняту дослідницьку стратегію, яку можна 
кваліфікувати як гуманітарний поворот у не- 
класичній методології пізнання. Глибинною 
основою цього процесу є докорінні зміни у 
сфері соціальної практики і наукового пі
знання, а саме:
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1.Усвідомлення самоцінності людини як 
найвищої мети і смислу суспільного розвит
ку. Сьогодні неухильно зростає значення і 
роль людини у всіх сферах життя, особливо 
у розв’язанні глобальних проблем, визна
ченні стратегії суспільного розвитку, подо
ланні соціальних конфліктів та ін. Водночас 
становище сучасної людини стає все більш 
суперечливим, воно визначається, з одного 
боку, тенденціями до уніфікації особистості, 
підкорення її різним соціальним технологіям 
і стандартизаціям, а з іншого -  формуванням 
демократичних форм суспільного співжиття 
людей, що розширює можливості всебічного 
розвитку кожного індивіда. Конкретне спів
відношення і реалізація цих тенденцій без
посередньо залежить від актуалізації 
суб’єктивної позиції кожної людини, її здат
ності на основі загальнолюдських цінностей 
свідомо приймати рішення і брати на себе 
відповідальність за свої дії. Така соціально- 
екзистенційна ситуація стає предметом між
дисциплінарних досліджень, стимулюючи 
розробку проблем методології гуманітарного 
пізнання.

2.Виявлення обмеженості тих концепцій, 
в яких суспільний розвиток розглядається 
через призму загального і повторюваного, 
тобто, як природно-історичний процес. Та
кий підхід послідовно був реалізований у 
марксистській теорії суспільно-економічних 
формацій. Це дозволило раціонально об
грунтувати ідею цілісного, закономірного і 
прогресивного характеру розвитку суспільс
тва. Але такий методологічний редукціонізм 
недостатньо враховує поліваріантність та 
альтернативність розвитку різних типів сус
пільства, недооцінює роль у ньому духовно
сті людей, їх ментальності та культури. Тож 
існує нагальна потреба доповнення форма
ційного підходу цивілізаційним аналізом, що 
дозволяє досліджувати суспільний розвиток 
у всій його різноманітності як власне людсь
ку історію в аспекті вищих духовних ціннос
тей і смислів. Усе це зумовлює відповідні 
зміни в методології соціального пізнання і 
необхідність розробки критеріїв науковості 
гуманітарного пізнання [5, с.34-59].

3.Обмеженість розв’язання соціогумані- 
тарних проблем за допомогою побудованої 
на основі досягнень природничих наук сціє- 
нтистської методології переконливо показує, 
що будь-яка методологія, позбавлена людсь
ких цінностей і смислів і не враховує специ
фіку буття людини, залишається структурно 
і функціонально “недобудованою”. Та чи 
інша науково-дослідницька програма, що 
“ігнорує буття людини як суб’єкта, не може 
вважатись програмою його дослідження як
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людини”, і що небезпечно, - “якщо специфі
ка людини піддається елімінації шляхом чи
сто наукового аналізу і пояснення, цим са
мим робиться виклик існуванню людини як 
людини" [1, с.34].

4.Дослідження сучасною наукою якісно 
нових об’єктів типу комплексів “людина- 
машина”, “людина-екологія”, медико-біоло- 
гічні системи, об’єкти біотехнології зумов
люють потребу перегляду природничими і 
технічними науками як єдино можливих 
об’єктивуючих і натуралізуючих підходів, 
проникнення в ці науки процедур розуміння 
як умови збереження ними людського смис
лу. При цьому виявляється глибока укорі- 
ненність у “світі людини” таких методологі
чних утворень, як картина світу, стиль мис
лення, ідеали і норми пояснення. Така гума
нітаризація сучасної методології є не менш 
важливою умовою досягнення істинного 
знання, ніж використання об’єктивуючих 
підходів [3,с.175;4,с.3-18].

Актуалізація людського начала в різних 
сферах життєдіяльності індивіда, хоча й 
стимулює процеси гуманітаризації наукових 
досліджень, однак не досягла рівня методо
логічно апробованих і самодостатніх норма
тивів науковості гуманітарного знання. По
яснюється це передусім відсутністю чіткого 
розуміння суті самої гуманітарно-центрист
ської стратегії, яка може мати різні форми і 
бути досить специфічно. Залежно від цілей і 
контекстів досліджень, гуманітарне ототож
нюється то з людським взагалі, то зі світ
ським, що протиставляється релігійно-тео
логічному, або з соціо-культурно-особистіс- 
ним у людині, чи з духовним, алтернативним 
“природному”. Та навіть у такій “розмитій” 
формі гуманітарні підходи проникають нині 
в природничі й технічні науки, в економіку, 
політику, освіту, здійснюється гуманітарна 
експертиза науково-технічних, екологічних 
та ін. проектів. Важливо також і те, що сьо
годні подолання соціального відчуження й 
відродження духовності значною мірою по
в’язується з релігією. Зрозуміло, що вияв
лення в такому розмаїтті ознак, які б слугу
вали підставою їх людиномірної методологі
чної диференціації та інтеграції вимагає ви
значення чітких підходів до розробки крите
ріїв науковості гуманітарного пізнання. У 
розв’язанні цієї проблеми умовно можна ви
ділити три підходи:

Перший -  негативістський, що зводиться 
до заперечення потреби й можливості об
грунтування тих чи тих раціональних підхо
дів у гуманітарному пізнанні. Вважається, 
що будь-який логічний нормативізм не охо
плює специфіку “світу людини”, життя, ду

ховності, а тому питання про критерії науко
вості гуманітарного знання не коректне, по
збавлене сенсу. В неопозитивізмі, наприклад, 
таке заперечення грунтується на твердженні 
про невідповідність гуманітарного знання 
загальному (фактично природничонауково- 
му) ідеалу науковості, зокрема, неможливос
ті досвідної верифікації цього типу знання, 
зорієнтованого на належне, ціннісні норми. 
Такий підхід характерний також для пред
ставників антисцієнтистських напрямів фі
лософії. М.Шелер, наприклад, вказуючи на 
обмеженість традиційного емпіризму та ра
ціоналізму в питанні автентичного розуміння 
фактично даного в людському досвіді, пише: 
“Питання про критерії -  це питання вічно 
“іншого”, того, хто не хоче в переживанні, в 
дослідженні фактів віднайти істинне і хибне 
чи благе і зле і т.ін., але ставить себе над 
усім цим як суддя. Але цей суддя не розуміє 
того, що всі критерії виводяться лище із зі
ткнення з самими речами -  і навіть “самі од
вічні” критерії треба виводити точно так са
мо” [6, с.200].

Друга позиція -  описова, за якої шлях до 
розв’язання проблеми вбачається у виокрем
ленні типової ознаки на основі індуктивних 
узагальнень різних форм гуманітарного 
знання. Практична реалізація цього завдання 
здійснювалась, як правило, на матеріалі най
більш розвиненої гуманітарної науки. При 
цьому основним критерієм науковості слугу
вала та ознака, яка вважалась вирішальною у 
визначенні відмінності гуманітарних наук 
від наук про природу і техніку. В різних 
концепціях своєрідність гуманітарного ви
значалась на основі таких інваріантів, як під
вищена активність суб’єкта гуманітарного 
пізнання, нерозривність у ньому суб’єкта й 
об’єкта пізнання, ціннісно-смисловий харак
тер специфічно людської предметності, не- 
формальність пізнавальних методів (підхо
дів, настановок), специфіка обгрунтування 
гуманітарного знання, особливості його іс
тинності. Такий підхід має недостатній по
яснювально-прогностичний потенціал, він не 
позбавлений некритичної оцінки різних 
форм гуманітарного знання, суб’єктивіст
ських і релятивістських моментів, а тому 
значно загострює проблему специфіки кри
теріїв науковості цього типу знання.

Суть третьої -  нормативістської позиції 
полягає в обгрунтуванні деякої ідеальної 
норми, яка б визначала весь діапазон гумані
тарних досліджень і слугувала ідеалом їх ло- 
гіко-гносеологічної досконалості й руху до 
об’єктивно-істинного знання. На початкових 
стадіях розвитку гуманітарного пізнання 
роль такого стандарту виконували норми та
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ідеали природознавства. Згодом пріоритет 
переходить до власне гуманітарних критеріїв 
історичних наук і лінгвістики. На філософсь
ко-методологічному рівні він репрезентова
ний, зокрема, поняттям “ідеального типу” 
М.Вебера, феноменологічно-герменевтич- 
ною парадигмою та ін. Хоч цей підхід недо
статньо враховує динаміку розвитку гумані
тарного пізнання і відзначається деяким ап
ріоризмом, однак у поєднанні з описовим 
підходом він створює належну основу для 
позитивного розв’язання питання про крите
рії науковості гуманітарного знання.

Ці підходи мають спільне проблемне поле 
й охоплюють феномени людського буття, 
історії, культури. Але така предметність не є 
монополією гуманітарних наук -  її дослі
дження може здійснюватись на шляху 
об’єктивації, натуралізації та соціологізації, 
як і навпаки, гуманітарна стратегія може 
проникати у природознавство і суспільство
знавство. Крім того, сама ця стратегія також 
не може не спиратись на наукові засади. Це, 
зокрема, означає, що науковість гуманітар
ного підходу не може суперечити загальним 
гносеологічним нормативам науковості, а 
його особливість як гуманітарного консти
туюється діалектикою загального-особли- 
вого-одиничного наведених вище трьох груп 
критеріїв науковості. Тобто, специфіка кри
теріїв науковості гуманітарних наук, будучи 
формально подібною до загальнонаукових 
критеріїв науковості, наповнює їх змістом 
загальних процесів гуманітаризації, що про
являються не лише в царині “наук про люди
ну”, але й в інших сферах наукового пізнан
ня і соціальної практики.

З’ясування сутності цього процесу мож
ливе лише на рівні методологічної рефлексії 
і передбачає поглиблений аналіз трьох груп 
взаємопов’язаних питань. Передусім йдеться 
про врахування специфіки гуманітарної пре
дметності. Констатація того, що предметом 
гуманітарного пізнання є людина -  тривіаль

на і недостатня для розуміння його специфі
ки, її особливості розкриваються лише з ура
хуванням єдності біологічної, соціальної та 
духовної іпостасей людини. Відтак дослі
дження такої предметності передбачає плю
ралізм методів і підходів, які специфікують
ся залежно від контексту, а застосування то
го чи іншого з-поміж них детермінується 
конкретним світоглядно-методологічним ви
бором ученого. Уроки протистояння “наук 
про природу” і “наук про дух” засвідчують, 
що у вивченні “світу людини” об’єктивуючі 
методи і феноменологічно-герменевтичні 
процедури повинні розглядатись як взаємо
доповнюючі стратегії. Синтез знань, які ми 
отримуємо за таких підходів, у єдину 
“людинознавчу” систему, здійснюється лише 
з урахуванням і на основі тих філософських 
парадигм, що найбільш ефективні в дослі
дженні специфіки людського буття за даних 
історичних умов. Істинність такого знання 
вимірюється не одними лише логіко- 
гносеологічними чи прагматичними критері
ями, а мірою екзистенційно-духовних зру
шень людини на шляху до себе.
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Pochynok I.B
In Searh of Methodological Strategy of Humanitarian Cognitian

Summary
Specifics of the methodological strategy of humanitarian cognition is analysed in the article. The 

main cattegories of scientific approach are explicated. The author expressed his idea about 
correlation of methodology and methods of sciences and humanities.
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ВІД КЛАСИЧНОЇ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦІННІСНИХ АСПЕКТІВ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Сучасна наука являє собою складне і ба- 

гатофакторне явище, пов’язане з усіма сфе
рами суспільного життя. У відповідності з 
концепцією К.Поппера, у науці зафіксовані 
різноманітні проблеми, гіпотези, теорії, кри
тичні аргументи, емпіричні процедури. На 
думку К.Поппера, певне знання властиве 
всьому живому, всім організмам, якими є і 
ми, люди. На рівні розвинутого людського 
мислення знання про реальний світ проявля
ється і розгортається в певних філософських 
концепціях. Обговорюючи проблему реаль
ності зовнішнього світу зі своїми друзями й 
колегами, К.Поппер підкреслював, що “існує 
реальний світ, і проблема пізнання є пробле
мою відкриття цього світу” [1, с. 75].

Розв’язання тієї чи іншої пізнавальної 
проблеми не слід розпочинати з чуттєвого 
досвіду. Спроби обгрунтування такого нача
ла, підкреслює К.Попер, ведуть у сховище 
ідеалізму, позитивізму і навіть соліпсизму. 
Він рішуче відмовляється сприймати серйоз
но подібні філософські погляди. К.Попер за
кликає до соціальної відповідальності й 
вивчення реальних життєвих проблем, з 
якими постійно стикаються люди. Проте у 
філософській концепції Поппера залишаєть
ся не зовсім ясним, чи включаються в систе
му наукового знання всі гіпотези і проблеми, 
чи тільки ті, що витримали емпіричну пере
вірку. І взагалі в західній філософії науки 
майже не враховуються можливості компле
ксного, багатофакторного дослідження про
блеми виникнення нового знання, що не 
сприяє створенню цілісної концепції науки 
як системи, що саморозвивається [2, с.132].

Як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники 
виділяють три етапи розвитку методології 
науки, що відповідають трьом історичним 
типам наукової раціональності: класичній, 
некласичній і посткласичній.

Філософія і методологія науки з XVII до 
кінця XIX ст. розвивалися в руслі класичної 
раціональності. Цей тип наукового мислення 
грунтувався на уявленні, що суб’єкт пізнан
ня ніби з боку споглядає світ, не включаю
чись у нього, і в такий спосіб пізнає його. 
Завданням пізнання було створення об’єк
тивної картини реальності, описання її та
кою, якою вона є в дійсності.

Методологія класичної науки розвивалася 
в плані реалізації цих уявлень. Основну ува
гу вона зосередила на співвідношенні теорії і 
досвіду. Вважалося, що можна користувати

ся одним правильним науковим методом, 
який гарантує в будь-яких ситуаціях справж
ній шлях до побудови теорії на основі фак
тів.

У процесі революції в природознавстві в 
кінці XIX- на початку XX ст. і в результаті 
створення квантово-релятивістської фізики 
було здійснено перехід до нового типу раці
ональності -  некласичного, усвідомленням 
якого стала_некласична методологія науки 
[З, с. 132]. Цей тип раціональності виходить 
з того, що пізнаючий суб’єкт не віддалений 
від предметного світу, а знаходиться в ньо
му. Світ розкриває свої таємниці завдяки ді
яльності людини. Тільки тоді, коли об’єкти 
включені в людську діяльність, ми можемо 
пізнати їхні сутнісні зв’язки. У свій час, го
ворячи про особливості нового етапу науки, 
В.Гейзенберг писав, що в пізнавальному 
процесі природа відповідає на наші запитан
ня, проте її відповіді залежать не тільки від 
неї самої, а й від нашої здатності ставити за
питання [там само, с. 133].

Історія квантово-релятивістської фізики 
була своєрідною демонстрацією ставлення 
цього типу раціональності, а некласична ме
тодологія орієнтувалася на її осмислення. В 
ній сформувалися нові уявлення про виник
нення теорії, які А.Ейнштейн стисло визна
чив так: теорія може бути навіяна дослідами, 
але не є результатом індуктивного узагаль
нення дослідницьких фактів.

У кінці 70-х -  на початку 80-х років у фі
лософії і методології науки розпочалось 
розширення її тематики. Зміна проблемного 
поля методологічних досліджень відбувалася 
в цей період не тільки у нас, а й у зарубіжній 
філософії науки. На передній план висува
лись проблеми соціокультурної зумовленості 
наукового пізнання, аналіз взаємодії науки з 
іншими феноменами людської культури. Ті
сна взаємодія епістемології, методології та 
історії науки доповнилась їх синтезом з со
ціологією та етикою наукової діяльності. Це 
був перехід до нового типу методологічних 
досліджень, які В.С.Стьопін та деякі інші до
слідники називають постнекласичною мето
дологією науки. Вона відображала ті реальні 
зміни, які відбулися в науці в кінці XX ст., а 
також тенденцію щодо формування нового, 
постнекласичного типу наукової раціональ
ності [там само, с. 136].

Інтенсивне застосування наукових знань 
практично в усіх сферах соціального життя,
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зміна самого характеру наукової діяльності 
докорінно змінюють і проблематику науко
вих досліджень. Поруч з дисциплінарними 
дослідженнями набирають широкого розма
ху міждисциплінарні та проблемно орієнто
вані форми дослідницької діяльності. Якщо 
на попередніх етапах наука орієнтувалася 
передусім на досягнення якихось окремих 
фрагментів дійсності, то специфіку сучасної 
науки визначають комплексні дослідницькі 
програми, в яких беруть участь науковці різ
них галузей знання. Об’єктами сучасних 
міждисциплінарних досліджень все частіше 
стають унікальні системи, що характеризую
ться відкритістю і саморозвитком. Прикла
дом таких систем виступають медико- 
біологічні об’єкти та екологічні проблеми, 
об’єкти біотехнологічної (передусім генети
чної інженерії-), система “людина-машина” 
(включаючи комп’ютерні мережі та майбутні 
системи штучного інтелекту) і т.п.

У зв’язку з цим трансформується ідеал 
“ціннісно нейтрального дослідження”. Ос
таннє дедалі частіше пов’язується з мораль
но-етичними та аксіологічними проблемами, 
наука орієнтується на пошук предметного та 
об’єктивно справжнього знання, цінність на
укової новизни, виходячи на цінності націо
нального та загальнолюдського характеру.

У цьому плані досить цікаві ідеї, висунуті 
К.Поппером на початку 90-х років XX ст. На 
його думку, прагнення звести знання до од
ного типу -  однобічне і ненаукове. Визнання 
ж цінності різноманітних і співіснуючих 
форм знання повертає нас до проблеми різ
номанітності індивідуальних поглядів на світ 
та пошуку шляхів взаєморозуміння. Кожна 
людина на основі індивідуального знання і 
життєдого досвіду по-своєму сприймає нав
колишній світ. Проте суб’єктивний світ зна
ння був би неможливим, якби поряд з цим 
внутрішнім світом не існувало об’єктивне 
знання, не залежне від людини, хоча й ство
рене нею (в наукових теоріях, гіпотезах, 
працях фундаментального чи експримен- 
тального порядку). На думку К.Поппера (у 
російській науці найактивнішим прибічни
ком цієї думки є акад. М.М.Мойсеєв), поруч 
з фізичним світом і об’єктивним знанням іс
нує ще “третій світ” -  колективне знання, яке 
є автономним, воно накопичується й розви
вається, і ми можемо прилучитися до нього, і 
тим самим відкривається можливість подо
лати особистісну обмеженість, оволодівати 
загальнолюдськими цінностями -  наукови
ми, моральними, художньо-естетичними та 
ін. [4, с. 43-44].

Наша індивідуальна творчість значною 
мірою залежить від “третього світу”. І хоча

об’єктивне знання створюється людьми, іс
нує важливий ефект зворотної дії створеного 
нами та нас самих. Невідкладні проблеми 
“третього світу” впливають на нас, визнача
ючи іноді напрями наших зусиль і тим самим 
їх результати.

За останні півтора-два століття намітилась 
зовсім нова структура зовнішньополітичних 
зв’язків між державами: центрами світових 
або регіональних блоків сьогодні є не просто 
країни з високим економічним або кадровим 
потенціалом, а передусім ті з них, які вирва
лися вперед у розвитку науки і техніки. У 
відповідності з цим формується нова систе
ма цінностей, яка повною мірою переноси
ться на науку. Варто зазначити, що система 
цінностей науки почала формуватися ще в 
античній Греції з її правовою риторикою і 
давньою гносеологічною традицією, а потім 
у західноєвропейських протестантських сус
пільствах. На думку М.Вебера, протестант 
розглядає свій життєвий успіх як наслідок 
певної раціональної поведінки, узгодженої з 
його внутрішнім покликанням, і тому отри
мавший авторитетну релігійну санкцію.

1 навпаки, культура західноєвропейських 
католицьких суспільств або античного Сходу 
була суттєво іншою. При цьому наука висту
пала не просто як джерело альтернативних 
суджень з того чи іншого питання, але і як 
втілення зовсім інших імперативів поведін
ки, які суперечили національним або місце
вим цінностям -  релігійним , як у “справі Га- 
лілея”, або побутовим, як у справі будь-якого 
вільнодумця і новатора. Більше того, такі 
конфлікти виникали в будь-якому суспільст
ві, де цінності місцевої релігії і культури від
різнялись від стандартів західноєвропейсько
го протестантського дискурсу. Тому й нау
кове співтовариство отримувало тут глибоко 
проблематичний соціальний статус [5, с.7].

Людина традиційного суспільства також 
не позбавлена Індивідуальних інтересів, про
те можливості їх прояву, а тим більше реалі
зації тут обмежені загальним сакральним 
(традиційно встановленим) порядком, якого 
вона повинна дотримуватись. Саме це визна
чає і безпосередні цілі, і кінцевий зміст люд
ської діяльності, і перспективи життєвого 
успіху індивіда.

На відміну від названого способу життя, у 
людини “західного” суспільства на першому 
плані стоїть раціональна діяльність, спрямо
вана на узгодження індивідуальних інтересів 
з динамікою попиту і пропозицій. Відчутні 
тут також стандартні форми особистої іден
тичності та соціальної інтеграції.

Мислення традиційного суспільства ак
центує передусім на визначення тих шляхів і
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методів, які вказують напрям досягнення ці
лі, а мислення й практичні дії сучасного за
хідного суспільства вказують на самі цілі. А 
звідси ціннісні імперативи “робити справу”, 
“залишити слід”, “бути корисним сім’ї і сус
пільству” тощо. Це, звичайно, лише ідеалізо
вані моделі, які в реальному житті так чи 
інакше об’єднані, але вони виражають фун
даментальні відмінності між імперативами 
поведінки в традиційному і сучасному суспі
льствах.

Проте незаперечним є зв’язок науки з цін
нісними проблемами будь-якого суспільства, 
з його моральними вимогами й заборонами. 
Наука і мораль, на думку видатного фізика 
XX ст. Альберта Ейнштейна, пов’язані між 
собою як сутнісне й належне, залишаючись 
при цьому відносно самостійними сферами 
життя. Так було завжди в епоху Епікура, у 
XIX ст. і зараз [6, с.331-333,613].

Ціннісні та моральні аспекти сучасної на
уки містяться також у критиці сцієнтизму і 
технократизмух ідеї яких були досить попу
лярними в західних країнах у 70-80 роках. 
Абсолютизуючи НТП, представники назва
них концепцій (Зб.Бзежинський, Л.Мемфорд, 
Ж.Фурастьє та ін.) ставлять людину в стано
вище раба ворожої їй сили техніки. Це добре 
відображено в книзі Д.Белла “Прихід постін- 
дустріального суспільства”. Він вважає, що 
всі зміни, що відбуваються в цьому суспільс
тві, розпочинаються у свідомості людей. При 
цьому, на його думку, здійснюється подвій
ний конфлікт у духовному світі індивіда: аг
ресивна імпульсивність і прагнення до по
рядку, руйнівний інстинкт і прагнення до 
гармонії.

На відміну від сцієнтизму й технократиз
му, прибічники антропологічного напрямку 
у філософії передусім звертаються до люди
ни та її життєвих проблем. Так Мартін Гай- 
деггер, намагаючись звільнитись від техно
логічного детермінізму, закликає людину 
звертатись до самої себе і тоді вона зможе 
по-новому подивитись на себе, характер 
своїх зв’язків з іншими людьми і з технікою. 
Інакше, застерігає Гайдеггер, нестримний 
рух людини вперед приведе її до катастрофи.

Ця лінія “критики науки” була продовже
на екзистенціалістами, а також представни
ками Франкфуртської школи соціальних до
сліджень, особливо такими відомими вчени
ми, як Г.Маркузе і Ю.Хабермас. На протива
гу сцієнтистським і технократичним концеп
ціям, представники названої вище наукової 
школи бачать в НТП перехід до нової ідео
логії, яку вони називають “технічною раціо
нальністю”. У книзі “Одномірна людина” 
Маркузе стверджує, що “техніка є пануючою

силою над людьми і природою, вона прони
зує всі сфери сучасного індустріального сус
пільства, формує певний тип мислення і по
ведінки, який характеризує їх носія як люди
ну “одномірну” [ 7].

Цю одномірність, на думку Маркузе, мо
жна ліквідувати шляхом “антропологічної 
революції'” у сфері свідомості, шляхом ство
рення нової чуттєвості. А остання породжує 
“нову людину”, яка створює новітню техніку 
і в кінцевому рахунку -  оновлене суспільст
во.

Подібні концепції людини та її ставлення 
до сучасного науково-технічного прогресу є 
досить часто однобічними, вони схоплюють 
лише негативні фактори, абсолютизують їх, 
наділяють техніку демонічною силою, яка 
нібито обов’язково знищить людську цивілі
зацію. А звідси -песимізм і фаталізм назва
них концепцій.

Відомо, що пізнання -  це є шлях пошуків, 
і багато тут залежить від особистості вчено
го, його компетентності та відповідальності 
перед людьми, суспільством. Відомий мате
матик радянських часів, акад. П.С.Олек- 
сандров, зазначаючи зростаючу відповідаль
ність людей науки перед людством, під
креслював, що справжній учений не може 
стояти осторонь від етичних проблем, від 
вирішення питань, кому служить зроблене 
ним відкриття. Він не може втішатися дум
кою, що інтеграл чи хімічна реакція самі по 
собі бездушні і не містять етичного крите
рію. Той факт, що рух душі, муки совісті 
вченого, як правило, залишаються прихова
ними від соціального світу, суті справи не 
міняє [8,с.105].

Аргументована критика непомірних дома
гань науки щодо розв’язання непідвладних 
їй проблем міститься в одній з праць відомо
го російського соціолога В.М.Шубкіна. Ста
влячи питання про право науки втручатися в 
різні сфери людського буття та про допусти
мі методи такого втручання, він робить важ
ливий висновок: “Методи соціології настіль
ки ж відповідальні, як і методи лікування, і 
вимогу “Не зашкодь!” стосовно медиків вар
то було би розповсюдити на всіх науковців 
(не тільки на суспільствознавців, які безпо
середньо займаються проблемами суспільст
ва і людини, а й на природодослідників, що 
експериментують з живою природою)” [9, 
с.206-207].

Справа, якою займається вчений, не тіль
ки його особиста, а й суспільна. Тому з дав
ніх давен прийнято висувати вченому під
вищені вимоги щодо його відповідальності 
перед суспільством і людством взагалі. Так, 
наприклад, у лекціях Фіхте “Про призначен
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ня вченого” людина науки показана як вихо
ватель інших, відповідальних за розвиток 
культури і людської особистості. Право на
зиватися вчителем роду людського вчений 
здобуває лише тоді, коли стає високомораль
ною людиною, утіливши в собі вищу ступінь 
можливого в дану епоху [10, с. 112-114].

Пізніше питання про зв’язок науки і мо
ралі ще більш чітко поставив А.Ейнштейн. 
Як свідок трагедії Освенціму й Хіросіми,
А.Ейнштейн остаточно переконався в необ
хідності морального обгрунтування науко
вих досліджень та їх практичного викорис
тання. У статті “Пам’яті Марі Кюрі” він пи
сав: “Моральні якості видатної особистості 
мають вагоміше значення для даного поко
ління і всього ходу “історії-”, ніж чисто інте
лектуальні досягнення. Останні залежать від 
сили характеру більшою мірощ, ніж це при
йнято вважати” [ 11 ,с. 116].

Історія світової науки знає багато прикла
дів справжньої мужності, наукової і грома
дянської принциповості з боку багатьох уче
них. Один з них -  молодий генетик, доктор 
наук Суссекського університету (Англія) Пі
тер Харпер на міжнародній науковій конфе
ренції, що проходила на початку 60-х років і 
обговорювала проблему “Чим загрожує і що 
обіцяє нам наука”, заявив, що він перериває 
свої наукові дослідження над людським моз
ком, оскільки отримані ним експеримен
тальні результати можуть бути використані 
силами зла проти людини. “Нам потрібна 
людська наука, -  проголосив Харпер. -  Нау
ка як самоціль подібна наркотику: вона не
безпечна і призводить до жахливих наслід
ків” [12,с.263-264]. Перед нами приклад ви
сокої відповідальності вченого за свою дія

льність не тільки перед нинішнім, а й майбу
тніми поколіннями людей.
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НАУКОВА ПРОБЛЕМА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО НЕЇ
Статус наукової проблеми як форми і спо

собу розвитку знання є актуальним. “Життя 
сучасного суспільства значною мірою зале
жить від успіхів науки... У наш час важко 
знайти хоча б одну сферу людської діяльнос
ті, в якій можна було б обійтись без викорис
тання наукового знання. І подальший про

грес людського суспільства, як правило, 
пов’язують з новими науково-технічними 
досягненнями” [З, С .1 0 ].

Пізнавальні завдання, що постають перед 
людством, потребують не тільки адекватного 
методологічного обгрунтування, але й світо
глядного осмислення. “Постнекласична нау-
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ка значно розширює поле можливих світо
глядних смислів, з якими узгоджуються її 
досягнення. Вона включена в сучасні проце
си розв’язання проблем глобального харак
теру і вибору життєвих стратегій людства” 
[5,с.713]. Тому дослідження проблеми як од
нієї з форм розвитку знання висувається в 
ряд важливих завдань філософського зна
чення, успішне розв’язання якої сприятиме 
ціннісній орієнтації наукового пізнання, ор
ганізації оптимальних напрямків досліджень.

Підходи до розв’язання проблеми витоків 
наукового знання, шляхів і способів його 
функціонування залежать від усталеної в 
конкретну історичну епоху методології нау
кового пізнання, що базується, як правило, 
на методах тієї чи іншої наукової дисциплі
ни, яка є в певному розумінні лідером у кож
ному визначеному періоді розвитку людсь
кого знання. Абсолютизація ролі одних ме
тодів чи способів пізнання реальності й при
меншення інших, не менш важливих, веде 
дослідників до однобічних, неповних уяв
лень про засоби побудови нового знання, 
призводить до нехтування тих гносеологіч
них феноменів, без яких неможливий не 
тільки початок наукового пізнання, але й ви
никнення, становлення й розвиток тієї чи 
іншої форми знання в межах однієї наукової 
дисципліни чи на стику наук.

Оскільки наукові проблеми, що виника
ють у різних сферах і на різних етапах пізна
вальної діяльності, є необхідними умовами 
розвитку наукового знання, то закономірно 
постають питання про те, що то за феномени, 
який механізм їх виникнення, постановки і 
розв’язання і т. ін.

Проблема проблем не раз виникала і до
сліджувалась не тільки в логіці й методології 
наукового пізнання, але й у рамках спеціаль
них дисциплін, наприклад, у лінгвістиці, 
психології, кібернетиці та інших науках. Це 
не могло не позначитися на розумінні проб
леми як такої. Воно знайшло свій вияв навіть 
у неоднозначному вживанні терміна “проб
лема”, який ототожнюється з такими понят
тями, як “питання”, “проблемна ситуація”, 
“ситуація задачі”, “інтелектуальна задача” 
тощо.

Вважається, що Аристотель [2, с. 113-114] 
перший звернув увагу на проблему як особ
ливу форму зв’язку моментів думки поряд з 
судженням, ототожнюючи її з запитанням.

Оцінка цього вкладу і з’ясування суті ари- 
стотелевого розуміння проблеми як форми 
мислення лежить, очевидно, в площині роз
криття смислу терміна “проблема” на основі 
експлікацій, даних Аристотелем в теорії ло
гічного доведення, де проблемами називаю

ться задачі знаходження середнього терміна 
в силогізмі [1, с.339-340].

Як відомо, поняття “проблема” виникло в 
одній із найдавніших наук -  математиці [4, 
с.145], де воно іменувало вид задач на знахо
дження невідомого, на відміну від задач на 
доведення, які називались теоремами.

Проте немає підстав вважати, що Аристо- 
тель вніс значний вклад у дослідження проб
леми, який йому приписується. Не було зро
блено більш-менш істотного дослідження 
проблеми впродовж наступних віків після 
Аристотеля аж до XIX століття. Навіть арис- 
тотелеве, щойно намічене, розрізнення проб
леми й питання було втрачене за цей період. 
Наприкінці XIX -  початку XX сторіччя логі
ки (Б.Больцано, Х.Зіхварт, Г.Льотце та ін.) 
розуміли під проблемою питальне речення -  
формально-граматичну структуру. Це була 
реакція на вилучення Аристотелем питання з 
сфери розробленої ним логіки, реакція, що 
полягала в заклику до створення логіки пи
тань. Отже, розгляд проблеми, питання, за
дачі тільки з боку форми вираження сприяло 
лише ігноруванню специфіки і подальшому 
нерозумінню даних феноменів.

Навіть неопозитивісти, які спробували ви
явити критерії науковості та ненауковості 
знання, а отже, дати критерії розрізнення 
проблем і псевдопроблем, не вважали за по
трібне заглиблюватися в аналіз сутності про
блеми як такої і з’ясувати її відмінність від 
питання чи задачі. Наразі вони не могли цьо
го зробити, оскільки займалися препаруван
ням уже готового знання. А природа проб
леми може бути з ’ясована тільки завдяки 
аналізу динамічної моделі знання. А ця сфе
ра не формальної логіки, а гносеології та ме
тодології науки.

Дослідження проблеми як гносеологічно
го феномена припадає на другу половину 
XIX сторічНя і поступово зростає в першій 
половині XX століття у зв’язку з розробкою 
логіки наукового дослідження, завданням 
якої є також вивчення проблеми як однієї з 
форм руху наукового дослідження, завдан
ням якої є також вивчення проблеми як одні
єї з форм руху наукового пізнання від відо
мого до невідомого, а від нього -  до нового 
знання.

У сучасних дослідженнях з логіки та ме
тодології науки аналізу проблеми як гносео
логічного феномена відводиться значне міс
це. Проте розмаїття підходів і точок зору 
свідчить про те, що питання наукових проб
лем залишається поки що недостатньо роз
робленим. Плюралізм концепцій проблеми 
ніяк не знижує значення кожної з них зокре
ма. Проте відчувається необхідність інтегра-
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ції наявних концептуальних уявлень і роз
робки певної інваріантної концепції наукової 
проблеми.

Огляд наявної літератури з проблемології 
дає всі підстави виділити кілька концепцій 
проблеми: як знання про незнання, проблеми 
як питання, проблеми як задачі, проблемної 
ситуації, логічної чи діалектичної супереч
ності, пізнавального завдання тощо.

Концепція проблеми як знання про незнання 
переважає в дослідженнях з логіки та методо
логії наукового пізнання. Досить виразно вона 
представлена в працях, де проблема розглядає
ться як форма мислення, що відображає, пев
ний стан свідомості суб’єкта пізнання, фіксую
чи, таким чином, факт незнання тих чи інших 
(природних чи суспільних) процесів (Г.Векк, 
Є.С.Жариков, П.В.Копнин, А.П.Хількевич,
В.Н.Карпович, В.Ф.Чорноволенко та ін.).

Знання про незнання -  це всього-на- 
всього суб’єктивно-психологічна передумова 
проблеми (інтелектуальний стан -  занепоко
єння, хвилювання, здивування, подив, нала- 
штованість, трудність і. т. ін.), що виникає в 
пізнавальній ситуації.

Друга концепція -  проблеми як питання -  
тісно пов’язана з першою. Ототожнення 
проблеми з питанням грунтується переважно 
на тому, що останнє за своєю логіко- 
граматичною структурою імпліцитно містить 
у собі знання і запит про невідоме, “схоп
люючи” таким чином “знання про незнання” 
(В.Ф.Берков, Д.Дьюї, Ю.В.Івлєв, Є.С.Жари
ков, В.А.Макеєв, Г.Партай, А.Н.Соколов та 
ін.). Позитивним у цій концепції є те, що за 
питанням визначаєтьсястатус однієї з форм 
вираження проблеми.

Головною передумовою експлікацій про
блеми як задачі (М.В.Глушков, В.В.Заботін,
А.М.Марков, П.С.Новиков, С.Л.Рубінштейн 
та ін.) є теза про те, що мислення -  це процес 
розв’язування розумових задач. Метою екс- 
плікацій проблеми як задачі є розкриття тих 
“психологічних пружин” (волі, бажання, за
непокоєння та ін.), які активізують продук
тивний, творчий пошук. Безперечно, психо
логічна компонента в процесі пізнання хоча 
й відіграє важливу роль, проте мотивація пі
знання не зводиться лише до психічних фак
торів. Адже те, що може складати “зане
покоєння” чи “трудність” для одного інди
віда, не впливає на іншого, і навпаки.

Концепція проблеми як задачі найбільш 
поширена в математиці та кібернетиці, бо 
навіть сам термін “проблема” позначав ко
лись задачі на знаходження невідомого. Про 
це свідчать нині такі мови, як італійська, ру
мунська, молдовська та ін., де задачі іменую
ться проблемами. Проте ототожнення проб-
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леми й задачі не дає змоги віднайти критерії 
їх розрізнення. Запропонований критерій 
диференціації (наявність чи відсутність тео
ретичної передумови) не може бути задові
льним, бо йдеться вже про сформульовану 
задачу. А оскільки задача сформульована на 
основі певної теорії чи їх системи, то даний 
критерій є лише тавтологією.

Розуміння проблеми як “проблемної ситу
ації” базується на тому, що виникнення про
блем є результатом проблемнопороджуючих 
ситуацій (У.Джеймс, С.Л.Рубінштейн та ін.). 
Тобто проблема пояснюється ситуацією, в 
якій вона виникає. Проблема в такому разі 
виступає як “невласний символ” проблемної 
ситуації, яка сама потребує дослідження. 
Якщо абсолютизувати цей момент, то процес 
пізнання доведеться розглядати як процес 
виникнення і “переборювання” проблемних 
ситуацій. Проте поняття “наукова проблема” 
і “проблемна ситуація” не збігаються ні за 
обсягом, ні за змістом, структурою і місцем у 
пізнавальному процесі.

Концепція проблеми як логічної чи діале
ктичної суперечності (Д.В.Вількеєв, Е.В.Іль- 
єнков, А.Полікарпов, Б.Феттер та ін.) засно
вана на тому, що мисленню, а отже й пі
знанню притаманний суперечливий харак
тер, оскільки воно відображає суперечливу 
дійсність.

З точки зору діалектики, суперечливість 
властива усьому, про що тільки може йти 
мова, не лише проблемі. Тому для розкриття 
проблеми одна лише констатація суперечли
вого характеру процесу пізнання дає досить 
мало. Вказівка на логічну чи діалектичну су
перечність ще не розкриває механізму вини
кнення, постановки і розв’язання наукових 
проблем. Виявлена будь-яка форма супереч
ності (несумісність, невідповідність, дихо- 
томічність, дилемність тощо) поза потребами 
в розвитку знання, без усвідомлення необ
хідності цього розвитку не призводить до 
постановки і розв’язування наукових проб
лем.» Наявність суперечності між теорією і 
новими фактами не обов’язково породжує 
проблему. Щоб стати елементом суперечно
сті, цей факт як фрагмент знання має бути 
включений у систему “старого” знання для її 
виявлення чи заперечення. Так наприклад, 
виявлене Беккерелем засвічування фотоплів
ки солями урану ще не підтверджує, що на
званий “факт” суперечить чи ні наявним тео
ріям. Він був поза цими теоріями. Нову тео
рію радіоактивності треба було ще створити.

Концептуальне уявлення про наукову 
проблему як пізнавальне завдання з обгрун
тування і підтвердження певної гіпотетичної 
ідеї шляхом побудови принципово нового в
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наявному знанні найбільш адекватно відо
бражає проблемну природу наукового пі
знання, позаяк спирається на реальну науко
ву практику, природу наукового пізнання, 
його етапи, рівні знання та засоби і способи 
побудови нового знання.
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ПРО ПРИРОДУ ГУМАНІТАРНОЇ ПРЕДМЕТНОСТІ
Будь-яка людська діяльність, як відомо, 

предметна. Що ж до пізнавальної діяльності, 
то її предметність слугує основою гносеоло
гічних проблем, засобів їх розв’язання і зміс
ту знань. Кожна галузь пізнання має специ
фіку передусім завдяки відповідній предмет
ній сфері, що однак не заперечує можливості 
існування різних схем опису і пояснення од
ного й того ж об’єкта, дослідження сутнос- 
тей першого, другого, ... н-го порядків. Пре
дметно-дисциплінарна диференціація знань є 
важливим показником їх динаміки і змісто
вої насиченості. Ці твердження тривіальні 
щодо конкретних наук природо-техніко- 
знавства, але стосовно гуманітарних наук їх 
достовірність не така очевидна, про що свід
чать історико-філософські уроки досліджен
ня цієї проблеми.

Вперше питання про критеріально-наукові 
особливості “людської” предметності як ме
тодологічна проблема гуманітарного пізнан
ня було чітко поставлене в німецькому філо
софському історицизмі (В.Дільтей, М.Вебер,
В.Віндельбанд, Г.Ріккерт, Г.Зіммель, О.Шпен
глер, Е.Трельч та ін.). За всієї різнманітності 
підходів спільним тут було заперечення, з 
одного боку позитивістсько-натуралістич
ного, а з іншого -  ідеалістично-романтичних 
інтерпретацій історії як втілення “світового” 
чи “народного” духу: людська реальність -  
не природа і не чистий дух, а саме історія, 
що твориться людьми, має конкретні прос
торово-часові параметри і постає в різних 
об’єктивованих формах, які самі є опредмет- 
ненням і об’єктивацією цінностей культури. 
Не заперечуючи існування в історії загально

го, закономірного, об’єктивно-каузального (у 
цьому історія має подібність з природою), 
представники цього напряму вбачали її спе
цифіку в індивідуальності історичних подій, 
домінуванні в ній ціннісно-смислової детер
мінації, а головне -  в принциповій історич
ності людського буття; людина онтологічно 
укорінена в історії і не може зайняти зовні
шню щодо неї позицію. Кантівський крити
цизм щодо можливостей пізнання вони до
повнюють питанням про можливість істори
чного (гуманітарного) пізнання, де об’єктом 
є індивідуальний характер продуктів людсь
кої культури (міфів, легенд, традицій, зви
чаїв, цінностей), що осягаються за допомо
гою процедур розуміння, тлумачення, інтер
претації. А тому гуманітарне пізнання про
низане світоглядними інтенціями людини, а 
отже, воно і є її самопізнанням.

Така “денатуралізація” людської реально
сті сприяла осмисленню її специфіки як пре
дмета гуманітарного пізнання. Позаяк ця ре
альність є об’єктом дослідження багатьох 
наук, то подальшим кроком тут була конкре
тизація предметних сфер споріднених між 
собою суспільствознавства, культурології, 
гуманітарних наук і визначення гуманітарної 
компоненти їх предметностей. “Гуманітарні 
науки, -  пише М.М.Бахтін, -  науки про лю
дину в її специфіці, а не про безмовну річ і 
природне явище. Людина в її людській спе
цифіці завжди виражає себе (говорить), 
тобто створює текст. Там, де людина вивчає
ться поза текстом і незалежно від нього, то 
це вже не гуманітарні науки” [1, с. 128]. У 
суспільних науках, зауважує А.В.Гулига,
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завжди існують соціологічна і гуманітарна 
компоненти, які визначаються тим, чи спря
мований пізнавальний процес на 
об’єктивний суспільно-історичний процес, 
чи на суб’єктивну діяльність особистості. 
Більш точну експлікацію гуманітарної пред
метності дає В.В.Ільїн, пов’язуючи її з люд
ськими вимірами і ціннісно-смисловими ви- 
значеностями явищ “світу людини”. “Там, де 
представники суспільствознавства — історик, 
юрист, філософ та ін. апелюють до соціаль
но-політичних сутностей (фактів, законів, 
залежності суспільно-історичного процесу), 
він виступає переважно як суспільствозна
вець. Там, де він апелює до “світу людини” 
(мотиваційні, ціннісно-смислові параметри, 
аспекти “фону особистості”), він виступає 
передусім як гуманітарій” [3, с.47].

Аналогічно здійснюється розрізнення 
культурологічного і гуманітарного: предмет
ний зміст гуманітарного освоєння культури 
визначається особистісно-смисловою освоє- 
ністю суб’єктом самого себе, суспільства, 
природи, в яких проявляється культура як 
міра розвитку її сутнісних сил. Тобто, гума
нітарна предметність функціонально задає
ться причетністю будь-якого предмета і 
явища “світу людини”, внаслідок чого вони 
набувають людських вимірів. “Предмет гу
манітарного знання, -  підкреслює В.В.Ільїн, 
- людськи означувальний і значущий матері
ал, особистісні виміри об’єктів, їх 
“доленосність”. Будь-яка річ може стати гу
манітарною у випадку поєднання з нею люд
ських цінностей, властивостей, якостей. За 
ставленням до людини, за здатністю втілю
вати в собі, “випромінювати” з себе людське, 
за ступенем (мірою) замкненості на людину, 
власне, і здійснюється розмежування гумані
тарного і негуманітарного. Звідси зрозуміло, 
що предмет гуманітарного знання зумовлює
ться річчю, так би мовити , самонетотожною, 
такою, що переступає фізичні просторово- 
часові границі. Річ тому не тотожна сама со
бі, що наділена людським смислом: вона вті
лює поза- і надприродні значення, що стосу
ються самопроявлення людини, її самодіяль
ності. Річ, отже, береться не у формі об’єкта, 
а суб’єктивно, що й дозволяє виокремити в 
ній специфічно людське значення і призна
чення, кваліфікувати її як гуманітарний 
об’єкт” [3, с.48]. Цю ж думку В.В.Ільїн об
грунтовує в іншій публікації. “Онтологіч
ний” базис гуманітарного знання, -  підкрес
лює він, -  утворює гуманістично особистіс- 
ний вимір об’єктів природи і культури. Спе
цифіка пошуку гуманітарія полягає в смис
лах, які виступають по-людськи значущими, 
“доленосними” [4, с.17]. Проте далі Ільїн ви-
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являє непослідовність розуміння ціннісно- 
смислової природи гуманітарної предметно
сті на тій підставі, що, на його думку, її до
слідження здійснюється з неприйнятних деі- 
деологізаторських, герменевтичних позицій, 
а це суперечить ідеї про залежність мотива
ційно-смислових надбудовних відносин від 
економічного базису суспільства. У зв’язку з 
цим зауважимо, що мотиваційно-смислова 
компонента є фундаментальною для людсь
кої свідомості та буття в цілому, тобто, вона 
самоцінна, а її ідеологічна заангажованість 
може хіба що деформувати суб’єктивне 
освоєння цієї предметності, але не саму її 
фундаментальну онтологію. Неточність у 
міркуваннях названого автора проявляється і 
в іншому: специфіка пошуків гуманітарія 
полягає в їх інтенції на ціннісно-смислове, 
він дещо протиставляє “світ цінностей” і 
“світ речей” (рух думки “не в речах, а в сми
слах”), а така позиція суперечить будь-якій 
науковій, у тому числі гуманітарно-науковій 
настанові, зміст якої -  спрямованість суб’
єкта пізнання не на смисли самі собою, а на 
буття, сутнє, фактичне, в які ці смисли впле
тені. Між іншим, така хиба властива усім 
тим підходам, які вбачають основну відмін
ність між природознавством і гуманітарними 
науками в їх різних інтенціях, -  відповідно 
на закони і смисли. “Гуманітарну настанову, 
-  справедливо зауважує Є.К.Бистрицький, -  
намагаючись зафіксувати цю відмінність, 
часто розглядають як спрямованість на ро
зуміння “внутрішнього світу” особистості -  
реконструкцію задумів і смислів, якими вони 
є чи були “самі собою”, в агентів історичних 
дій і культурних діянь. Але це означає ство
рювати ілюзії. Подібно до того, як знання 
природи спрямоване не на пізнання закону 
природи “як такого”, а на ту об’єктивну ре
альність, у якій він проявляється, і науки про 
культуру, позаяк вони претендують на нау
ковість, мають справу не з явищами свідомо
сті, не зі “смислом у собі, а з тими предмет
ними фактами культурного та індивідуаль
ного життя, що мають смисл” [2, с.108].

Ціннісно-смислова предметність в аспекті 
специфічно-гуманітарного критерію науко
вого пізнання пов’язана з атрибутивними ха
рактеристиками людського буття, в якому 
універсальні визначеності природи перепле
тені з загальними закономірностями соціаль
ності, де, власне, така предметність формує
ться. Як показав М.Гайдеггер, конститую
вання такої предметності чітко проступає 
при аналізі буття речі в її співвимірності і в 
контексті онтології людського буття. Напри
клад, така річ як чаша, пише він, не тотожна 
фізичному втіленню її у формі посудини, що
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має дно, стінки, ємність, може бути наповне
ною чи пустою і т.ін., вона також не редуку
ється до її конкретно-історичних інтерпрета
цій. Сутність чащі-речі-смислу з’ясовується 
лише внаслідок такого її самопрояву, що во
дночас репрезентує повну природну і соці
альну цілісність. Істинно-смислове буття 
чаші -  це маніфестації її чашечності, що 
проявляється, наприклад, у споживанні на
литих у чашу води чи вина, що втілюють у 
собі стихію природи, можуть сприяти вгаму- 
ванню спраги чи веселому дозвіллю і т.ін. 
Але в повному розумінні цей атрибут чаші 
проступає як соціокультурний феномен, ко
ли напій урочисто дарується безсмертним 
богам, символізуючи таким чином причет
ність людини до вищих цінностей. “Під
ношення чаші є дар, оскільки дає перебути 
землі і небу, богам і смертним ... Єднаючись 
у цій взаємоналежності, вони виходять з по
таємного” [7, с.32].

На думку Гайдеггера, сутність цього про
цесу феноменально проявляється в мові. З 
цим можна погодитись, якщо розглядати мо
ву як самодостатню систему. Проте з огляду 
на похідний характер мови, основою консти
туювання гуманітарної предметності є не так 
мова, як практична діяльність людини, в 
контексті якої будь-яка річ чи явище беруть
ся суб’єктивно, у формах цієї діяльності. Са
ме тут зароджується “самонетотожність” 
об’єкта і формується ціннісно-смисловий 
світ як атрибутивна ознака гуманітарної пре
дметності. Основними віхами цього процесу 
є:

-  Рух діяльності в руслі об’єктивних ви- 
значеностей предметів і явищ природи, вна
слідок чого вони як об’єкти набувають дода
ткових соціальних властивостей. Такими ці 
властивості стають лише внаслідок їх крис
талізації в історичному досвіді людини;

-  Набуття цими визначеностями модусу 
доцільності, раціональності, а відтак -  соці
альної (прагматичної, пізнавальної, аксіоло- 
гічної та ін.) якості, що втілює в собі людсь
кий досвід, фіксується поняттєво-вербаль
ними засобами і проявляється у формі соціо- 
культурних символів (міфів, традицій, норм 
поведінки, ціннісних ідеалів) та ідеалізова
них форм діяльності. “Ідеальне, -  пише 
Е.В.Ільєнков, -  є лише там, де сама форма 
діяльності, що відповідає формі зовнішнього 
предмета, перетворюється для людини в 
особливий предмет, з яким вона може діяти 
особливо, не торкаючись і не змінюючи до 
пори до часу реального предмета” [5, с.203]. 
Людська предметність, не втрачаючи своєї 
речовинності, набуває соціально-ідеалізова- 
них, духовно-символічних форм свого буття

і може бути відносно окремим предметом 
діяльності;

-  Маніфестація визначеностей тих чи 
інших речей, явищ, людських діянь у приро- 
дньому універсумі та історичному просторі і 
часі є важливою передумовою їх смислового 
виміру. Коли ж вони стверджуються як наді- 
ндивідні, людиностверджуючі соціальні зна
чущості, то стають ціннісним феноменом. 
Адже “те, що спочатку було унікальним, 
може стати універсальною цінністю” [6, 
с.294], а відтак, “цінності можна визначити 
як універсали смислу, що кристалізуються в 
типових ситуаціях, з якими стикається суспі
льство чи навіть усе людство” [6, с.288]. От
же, цінність є такою соціокультурною якіс
тю, яка забезпечує осмисленість будь-якої, в 
т.ч. й пізнавальної, діяльності людини і слу
гує утвердженню гуманізму,

-  Ціннісно-смислова компонента гумані
тарної предметності історично існує у двох 
взаємопов’язаних формах: а) “Аксіологічної 
статики”, в якій цінності й смисли проявля
ються у своїх зовнішніх об’єктивованих 
формах, які можна класифікувати, система
тизувати, пояснювати детерміністично. Це є 
та фактичність, яка слугує предметом гене- 
ралізуючо-номотетичного підходу в будь- 
якій гуманітарній науці, а не лише в історії; 
б) “Аксіологічної динаміки”, внаслідок якої 
відбувається феноменологічна актуалізація 
цінностей і смислів у живому досвіді особи
стості, перетворення їх у ціннісно-смисловий 
універсум її буття на основі активності ін
тернаціональної свідомості, що концентрує і 
спрямовує логіку розуму і пристрасні пере
живання, пам’ять і уяву, сприйняття і волю. 
Тут будь-яка річ справді “самонетотожна”, 
тобто більша, ніж вона є як фізичне тіло, 
оскільки вона предметно “обростає” тими 
цінностями і смислами, яких набуває в кон
тексті універсального світовідношення лю
дини. При цьому самі цінності й смисли не є 
вираженням ні самотності людини, ні приро
ди самих собою, навпаки, вони, з одного бо
ку, є підсумком розв’язання суперечностей 
між сутністю та існуванням людини у світі, 
квінтесенцією суспільно-значущих інваріан
тів її життєвої долі, а з іншого -  передумо
вою духовно-практичного трансцендування 
особистості, її реального поступу до підне- 
сено-гуманістичного порядку буття. Така ек- 
зистенційна напруга в процесі трансценду
вання, що “цілком необхідна людині для її 
душевного здоров’я і моральної цілісності, 
не може бути з’ясована, якщо не зберігається 
об’єктивність об’єктивного полюса, якщо 
транссуб’єктивність смислу не переживаєть
ся людиною, яка повинна здійснити смисл”
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[6, с.292]. Ця напруга дещо спадає лише з 
учйнком людини, в процесі якого вона пере
водить цінності і смисл в буттєвий план гу
манітарної предметності, внаслідок чого са
ма мотиваційна детермінація трансформує
ться в зовнішньо-об’єктивні каузальні зале
жності, що “хвилеподібно” поширюються в 
універсумі людського буття, спричинюючи 
наше “не-алібі в бутті” (М.Бахтін). Саме в 
діяннях і вчинках особистості відбувається 
актуалізація досвіду минулих поколінь, його 
збагачення новим змістом сучасності й заро
дження потенційних можливостей майбутніх 
звершень. Завдяки цьому гуманітарна пред
метність проявляється як принципово істо
рична, і якщо її розглядати в аспекті крите
рію науковості гуманітарного пізнання, то 
саме зазначені вище її характеристики забез
печують: а)речовинно-надречовинний, чут
тєво-надчуттєвий характер об’єкта гуманіта
рних наук; б)підвищений інтерес гуманітар
ного пізнання до життєво-практичних, внут- 
рішньо-особистісних і унікальних вимірів 
“світу людини”; в)формування гуманітарної 
компоненти в науках про природу, техніку і 
суспільство; г)особливості гуманітарного

пізнання як самопізнання людини, його сми- 
сложиттєвий характер як основи світогляд
них орієнтацій особистості. Водночас під
креслимо, що бачення і дослідження цієї 
предметності в тих чи інших конкретних на
уках значною мірою залежить від усієї суку
пності домінуючого в них методологічного 
інструментарію.
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ЕТИЧНА ПОТЕНЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Найбільшою цінністю науки є потенціал, 

який актуалізується теоретично й практично. 
Вчений має прагнути здійснити позитивний 
внесок у систему наукового знання, дбаючи 
при цьому про ціннісні характеристики ре
зультату своєї діяльності, у тому числі й мо
ральні. Чим вищий аксіологічний потенціал 
знання, тим більше шансів, що ним скорис
таються на благо. І хоча не існує гарантій, 
що будуть обрані найкращі можливості, ми 
зобов’язані, принаймні, свої власні зусилля 
спрямовувати на розширення кола позитив
них аксіологічних альтернатив і свідомо 
уникати актуалізації негативних ціннісних 
потенцій мислення. Наукове пізнання в та
кому розумінні -  важливий елемент мораль
ного вдосконалення людини. “Наука, -  за
значає О. Мамчур, -  виховує у дослідника 
інтелектуальну чесність; вона в принципі по
збавлена догматизму. Звичайно, і в науці бу

вають помилки і свідомий обман. Але чи 
може вона нести відповідальність за окремих 
недобросовісних своїх представників?” [8, 
с.92]. У цілому наукова творчість опирається 
не тільки на суто пізнавальні, а й на моральні 
та естетичні критерії, завдяки яким актуалі
зуються внутрішньо притаманні їй відповідні 
ціннісні потенції.

Наука тісно пов’язана з етикою не тільки 
в тому розумінні, що теоретичне досліджен
ня моралі цілком реальне і правомірне. Важ
ливим у даному випадку є те, що наукове 
знання ніколи не було та й не може бути 
етично нейтральним. Істина тільки умовно 
незалежна від Краси й Добра. Саме собою 
наукове пізнання не є ні моральним, ні амо
ральним актом, але йому притаманні потен
ції, що виявляються в процесі взаємодії, з 
одного боку, з особистістю вченого -  творця 
наукових істин, а з іншого -  з аксіосферою
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культури у цілому. В обох випадках “етично 
нейтральне” знання, висвітлене, так би мови
ти, зсередини й ззовні цінностями, починає 
вигравати аксіологічними барвами. Як би 
теорія не абстрагувалася від цінностей, ос
новні поняття, категорії завжди мають аксіо- 
логічний вимір.

Не дивно, що ставлення до моральної по
тенції науки в різний час було різним. У гла
ві “Математика і добро” своєї праці “Нариси 
науки і філософії” А.Вайтхед зазначає, що 
одну зі своїх знаменитих лекцій Платон при
святив темі добра, хоч і говорив у ній в ос
новному про математику. Цю лекцію гені
ального мислителя можна вважати невда
лою, бо “йому не вдалося зробити очевид
ною для майбутніх поколінь свою інтуїцію 
стосовно здатності математики прояснити 
поняття добра. Багато математиків самі були 
добрими людьми, наприклад, Паскаль і Нью
тон. Також і багато філософів були матема
тиками. Але своєрідне поєднання математи
ки і добра залишається, однак, нерозвинутою 
темою з того часу, коли вона була вперше 
введена Платоном [6, с.322]. В інтелектуаль
ному контексті добро не стало рівноцінною з 
істиною категорією. Моральний аспект інте
лектуальної діяльності не тільки ігнорувався, 
а й “аргументовано” заперечувався.

Так, у період розквіту природознавства 
виник активний рух за очищення наукового 
знання від ненаукових елементів і, зокрема, 
від впливу буденної свідомості, від усієї су
купності масових та індивідуальних уявлень, 
які стихійно сформувались у межах повсяк
денних життєвих ситуацій. Відтоді буденна 
свідомість і передусім її моральний аспект 
стає об’єктом критики з боку філософії та 
науки. Але після Канта ситуація кардинально 
змінилася. Формується переконання, що “не 
філософія разом із наукою підноситься над 
буденною моральною точкою зору, а крити
чна філософія разом із моральністю підноси
ться над наукою і науковою філософією” [7, 
с.123].

Моральний аспект істини активно став 
обговорюватись у зв’язку з таким явищем, як 
антагонізм аксіологічних понять у структурі 
внутрішнього світу вченого. Мова йде, зо
крема, про суперечність між любов’ю до іс
тини і повагою до морального закону. 
“Людина не може відмовлятися від знання, 
не опускаючись; тому-то інтереси науки 
священні” [4, с.660]. Та виняткова при
страсть до знання не завжди узгоджується з 
іншими ціннісними розуміннями особистос
ті. “Любов до істини, -  поза сумнівом, вели
ка справа, та чи буде добре, якщо ми для то
го, щоб її домогтися, знехтуємо набагато

більшими цінностями, як от: доброта, спів
чуття, любов до ближнього? Під час якої- 
небудь нової катастрофи, землетрусу ми за
будемо стогін поранених, аби думати тільки 
про напрям і амплітуду поштовхів; ми, напе
вне, побачимо навіть щастя в цій катастрофі, 
якщо вона з’ясує деякі невідомі закони сейс
мології-” [Там само, с.660]. Це не перебіль
шення, бо навіть вибух атомної бомби, як ми 
знаємо, був оцінений, зокрема, як “чудовий 
фізичний експеримент”.

Амбівалентний характер актуалізації цін
нісних потенцій науки осмислюється в осно
вному з однією метою -  досягнення компро
місного розв’язання згаданих конфліктів, 
адже вони є не тільки рушійною силою куль
турного поступу, а й перешкодою на шляху 
досягнення гармонійної цілісності духовного 
світу людини. Як зазначає В.Канке, хоч ін
коли окремі цінності постають у ролі засобів 
для забезпечення інших, але здебільшого во
ни “послаблюють одна одну” в процесі кон
куренції [1, с.308].

Ще в античності філософи намагались 
осмислити аксіологічні потенції знання. Ві
дома формула Протагора (“Людина -  міра 
всіх речей”), або ж учення про сііпатеп Епі- 
кура -  це відверті спроби обґрунтувати цін
нісний характер усіх наших уявлень про світ. 
Але чи не найбільший внесок в аксіологію 
знання належить І.Канту, котрий у вченні 
про пріоритет практичного (морального) ро
зуму визнав обмеженість достовірного люд
ського знання. Він переконаний, що віра мо
же стримувати надмірні претензії теоретич
ного розуму, встановлюючи моральні забо
рони щодо негативних у ціннісному плані 
напрямів інтелектуальної активності.

Говорячи про “небезпечні можливості” 
теоретичного розуму, Кант має на увазі його 
необгрунтовані претензії розв’язувати усі 
людські проблеми в усіх сферах буття, хоч 
насправді його когнітивна потенція обмеже
на. Зокрема, йому недоступна сфера належ
ного. Що стосується сфери сутнього, то й тут 
немає гарантії, що спекулятивний розум на
справді не створює ілюзій, граючись поро
дженнями уяви замість понять і словами за
мість речей.

Моральні колізії виникають не тільки у 
зв’язку з актуалізацією власне морального 
потенціалу знання. Справа в тому, що будь- 
які потенції науки актуалізуються супереч
ливо, не найкращим чином і не повністю, що 
в кінцевому підсумку породжує моральні 
проблеми. А.Вайтхед зазначає, що всі події 
за своєю власною природою скінченні. “Не 
існує сукупності, яка була б гармонією всіх 
досконалостей. Те, що реалізоване в якійсь
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події досвіду, неминуче виключає неозору 
сукупність інших можливостей. Завжди іс
нує багато “іншого”, що могло б реалізува
тись, але не реалізувалося. Скінченність не є 
результатом зла чи недосконалості. Вона зу
мовлена тим, що існують такі можливості 
гармонії, які або створюють зло, коли реалі
зуються разом, або взагалі не можуть бути 
поєднані” [6, с.682]. Отже, сама скінченність 
форм актуалізації ціннісних потенцій науки є 
причиною постійної моральної стурбованос
ті вчених, які розмірковують над етичними 
аспектами своєї професійної діяльності.

На цю особливість інтелектуальної твор
чості вказував і Л.М.Толстой, маючи на увазі 
моральні критерії вибору пріоритетних для 
наукового співтовариства напрямів актуалі
зації потенціалу науки, адже, як він пише, 
“люди науки нашого часу стверджують, що 
вони рівномірно вивчають усе, та позаяк 
усього надто багато (все -  це нескінченна 
кількість предметів) і рівномірно вивчати все 
не можна, то це тільки стверджується в тео
рії; насправді ж вивчається не все і далеко не 
рівномірно, а тільки те, що, з одного боку, 
потрібніше, а з іншого -  приємніше тим лю
дям, які займаються наукою” [5, с.272].

Моральна потенція науки особливо зна
чуща не тоді, коли істина невіддільна від ін
ших цінностей, а в ситуації дисгармонії між 
істиною, красою й добром. її конструктивна 
роль зростає у випадку виявлення помилки. 
Останню звично вважають антиподом істин
ного знання, та при цьому забувають, що за 
певних обставин істина може бути амораль
ною. “Помилкова моральна банальність гла
сить, що знати істину -  безумовно добре. 
Дрібна істина здатна породити велике зло. І 
це велике зло може набути форми великої 
помилки” [б, с.645].

Якщо в епістемології ставлення до помил
ки однозначно негативне, то в аксіології нау
ки помилка не завжди асоціюється зі злом. 
На думку Б.Кузнєцова, “починаючи з XVII 
ст. і навіть з Відродження поняття наукової 
помилки вельми радикально трансформува
лося. Знайти помилку все більшою мірою 
означає визначити сферу застосування кон
цепції, помилково застосованої поза цією 
сферою. Н.Вінер якось зазначив, що пробле
ма зла розв’язується або на шляху, на якому 
зло постає деякою подобою ентропії, або на 
шляху маніхейців -  зло персоніфікується і 
відповідальність за нього приписується де
якому злому духові” [2, с. 141-142]. Зло -  не в 
наявності помилок, а в нерозумінні меж, які 
відділяють істину від облуди. Кожна думка 
може стати помилковою, коли в ній абсолю

тизується відносне, коли їй приписують мо
жливості більші від існуючих насправді.

Моральне зло в його найширшому розу
мінні -  це відсутність аксіологічного потен
ціалу добра, його дефіцит, а не реальна сила, 
здатна породити якийсь альтернативний по
рядок. І таке розуміння природи зла стає все 
більш уживаним у сфері наукового мислен
ня. “Наприклад, хвороба, -  зазначає Г.Пар- 
сонс, -  є результатом не стільки вторгнення 
мікроорганізмів, які розмножуються, як яко
їсь окремої акції, скільки результатом умов у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі” [З, 
с.374]. Мова йде про те, що будь-які сутнос
ті, які ми ототожнюємо зі злом, є наслідком 
“відхилення від порядку речей”, де панують 
“правила взаємної підтримки і взаємного 
збагачення”. Так і хвороба -  “відхилення в 
бік до більш низького (і тому більш імовір
ного) рівня цього порядку. Отже, “зло” як 
руйнівний порядок живиться благом як кон
структивним порядком. Августин писав, шо 
“доки якесь сутнє перебуває в процесі руй
нування, в ньому є якесь благо, котрого воно 
позбавляється”. Міркування такого роду спо
нукало Спінозу до висновку, що “зло”, котре 
приписується природі, це вигадка людського 
розуму, введеного в облуду бажаннями” [З, 
375].

Моральна потенція науки проявляється в 
тому, що вона може зіграти роль своєрідного 
каталізатора морального чуття, співмірного з 
любов’ю до наукової істини. Сама при
страсть ученого до знань є свідченням його 
любові до мудрості, яку небезпідставно по
рівнюють і навіть ототожнюють з моральніс
тю. “Наука ставить нас у постійне зіткнення 
з чимось, що перевищує нас; вона постійно 
дає нам видовище, оновлюване і завжди 
більш глибоке; позад того великого, що вона 
нам показує, вона примушує припускати 
щось іще більш велике: це видовище викли
кає у нас захват, той захват, який заставляє 
нас забувати навіть самих себе, і цим-то він 
високо моральний” [4, 658]. Наука не може 
ні створити моралі, ні розхитати її традицій
ні форми, але вона може непрямо на неї 
впливати, збуджуючи етичні почуття. “Вона 
може породити нові почуття не тому, що по
чуття можуть бути об’єктом доведення, а 
тому, що будь-яка форма людської діяльнос
ті впливає на саму людину і створює їй нову 
душу” [4, 657]. Вірніше, виявляє незадіяні 
раніше потенції, які Пуанкаре називає неви
черпним резервуаром, багатим і рясним дже
релом рушійних сил, що можна і потрібно 
спрямовувати на правильну (в моральному 
відношенні) дорогу, так само, як це роблять 
інженери і техніки, опановуючи сили приро
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ди. Особливу роль у цьому процесі відігра
ють індивідуальні відмінності між суб’єкта
ми пізнання, завдяки яким етична потенція 
науки актуалізується по-різному й, отже, 
більш-менш усебічно.

Моральна потенція науки зумовлена сум
лінням її творців, які в конкретній ситуації 
здатні мобілізувати усі свої здібності задля 
здійснення мети або ж, навпаки, неявно 
стримувати актуалізацію небезпечних поте
нцій. Прикладом у даному випадку може бу
ти історія створення атомної бомби. Незва
жаючи на те, що саме в Німеччині вперше 
з’явилася реальна можливість опанувати 
енергію атома, що фашистський режим заді- 
яв колосальні ресурси, успіхом увінчався 
інший -  Манхетенський проект, який у мо
ральному плані виявився більш привабли
вим, адже мав на меті відвернути зло, непе- 
редбачувані для всього світового співтовари
ства наслідки. Очевидно, що саме людський 
чинник у даному випадку зіграв свою вирі
шальну роль. Якщо провідні німецькі фізики, 
серед яких був і В.Гайзенберг, із принципо
вих (етичних, гуманістичних, політичних) 
міркувань не прагнули успіху, то це збіль
шувало шанси інших, які з тих же самих мір
кувань прагнули прямо протилежного.

Проте навіть і такий благородний мотив 
не врятував учених, які були причетні до 
створення надпотужної зброї, від неприєм
них докорів сумління. Все ж таки ядерна бо
мба, навіть якщо вона була створена з метою 
врятування людської цивілізації від загибелі, 
це зло. Благородні наміри не змогли відвер
нути ні трагедії Хіросіми, ні катастрофи у 
Чорнобилі. Відомо, наприклад, що О.Ган, 
який 1939 року вперше розщепив атомне яд
ро урану, був близький до самогубства після 
сумнозвісної події 1945 року. Фізики не мо
жуть не переживати почуття відповідальнос
ті, моральної вини, опинившись у ситуації, 
яку А.Ейнштейн порівнював з тією, що ви
никла після винайдення піроксиліну А.Нобе- 
лем.

Але почуття моральної відповідальності 
вченого сьогодні доповнюється ще й негати
вними оцінками його діяльності з боку ши
рокої громадськості. Романтична захопле
ність успіхами науки, досягнувши максиму
му не в останню чергу завдяки активності 
засобів інформації, “несподівано”, хоч цього 
й слід було чекати, перетворилася на озлоб
леність. Учені стали помічати, що замість 
елементарної вдячності за реальні здобутки в 
справі поліпшення добробуту людей, науку 
звинувачують у тому, що вона не виправдала 
сподівань. І звинувачення ці не зовсім без
підставні. “Стає все більш очевидним, що

навіть успіхи'сучасної науки якось пов’язані 
з кризовими явищами. Свідчення того -  вій
ни, екологічні катастрофи, зростання кілько
сті злочинів, які здійснюються інколи вельми 
знаючими людьми. Учені, мало хто це запе
речує, причетні до бід людства” [1, 286]. 
Проте звалювати всю вину за негативні на
слідки науково-технічного прогресу на вче
них, які самовіддано працюють на ниві пі
знання, принаймні, несправедливо.

Немає жодних підстав звинувачувати ав
тора наукового відкриття в антигуманному 
його використанні, коли він прямо до цього 
не причетний. Понад те, знати істину про 
можливе зло часто буває не менш важливо, 
ніж гірку життєву правду. Вчений не пови
нен уникати подібних істин. Але він мусить 
усвідомлювати небезпеку для наукової твор
чості хибних, обмежених або спотворених 
ціннісних орієнтацій. Небезпечна не сама 
собою наука, а тільки її однобічний розви
ток. Обмежена, дрібна, часткова істина не
безпечна тим, що спонукає жертвувати неві
домою цілісністю заради відомої фрагмента
рності. “Слід боятися тільки неповної науки, 
тієї, яка помиляється, тієї, що нас приманює 
порожніми видимостями і змушує нас, отже, 
зруйнувати те, що ми згодом забажали б від
новити, коли ми будемо краще поінформо
ваними і коли буде надто пізно” [4, 664]. Ве
льми небезпечним є “дистанціювання” від 
гуманістичних цінностей. Окремі вчені, на 
що звернув увагу Ч.Сноу, були або байду
жими до дилем гуманізму, або поводилися 
відверто антигуманно. Шукаючи засобів роз
в’язання поточних проблем, вони нехтували 
проблемами загальними, усеохопними і дов
гостроковими аспектами людських ціннос
тей, рідко замислювалися над тим, як їхні 
досягнення впливатимуть на людські ціннос
ті в тривалій перспективі. Сьогодні значення 
моральної потенції інаукового знання в сис
темі ціннісних орієнтацій вченого дорівня
лося до потенції власне пізнавальної.
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Summary
The article is dedicated to the moral ethical problems of modem science. The autor uses ideas of 

the classics of the world philosophy (Plato, Kant, Parsons and others) to approve his conclusion, 
that the moral evil in its widest meaning -  is absence of axiological potential of goodness, its 
deficit.
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В історії науки термін “синергетика 
вперше згадується англійським фізіологом 
Шеррингтоном приблизно 100 років тому 
назад [1, с.126]. Але виникнення синергетики 
як самостійного напрямку наукових дослі
джень можна віднести до 1969 року. Саме 
тоді німецький фізик Герман Хакен почав 
використовувати термін “синергетика” у 
своєму курсі з теорії лазерного випроміню
вання, який він читав у Штутгарті. Новий 
термін був утворений ним від грецького по
няття дьу -  груш, що означає співробітницт
во, узгоджену дію, співучасть. Ключовим у 
розумінні сутності синергетики є поняття 
самоорганізації [5, с.161].

Синергетику визначають як науку про са
моорганізацію, самовільне виникнення і са- 
мопідтримку упорядкованих часових і прос
торових структур у відкритих нелінійних си
стемах природи.

Синергетика досліджує поведінку систем, 
які самоорганізуються, що призводить до 
утворення різних структур у цих системах. 
Ін ти ми словами, в рамках синергетики 
вивчається така спільна дія окремих части
нок якої-небудь невипадкової системи, в ре
зультаті якої відбувається самоорганізація та 
виникають макроскопічні просторові струк
тури. Прикладів таких макроскопічних стру
ктур безліч, починаючи з живої клітини і за
кінчуючи спіральними галактиками [4, 
с.174].

Хакену належить пріоритет у розробці си
стеми понять і теоретичних моделей, які 
описують механізми самоорганізації, але не 
абсолютна першість у дослідженні самих 
явищ самоорганізації.

Важлива роль у розвитку теорії самоорга
нізації належить Іллі Пригожину (бельгійсь
кому вченому російського походження). Од-
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нією з його заслуг є використання даної тео
рії для розкриття глобальних механізмів по
ходження живого. Він прагне подолати якіс
ний розрив між описом живої і неживої при
роди, а також проаналізувати, що лежить у 
межах можливості сучасної науки.

Отже, синергетика відкриває можливості з 
єдиних методологічних позицій розкрити 
механізм самоорганізації найрізноманітні
ших систем: як явищ самоорганізації у не
живій природі, так і живих систем. Саме си
нергетика вперше науково довела наявність 
самоорганізації в системах неорганічної при
роди, і в цьому полягає філософське значен
ня її ідей і результатів [7].

Варто зауважити, що синергетика пов’я
зана з глибокими філософськими питаннями. 
Численні її уявлення досить наближені до 
філософських поглядів мислителів стародав
ності. Досить часто збігаються не лише під
хід, але й конкретні деталі. Одним з поперед
ників синергетичного світогляду слід вва
жати Ф.-В.-И.Шеллінга, який розробляв 
свою філософію, виходячи з уявлень про 
природу як про єдиний організм. “Неорга
нічна і органічна природа пов’язані одним і 
тим же началом”, -  писав він, вбачаючи 
останнє у феноменах “організації” спонтан
ного творчого акту.

Предметом сучасної науки є складні сис
теми, що самоорганізуються, і акцент роби
ться на внутрішніх властивостях як джерелі 
саморозвитку.

Що ж нового вносить синергетика? Її но
визна і її крок уперед стосовно попередніх 
уявлень про єдині начала живого і неживого 
полягають у міждисциплінарному і загаль
нотеоретичному вивченні тих закономірнос
тей, які складають універсальну основу про
цесів самоорганізації та еволюції складного і
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знаходяться в постійному підкріпленні своїх 
теоретичних уявлень численними даними 
базових наукових дисциплін. Сила та ефек
тивність синергетики -  у постійній взаємній 
“підкормці” дисциплін, в тому що, виражаю
чись комп’ютерною мовою, спеціаліст однієї 
галузі знань має можливість знаходитись у 
режимі прямого зв’язку з базами даних ін
ших спеціальних наук. У цьому полягає істо
тна перевага й відмінність синергетики перед 
двома її попередницями, з якими її часто по
рівнюють, -  кібернетикою і так званим сис
темним підходом (створенням загальної тео
рії систем). Як кібернетика, так і системний 
підхід функціонують, інтегруючи дещо спі
льне з різних конкретних дисциплін і пра
цюючи вже з цією інформацією.

За своєю суттю синергетика вражає не
звичними ідеями й уявленнями. Вона обер
тає знання іншою гранню, вчить нас бачити 
світ по-іншому.

По-перше, стає очевидним, що складноор- 
ганізованим системам не можна нав’язувати 
шлях їх розвитку. Скоріше необхідно зрозу
міти, як сприяти їх власним тенденціям роз
витку, як виводити системи на ці шляхи.

У найбільш загальному плані важливо 
зрозуміти закони співжиття природи і люди
ни, їх коеволюцію. Отже, проблема розвит
ку, який управляється, перетворюється на 
проблему самоуправління.

По-друге, синергетика демонструє нам, як 
саме і чому хаос може виступати в ролі по
чаткового поштовху механізму еволюції, як 
із хаосу може розвиватись нова організація.

По-третє, синергетика свідчить про те, що 
для складних систем, як правило, існує де
кілька альтернативних шляхів розвитку. Змі
цнюється надія щодо можливості вибору 
шляхів подальшого розвитку, причому та
ких, які б влаштовували людину і разом з 
тим не були б руйнівними для природи.

По-четверте, синергетика відкриває нові 
принципи суперпозиції, збір складного ево
люційного цілого з частин, побудову склад
них структур з простих. Але слід звернути 
увагу на те, що об’єднання структур не зво
диться до їх простого складання. Ціле вже не 
дорівнює сумі частинок. У загальному, воно 
не більше і не менше суми частинок, воно 
якісно інше [3, с. 4-5].

Розуміння загальних принципів організа
ції еволюційного цілого має більше значення 
для створення правильних підходів до побу
дови складних соціальних, геополітичних 
цілісностей, до об’єднання країн, що знахо
дяться на різних рівнях розвитку, у світову 
спільність.

По-п’яте, синергетика дає знання про те, 
як слід оперувати складними системами і як 
ефективно керувати ними.

По-шосте, синергетика розкриває законо
мірності та умови протікання швидких про
цесів і нелінійного, самостимулюючого рос
ту. Важливо зрозуміти, як можна ініціювати 
такого роду процеси у відкритих нелінійних 
системах і які існують вимоги, що дозволя
ють запобігти розпаду складних структур у 
момент максимального розвитку.

Важко знайти потрібне місце для синерге
тики в науковому табелі про ранги. Що це: 
теорія? парадигма? дисципліна? наука? Усі 
ці слова, здається, не дуже підходять. Прави
льно було б назвати синергетику науковим 
напрямом, а ще точніше -  науковим рухом. 
Тут немає ні строгого членування, ні чіткої 
організаційної ієрархії, ні інституціонально- 
го належності до однієї з наукових рубрик. Є 
лише прагнення вчених-однодумців, яке по
лягає в тому, щоб пізнати один з дивних фе
номенів буття: феномен самоорганізації [5, с. 
166].

Термін “синергетика” трактується дуже 
широко. Це термін, що говорить про спіль
ність інтересів і методів дослідження склад
них явищ самоорганізації в різних сферах 
науки. І це зрозуміло, адже відповіді на всі 
складні для людини питання, яка намагаєть
ся зрозуміти, з одного боку, зовнішній для 
неї світ, а з іншого -  себе саму до глибини 
своєї психіки, може дати наука, не обмежена 
якоюсь однією сферою дослідження. Слід 
подолати межі окремих дисциплін, потрібен 
синтез нових знань. Інформацію, як казав 
Г.Хакен на таллінській конференції, пере
вантажену великою кількістю деталей, які 
затемнюють суть справи, необхідно стисну
ти, перетворивши в невелику кількість зако
нів, концепцій чи ідей. Синергетику можна 
розглядати як одну з таких спроб [5, с. 176].

Представники відповідних галузей науки 
прийшли до єдиного висновку, що синерге
тика вказує напрямок, у якому слід рухатись, 
а це, напевне, вже немало [8]. Синергетична 
парадигма спричиняє до виникнення нового 
діалогу людини з природою. Вона призво
дить також до нового діалогу людини з са
мою собою та з іншими людьми [10].

Головну настанову, яку здатна дати лю
дині синергетика, можна визначити так: у 
світі все взаємопов’язано; ти не маріонетка, 
але й не господар, ти активна ланка у спле
тінні еволюційних ланцюгів універсуму, які 
тягнуться з безмежності та відходять у без
межність.
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science. A definition of the notion “sinergetics” is given. The object of synergetics is analysed 
along with historical development of the term “synergetics”.
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Кожному історичному періоду в розвитку 
науки притаманні особливі ідеали наукового 
осмислення дійсності. Теорія самоорганізації 
(синергетика) вносить нині значний вклад у 
пізнавальну діяльність учених та методоло
гічні основи науки. Загальноприйнятими ста
ють такі поняття, як відкритість, неліній- 
ність, самоорганізація, кооперативність, бі
фуркація та ін. Названі поняття стають зро
зумілими для спеціалістів різних галузей 
знання, що дозволяє вести змістовний діалог 
про різноманітні наукові та соціальні проб
леми.

Термін “синергетика” має біологічне по
ходження. Давньогрецьке слово “синергія” 
означає співтовариство, співдружність, 
сприяння [1,с.414], що відповідає латинсь
кому “кооперація”. Це -  нова галузь знання, 
яка викликає здивування незвичними ідеями 
та уявленнями, змушує бачити світ по- 
іншому. По-перше, стає очевидним, що скла- 
дноорганізованим системам не можна нав’я
зувати шляхи їх розвитку. В найзагальнішо- 
му плані важливо зрозуміти закони співжитя 
природи і суспільства, їх коеволюцію. Проб
лема саморегульованого розвитку висуваєть
ся на передній план.

28

Будь-яка система здатна переходити від 
одного стану самореалізації до іншого, поро
джуючи при цьому нові структури в процесі 
своєї еволюції. Як зазначає М.М.Мойсеєв, 
“природі притаманне об’єднання окремих 
елементів у відповідні системи, в результаті 
чого можуть виникнути нові властивості.” На 
його думку, це і є “механізми зібрання”, а “за
кони зібрання мають такий же фундаменталь
ний характер, як і закони фізики” [3, с.8-9].

Виходячи із синергетичного світобачення, 
можна зробити такий висновок: будь-яка 
стійкість у світі відносна. Складноорганізо- 
вані системи мають тенденцію розпадатися 
при переході в розвинутий стан. Стійкість 
формується з нестійкості, а народження но
вого структурного об’єднання пов’язане з 
випадковістю, хаосом, нестійкістю.

Але це ж заперечує існування у світі будь- 
якого детермінізму. На думку О.М.Князевої 
та С.П.Курдюмова, поле шляхів розвитку 
відкритих нелінійних середовищ характери
зується детермінізмом особливого роду. Не
лінійна система “блукає” по полю можливо
го, виводячи на його поверхню (при цьому 
часто випадково) лише один із шляхів розви
тку. Тобто, в реальній картині буття присут
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ній і момент, протилежний детермінізму -  
випадковість і нестійкість. Проте вони не за
мінюють і не заперечують детермінізм, а до
повнюють і, можливо, видозмінюють його 
[2,с.17-18].

І.Пригожин називає нестійкістю стан сис
теми поблизу точки біфуркації, коли система 
здійснює “вибір” подальшого шляху розвит
ку. За його словами, флуктуації виступають 
у ролі механізмів, що дають поштовх нестій
кості [4,с. 115]. А Князева О.М. та Курдюмов
С.П. говорять про нестійкості іншого поряд
ку. З їхньої точки зору, світ нестійкий скорі
ше всього не тому, що в момент біфуркації 
відкриваються різні шляхи розвитку. Побли
зу біфуркацій випадковість дійсно може віді
гравати вирішальну роль, проте це -  лише 
один момент нестійкості. Нестійкість вини
кає в режимі надлишкового наростання та 
розвитку процесів з нелінійним позитивним 
зворотним зв’язком, вона свідчить про ймо
вірний характер розпаду надскладних струк
тур поблизу моменту загострення (точок бі
фуркації) [2, с. 18].

Розвиток синергетики породив неодноз
начний інтерес до буддійсько-лаоської схід
ної традиції [5]. Зокрема, І.Пригожин зазна
чає, що “для китайця Всесвіт являє собою 
когерентне утворення, де всі події взаємо
пов’язані” [6,с.52].

Варто зазначити, що елементи вчення, яке 
сьогодні прийнято називати синергетичним, 
містяться в окремих працях філософської 
класики XVII - XVIII століть. Так, у фунда
ментальному дослідженні “Монадологія”, 
1714., німецького філософа Г.В.Лейбніца 
(1646-1716) аналізується ідея когерентності 
як силової взаємодії, синхронізації. В основі 
світобудови, на думку Лейбніца, лежать мо
нади як неподільні духовні субстанції, що 
утворюють особливий світ, від якого форму
ється фізична субстанція (фізичний космос). 
Кількість монад безкінечна, кожна з них во
лодіє відчуттям і прагенням, що забезпечує, 
за Лейбніцом, рухомість, активність і діяль
ніший характер субстанції. Взаємодія між 
монадами тривала, і “в подальшому відкри
вається можливість переходу їх у резонансну 
взаємодію. Остання може бути незначною, 
але вплив її тривалий час зберігається і сис
тема веде себе не так, як це буває за звичних 
умов” [7,с.134].

Перенесення синергетичних ідей і резуль
татів з однієї наукової галузі в іншу стає нині 
для дослідників ефективним інструментом, а 
послідовне їх застосування може дати багато 
цікавого. У живому світі спостерігається 
неймовірне розмаїття різних форм колектив
ної поведінки. Передусім це групи особин

типу різний стадних утворень у тваринному 
царстві, існування яких можливе лише в 
складі популяцій, котрі, у свою чергу, вхо
дять до геобіоценозу та біосфери в цілому. 
Синергетика будує математичні моделі для 
спрощеного розгляду складних явищ. Доста
тньо згадати про модель “хижак - жертва”. 
Крім відносин у системі “хижак - жертва”, в 
природі є численні приклади угруповань різ
них видів, що полегшує їхнє існування. При 
згрупуванні представників різних біологіч
них видів взаємовідносини між ними будую
ться на власній основі [8,с.І30].

На наш погляд, перенесення ідей синерге
тики на інші сфери наукового знання та сус
пільної практики сьогодні може бути най
продуктивнішим при розв’язанні проблем 
глобального (загальнопланетарного) харак
теру. Серед них проблемою №1 є можливос
ті коеволюцїї в системі “суспільство - при
рода” (у спрощеному вигляді серед широко
го загалу вона поки-що іменується “еколо
гічною проблемою”, хоча насправді є наба
гато ширшою і складнішою).

Коеволюційна стратегія виходить з того, 
що попередити глобальну екологічну катаст
рофу можна тільки при керованому переході 
до ноосфери. Людство, щоб вижити, повин
но взяти на себе відповідальність за свідоме 
управління соціоприродним розвитком. Во
лодіючи понятійним мисленням, ми усвідо
млюємо процес спільної еволюції суспільст
ва і природи (коеволюцїї), отже можемо 
спрямовувати енергію науково-технічної 
творчості на регуляцію названого еволюцій
ного процесу. У зв’язку з цим, як зазначає 
П.Куусі, сьогодення “дає нам привілей жити 
в поворотний момент космічної історії, коли 
еволюція вперше стає усвідомленою люди
ною. Ми пройшли через критичний відправ
ний пункт і вступаємо у свідому еволюцію” 
[9,с. 185].

Які ж поблеми виникають на шляху р е 
волюційної стратегії розвитку системи 
“суспільство - природа”?

По-перше, це принципова неможливість 
точно розрахувати майбутні траєкторії роз
витку системи в точках біфурації, що кожно
го разу ставить перед суспільством проблему 
вибору. Здійснюючи його, людина повинна 
орієнтуватися на обрані нею цінності та вод
ночас на один із власних шляхів еволюції, 
які визначаються самоорганізаційними про
цесами природи. При цьому важливо не по
трапити в катастрофічні траєкторії, відсіка
ючи небажані сценарії розвитку глобальної 
соціоприродної системи “суспільство - при
рода” і передбачати, де знаходиться та забо
ронена грань, через яку не слід переступати
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[10,с.38]. Але, пам’ятаючи про самоцінність 
природи, не маємо права забувати про само
цінність людства та людської культури. Тео
рія розвитку біосфери не може вважатися 
повноцінною, якщо не вивчена різноманіт
ність її біфуркаційних станів, умов переходу 
від одного стану до іншого і т.п.

Одним з найважливіших завдань сучасної 
науки є створення інструменту, здатного по
бачити цей рифовий бар’єр, цю заборонену 
зону, переступати яку людство не повинно ні 
за яких обставин [11,с.32]. Звідси виникає 
необхідність вивчення, прогнозування та мо
делювання спектра можливих варіантів роз
витку соціальної системи.

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

По-третє, у названій вище високочутли
вій системі біфуркаційний перехід відбуває
ться під впливом випадкових подій. Катаст
рофічні перебудови біосфери можуть відбу
тися внаслідок незначної зміни того чи іншо
го її параметра. Розвиток земної цивілізації 
значною мірою залежить також від випадко
востей (халатності обслуговуючого персона
лу на атомних електростанціях, перебоїв у 
роботі комп’ютерів тощо). Не слід забувати 
й про те, що на планеті накопичені величезні 
запаси ядерної, хімічної та бактеорологічної 
зброї. Стохастичність, як ніколи раніше, стає 
одним з головних факторів еволюції гло
бальної соціоприродної системи. Людство 
повинно бути розумним у своїй свободі, а 
сучасна людина не- має права помилятись 
[10,с.38-39]. Орієнтирами тут повинні слу
жити не тільки знання щодо перспектив по
дальшої еволюції системи “суспільство -  
природа”, а передусім ціннісні та моральні 
установки, які стримують від необдуманих і 
небезпечних дій.

По-четверте, для встановлення револю 
ційного типу взаємодії в глобальній соціоп
риродній системі необхідно об’єднати її під
системи з урахуванням різної швидкості їх 
розвитку (швидкість соціальної еволюції 
значно більша, ніж біологічної). Для цього, у 
відповідності з принципами нелінійного син
тезу, відкритими синергетикою, необхідно 
об’єднати названі системи, синхронізувати 
темпи їхньої еволюції. Таке об’єднана вима
гає включення механізмів “соціальної пам’
яті”, основним носієм якої є людна та її інте
лект. Соціальну пам’ять прийнято визначати
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як інформацію, накопичену в ході історично
го розвитку суспільства і втілену в результа
тах пізнавальної та предметно-практичної 
діяльності людини. Отже, здатність суспіль- і 
ства долати ентропію значною мірою зале
жить від якості соціальної інформації.

Сукупний результат різних видів і форм 
людської діяльності, а отже й загальний стан ; 
того чи іншого суспільства зумовлений та- [ 
кож управлінською діяльністю владних 
структур. У кінцевому рахунку саме від ' 
суб’єктивного фактора залежить, яким буде 1 
суспільство: стабільним чи кризовим (зви- -#> 
чайно, величезну роль відіграють об’єктивні 
умови його існування). А загальний стан су- : 
спільства адекватно відображається на жит- і 
тєдіяльності людей: їх життєвому рівні, дум
ках, почуттях і настроях, формах поведінки, ; 
міжіндивідних стосунках тощо.

Основою розвитку будь-якого суспільства і  
є цілеспрямована праця. І чим вищий рівень j 
її організації та соціальної віддачі, тим ви- ! 
щим буде ступінь суспільного прогресу, а і 
отже й стабільності суспільства. Названа за- і 
кономірність діє і в зворотному напрямку.

У цьому плані добре “спрацьовують осно
вні положення синергетики та принципи СИ- і 
нергетичної взаємодії в рамках соціуму.

Згідно з названими положеннями, зусил
ля, практичні дії окремої людини не безплід
ні, вони не завжди розчиняються в загально
му русі соціуму. За особливого стану нестій
кого функціонування соціального середови
ща дії кожної окремої людини можуть впли
вати на макросоціальні процеси. Феномен 
синергетики означає, що енергія потреб, мо
тивів, інтересів, цінностей, яка спонукає ін- І 
дивідів до спільної діяльності, узгоджується, і 
інтегрується синтезується. Внаслідок такої і 
інтегративної діяльності великих груп ЛЮ- j 
дей, яка відбувається в певному ритмі та в 
потрібній послідовності, виникає явище ре
зонансу, що в багато разів посилює ефект ці
єї діяльності” [12,с.78].

Суспільству притаманний цілеспрямова
ний та осмислений порядок тією мірою, 
якою кожна окремо взята сфера діяльності 
сприяє збагаченню та розвитку цілого. Існу-
•вання суспільства як форми буття виду
Homo sapiens -  це не просто відтворення ма
теріальних та духовно-культурних умов 
життєдіяльності людей, а їх прогресивне пе
ретворення. Міжіндивідна взаємодія, без якої 
не можуть існувати люди, пердбачає регуля- 
тиви, правила, викристалізовані форми її ! 
здійснення. Оскільки ВОНИ ПОСТІЙНО ВІДТВО- І 
рюються, то мусять мати відносно сталі до- j  
свідні стереотипи, норми, установлення, ЩО І
здатні регулювати діяльність та поведінку !
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людей. Ось як пояснює цей процес київський 
філософ В.П.Іванов: “Сукупна діяльність 
людей, їх суспільна практика, мільярди раз 
повторюючись, набувають таких стійких та 
універсальних форм, котрі для окремих ін
дивідів виступають як форми “об’єктивності, 
як природна, іманентна приналежність су
щого...” [13,с.31].

Існує й така закономірність: чим розвину
тіша соціальна система, тим меншою мірою 
вона потребує невідворотності, неминучості, 
детермінованості. І навпаки, у станах нерів- 
новаги, кризи, дестабілізації виникають гос
трі соціальні суперечності і навіть “кон
флікти, особливо в точках біфуркації (в 
“гарячих” точках соціуму), які супроводжу
ються масовим невдоволенням людей своїм 
становищем. За цих умов суттєві зміни є гос
трою необхідністю і вони мають певну мно
жину варіантів, які однозначно не визначаю
ться. Роль індивіда-особи в цей момент істо
ричного процесу надзвичайно велика. Саме її 
ідеї, іноваційні уміння, професійна майстер
ність можуть бути вирішальними в карди
нальних змінах прогресивного характеру.
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ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ
Сучасна філософія науки характеризуєть

ся плюралізмом підходів щодо розв’язання 
проблем методології та історії науки. Нині 
існує чимало концепцій, у яких дослідники 
намагаються відобразити своє бачення 
трансформацій, що їх зазнає природознавст
во. Проте в переважній більшості ці концеп
ції повністю або частково вибудовуються, 
виходячи з тих процесів, які відбуваються у 
фізичній науці. Це зумовлено багатьма при
чинами. Зокрема, фізика має, порівняно з 
іншими дисциплінами, досить тривалу істо

рію розвитку. Саме фізика, у формі класич
ної механіки, започатковує період класично
го природознавства. Розвиток фізики у пер
шій четверті XX ст. започатковує період не- 
класичної науки. Незважаючи на успіхи біо
логічних наук, фізика, якій притаманний ви
сокий рівень теоретизації, продовжує зали
шатися тією фундаментальною дисциплі
ною, яка лежить в основі всього природо
знавства, її методологія слугує певним ета
лоном наукової строгості та достовірності 
для інших наук. Більш того, фізикам тради
ційно властиві високий рівень загальної фі
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лософської культури, зацікавленість філо
софсько-методологічною проблематикою, і 
значна частина досліджень проблем філосо
фії науки проводилась саме фізиками.

Водночас, починаючи з 60-70 рр. XX ст. 
серед тих, хто звертається до філософії нау
ки, спостерігається загострення уваги до фі
лософських проблем екології. Екологічні до
слідження, окрім того, що вони сьогодні со
ціально значимі, спричиняють суттєві зру
шення в методології, змінюють стандарти 
науковості, сприяють посиленню інтеграти
вних процесів у всій сучасній науці. Як за
значає М.Кисельов, екологія стає важливим 
епістемологічним чинником сучасного нау
кового дослідження [4, с.15]. А відомий еко
лог Е.Макфед’єн ще в 60-х роках XX ст. пи
сав, що екологія знаходиться в особливо ви
гідному становищі виходячи з її внеску в 
людське пізнання, її пре дме! дослідження -  
найскладніші (якщо не враховувати людсько
го суспільства) системи, організації, саме з 
цієї причини екологія весь час стимулює 
уяву дослідника, а також його винахідли
вість у здійсненні експерименту [7, с.313].

Отож, зрозуміло, чому філософи не мо
жуть надалі орієнтуватися на фізику, зали
шаючи поза увагою екологічну науку.

Класифікуючи за тематикою наукові праці 
з філософських проблем екології, можна ви
ділити велику групу останніх, що стосуються 
проблем взаємодії людини й природи. Знач
на кількість досліджень присвячена статусу, 
предмету й завданням екологічної науки. 
Низка робіт з методології та аналізу історії 
екології порівняно мала. А фундаментальних 
досліджень, де б подавалася загальна карти
на динаміки всієї науки із врахуванням про
цесів, які відбуваються в екології, практично 
немає.'

Ще й сьогодні в Україні монографія 
М.М.Кисельова “Об’єкт екології та його ево
люція” [5], видана двадцять років тому, за
лишається однією з небагатьох, де досить 
грунтовно досліджується філософсько-мето
дологічний аспект розвитку екологічного 
знання.

Із публікацій останніх років заслуговує на 
увагу запропонований В.С.Крисаченком у 
підручнику “Людина і біосфера. Основи еко
логічної антропології” [6] розгляд еволюції 
екологічної науки через призму такого фун
даментального для філософії та методології 
поняття, як науково-дослідницькі програми. 
В.Крисаченко виділяє та характеризує 
дев’ять програм: медико-екологічну, аналі- 
тико-гомологічну, екобіоморфологічну, сис
тематичну, еколого-натуралістичну, еколого- 
еволюціоністську, біохімічну та системну [6,
32

с.37-59].
У колишньому Радянському Союзі дина

міку екологічної науки з позиції методології 
історизму намагалися проаналізувати такі 
дослідники, як Я.М. Галл, А.М. Гіляров, 
П.О.Водоп’янов, А.І.Зеленков, А.П. Огурцов,
В.Д.Федоров та деякі інші.

Серед цих досліджень вирізняється робота
А.І.Зеленкова та П.О.Водоп’янова “Динаміка 
біосфери і соціокультурні традиції” [3]. Орі
єнтуючись на розроблену В.С.Стьопіним 
концепцію структури й еволюції теоретично
го знання, вони пропонують свою програму 
реконструкції історії розвитку екологічної 
науки. А.І. Зеленков та П.О.Водоп’янов вва
жають, що історію екології можна подати у 
вигляді трьох етапів (біотична програма, біо
геохімічна концепція, програма системного 
аналізу), на кожному з яких відбувалося уск
ладнення картини досліджуваної реальності 
[З, с.86-88].

Незважаючи на всі позитивні сторони, та
кий розгляд динаміки екології як науки над
то схематичний і не відображає тих реальних 
процесів, що мали місце в історії розвитку 
даної галузі наукового знання.

Взагалі відсутність цілісної картини еко
логічної науки у філософській літературі 
можна пояснити, зокрема, тим, що шлях роз
витку екологічних досліджень був і залишає
ться дуже специфічним. Так, наприклад, ко
ли фізичними дослідженнями займалися пе
реважно фізики, і це відбувалося у межах 
самостійної науки фізики, то екологічні про
блеми визначали та розв’язували не тільки 
екологи, але й представники багатьох інших 
дисциплін, у рамках різних наук -  біології, 
географії, соціології і т.д., а тому реально 
єдиної екології не існувало.

У даній статті обмежимося лише спробою 
розглянути динаміку тієї екології, яку можна 
вважати безпосередньою спадкоємницею 
екології Г еккеля.

Ернст Геккель відомий як автор наукового 
терміну “екологія”. Вперше він згадує його у 
праці “Загальна морфологія організмів” -  
(1866 р.) і дає таке визначення: “Під екологі
єю ми розуміємо загальну науку про взаємо
відносини організму та оточуючого середо
вища, куди ми відносимо всі “умови існу
вання” у широкому розумінні цього слова. 
Вони частково органічної та неорганічної 
природи, але як і перші, так і другі... мають 
дуже велике значення для форм організмів 
тому, що вони змушують їх пристосовувати
ся до себе” [8, с.66].

Авторство Геккеля щодо терміну “еко
логія” визнає більшість дослідників, проте не 
існує єдиної точки зору щодо того, кому на
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лежить пріоритет у галузі концептуального 
оформлення знань та обгрунтовування пер
шої в історії екології дослідницької програ
ми. Частина дослідників, зокрема М.Кисельов,
A.Зеленков, П.Водоп’янов, віддають першість
Ч.Дарвіну. Так, М.М.Кисельов зазначає, що 
визначаючи роль Дарвіна у становленні кла
сичної екології, можна сказати, що еволю
ційна теорія, творцем якої він є, підготувала 
все необхідне для відокремлення екології в 
самостійний напрямок біологічної науки. 
Е.Геккелю залишалося лише ввести вдалий 
термін [5, с.48].

З такою точкою зору можна погодитися 
лише частково. Дарвін справді посприяв 
формуванню екологічної науки, але в сере
дині XIX ст. серед природодослідників ме
ханістична картина природи ще залишалася 
домінуючою, а вчення Дарвіна вже не вкла
далося в неї повністю. Геккелю ж вдалося 
інтерпретувати це вчення так, щоб воно ста
ло більш зрозумілим і узгодженим з паную
чими поглядами, більш відповідало духу 
епохи. Ось чому геккелівська, а не дарвінів- 
ська програма об’єднала довкола себе вче
них, які хотіли займатися екологічними до
слідженнями.

Для Ч.Дарвіна визначальними є передусім 
взаємодія між тваринами і рослинами,-між
видова та внутрішньовидова конкуренція. 
Геккель віддає перевагу фізико-хімічним 
умовам. Як зауважують Н.П.Депенчук та
B.С.Крисаченко, в інтерпретації Геккеля да
рвінізм набуває певної своєрідності, він по
єднує класичний дарвінізм і механо-ла- 
маркізм та стає на позицію організмоцентри- 
зму, обмежившись розглядом системи 
"‘організм - середовище”, реально Геккель 
реалізує виключно редукціоністську програ
му обгрунтування знань [2, с.41].

Програму Геккеля можна вважати пер
шою парадигмою екологічної науки. Але чи 
можна період з 1866 р. по 20-ті роки XX ст. в 
історії екології вважити класичним? Факти 
схиляють до відповіді “ні”. Хоча геккелівсь
ка екологія і вважається вже наукою, але во
на ще залишається досить близькою до так 
званої природничої історії, Як, правда дещо 
перебільшено, пише Е.Макфед’єн, на почат
ку двадцятих років XX ст. термін “екологія”, 
якщо його й використовували, то частіше 
визначали як “наукову природничу історію”. 
Під цим розуміли реєстрацію спостережень 
про частоту виявлення організмів та деякі 
дуже умовні спроби пов’язати ці дані з фак
торами середовища [7, с.15].

“Золотий вік” екології, її класичний пері
од припадає на 20-30 роки XX ст. Остаточ
ному становленню екологічної науки сприя

ло створення спеціальних наукових екологі
чних товариств: Британського екологічного 
товариства (1913р.), Американського еколо
гічного товариства (1916 р.) та видання спе
ціальних наукових журналів, зокрема таких 
як “Journal of ecology” (1913 р.) та “Ecology” 
(1920 p.). А публікація книги Ч.Елтона “Еко
логія тварин” у 1927 р. розпочала якісно но
вий етап в історії розвитку екології. Ця книга 
неоднаразово перевидавалася і стала справді 
класичним твором з теорії екологічної науки.

Геккелівська парадигма, зазнаючи певних 
трансформацій, проіснувала майже століття. 
У цей період епізодично відроджувався дар- 
вінівський підхід (зокрема, праця Г.Ф.Гаузе 
“Боротьба за існування” -  1934 p.), проте він 
не мав помітного впливу на загальний хід 
дослідницької роботи.

Як вказує А.М.Гіляров, в екологічній нау
ці до 50-х років XX ст. методологічною ос
новою був аутекологічний редукціонізм. 
Вважалось, що всі явища, які стосуються 
розповсюдження та чисельності будь-яких 
організмів, можуть бути повністю пояснені 
на основі відомої реакції на певні абіотичні 
фактори [1, с.97].

З 60-х років XX ст. співтовариство вче- 
них-екологів починає активно досліджувати 
біотичні взаємодії, центральне місце в публі
каціях займають розділи, присвячені попу
ляціям, проблемам регуляції їх чисельності, 
взаємодії популяцій -  конкуренції й хижацт
ву, розділи про спільноти та екосистеми. Но
ву методологічну основу, що прийшла на 
зміну аутекологічному редукціонізму, Гіля- 
ров назвав синекологічним підходом [1; 
с.98].

Тут необхідно пояснити, який зміст Гіля- 
ров укладає в поняття аутекологічного та си- 
некологічного підходів. У літературі аутеко- 
логія визначається часто як екологія особин, 
а синекологія як екологія спільнот. Фактично 
такого поняття, як “екологія особин”, не іс
нує й ніколи не існувало, а особини в ауте- 
кології -  це передусім носії видових власти
востей. Під аутекологічним підходом Гіля- 
ров розуміє лише такий спосіб аналізу еко
логічних даних, при якому будь-яка група 
особин одного виду розглядається як залеж
на змінна, що є функцією різних незалежних 
змінних, тобто екологічних факторів, які -  
майже завжди абіотичні [1, с.98].

В.Д.Федоров розглядає ще одну парадиг
му екології -  системну [9]. Гіляров теж веде 
мову про системну екологію, але він називає 
її інтегративним підходом в екології. Проте 
відмінність тут не тільки в назві. У той час, 
коли В.Федоров вважає системну екологію 
новою парадигмою, що утверджується в су
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часній екологічній науці, то А.Гіляров зазна
чає, що інтегративний підхід в екології ви
никав неодноразово: “Весь хід становлення 
екології, у тому числі і її бурхливий розвиток 
останнім часом, свідчить про те, що за ета
пом узагальнення, інтеграції антиредукціо- 
налізму звичайно йде етап конкретизації, 
розчленування, рудукціонізму” [1 ,с. 103]. От
же розвиток екології циклічний і це закладе
но у внутрішній логіці розвитку самої науки. 
Одночасно Гіляров відзначає й особливості 
інтегративних процесів, які відбувалися в 
екології 60-х років. Він зазначає, що інтегра
тивне спрямування в дослідженнях спільнот 
та екосистем посилилося в цей період завдя
ки широкому проникненню в екологію кібе
рнетики та теорії інформації [1, с.101].

Системна парадигма досить важко при
живалася в екологічній науці, але сьогодні 
вона визначальна. Ця парадигма дещо відрі
зняється від того, як її розуміли В.Федоров 
чи А.Гіляров, а тому заслуговує окремого 
розгляду. Підсумовуючи вищесказане, мож^ 
на зауважити, що в історії екології варто ви
ділити щонайменше три парадигми: Геккеля, 
синекологічну та системну. У різний час во
ни об’єднували довкола себе співтовариство

вчених-екологів, сприяючи подальшому роз
витку цієї науки.
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ЕКОЛОГООСВІТНІ МОДЕЛІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ

Концепція безперервної екологічної осві
ти, як щонайважливіший орієнтир освітньої і 
державної діяльності, має містити структурні 
компоненти, які узагальнюють світовий пра
ктичний досвід у цій галузі.

Розробка такої концепції потребує дотри
мання принципу міждисциплінарності змісту 
екологічної освіти, який вимагає періодично
го перегляду її змісту у відповідності з ди
намікою потреб людини і суспільства. Така 
педагогічна і виховна технологія має базува
тися на тісному зв’язку освіти й виробництва 
і забезпечуватись діяльністю керівних кад
рів, вчителів, викладачів, які мають багато- 
профільну підготовку, здатні ефективно 
впливати на процеси державотворення.

У цілому основна мета екологічної освіти 
полягає у формуванні свідомої і ефективної 
участі спільноти в попередженні та вирішен
ні проблем навколишнього середовища, у 
його збереженні. Завдання екологічної освіти 
-  формувати почуття відповідальності й со
лідарності між країнами та регіонами, давати 
необхідні знання для пояснення складних 
явищ, що формують його, сприяти розвитку 
тих етичних та економічних норм, які будуть 
розширювати діапазон практичних навичок, 
забезпечувати більш тісний зв’язок між про
цесами освіти та реальним життям шляхом 
міждисциплінарного всеохоплюючого під
ходу.

Нині прогресивна громадськість світу ви
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знає необхідність міжнародного співробіт
ництва в галузі охорони природи, навчання, 
виховання й освіти населення з питань нав
колишнього середовища для того, щоб сус
пільна свідомість відповідно впливала на 
формування політики в цій справі. Аналіз 
наукової літератури, яка акумулює досвід 
екологічної освіти, свідчить, що різні країни, 
особливо економічно розвинуті, приділяють 
першочергову увагу формуванню і розвитку 
екологічної культури, екологічної компетен
тності людей усіх вікових категорій, вироб
ленню концептуальних основ екологічної 
освіти і виховання.

Проблеми формування екологічної свідо
мості висвітлюються в межах шкільних про
грам у більшості європейських і деяких азі
атських країн, на американському континен
ті. Екологічна освіта виступає як засіб, що 
забезпечує єдність процесу навчання та ви
ховання і як самостійний компонент загаль
ної освіти.

Охорона природи є складовою частиною 
цілого ряду шкільних предметів: біології, 
географії, хімії та ін. Чільне місце займають 
науки про Землю, життя на Землі. У почат
ковій школі викладаються природознавство 
(Англія, Швеція, Бельгія, Франція, Данія), 
краєзнавство (Англія, Фінляндія) і родиноз- 
навство (Норвегія, Німеччина). У старших 
класах вивчаються громадянознавство (Да
нія, Німеччина, Фінляндія) і орієнтування 
(Данія), окремі теми з географії та біології.

Проведений аналіз дозволив ознайоми
тись з основними методологічними та дидак- 
тико-методичними моделями екологічної 
освіти, розкрити їхні загальнонаукові та со- 
ціокультурні підстави і принципи, порівняти 
ефективність функціонування та евристичні 
можливості кожної з них.

У дошкільних установах і школах нами 
виділено шість екологоосвітніх моделей. Ос
новою класифікації є національно-культурні 
особливості формування змісту освіти й ви
ховання, потенціал форм, методів і засобів її 
реалізації, організаційні принципи інститу
цій, що забезпечують здійснення національ
них програм у галузі охорони навколиш
нього середовища. Пропонуючи цю класифі
кацію, ми враховуємо її відносний характер. 
По-перше, вона здійснена на основі літера
турних джерел з проблеми охорони природи, 
які, звичайно, не можуть слугувати істиною 
в останній інстанції щодо стану екологічної 
освіти і виховання в тій чи іншій країні. По- 
друге, в одній і тій же державі можливе існу
вання декількох екоосвітніх моделей.

Найпоширеніша гносеологічна модель, 
яка сформувалась на основі втілення ідеалів

класичного ращоналізму з його визнанням 
всесильності людського розуму та всеосяж
ності науки. Мова йде про таку організацію 
екологічної освіти, за якої досягнення мети 
передбачається здійснити шляхом цілеспря
мованого пізнання, у т. ч. і в рамках освіт
нього процесу, екологічної реальності. Пока
зовим у цьому плані є досвід таких країн, як 
Білорусія, Казахстан, Польща, Румунія, а 
особливо -  Росія. Зупинимося на цьому до
кладніше. На думку російських дослідників 
наріжний камінь усієї системи екологічної 
освіти -  пізнання законів природи й суспіль
ства, оскільки визначальною причиною еко
логічної кризи є невідповідність шляхів со
ціально-технічного розвитку і законів ево
люції біосфери. У результаті були порушені 
механізми, що забезпечують нормальне фун
кціонування екосистем [1,с. 8-10].

Досвід колишнього СРСР в галузі еколо
гічної освіти, особливо у 30-60-і роки, зі всі
єю переконливістю довів обмеженість гносе
ологічної моделі, особливо за умови її абсо
лютизації. Обрана неадекватна модель орга
нізації та розвитку живої природи -  механо
ламаркізм (тобто лисенківщина) -  замість 
пізнання та охорони природи вела до її ни
щення, оскільки вважалось, що не існує меж 
можливостям людини в зміні живих систем у 
бажаному для себе напрямку.

Крім того, екологічні знання були вклю
чені у структуру різних предметів -  геогра
фії, ботаніки, зоології тощо. Це призвело до 
формування хибної, механістичної картини 
живої природи, до створення її фрагментар
ного, мозаїчного образу загалом і екосистем 
зокрема.

Ці особливості, на жаль, багато в чому ви
значають і сучасну систему екологічної осві
ти в державах колишнього СРСР, у т. ч. і в 
Україні. Тому закономірною та усвідомле
ною є проблема її реформування.

Розвиток змісту освіти, зокрема, в Росії 
нині характеризується такими напрямками: 
1) інформатизацією; 2) екологізацію; 3) гу
манізацію. Однак у структурі шкільної осві
ти поки що відсутня навчальна дисципліна, 
яка б дозволяла поєднати ці напрямки.

Процес інтеграції природничонаукових та 
гуманітарних знань можливий на базі еколо
гії, оскільки сам її предмет змушує користу
ватись знаннями з різних галузей. Тому ми 
дотримуємося переконання про необхідність 
розробки шкільного курсу основ екології, 
який не відкине інші навчальні предмети, а 
стане інтегруючою надбудовою, що грунту
ватиметься на знаннях учнів з відповідних 
дисциплін.

Особлива увага в ньому має приділятися
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мотивації до вивчення курсу в цілому і кож
ної конкретної теми зокрема. Загальна моти
вація створюватиметься, зокрема, цілеспря
мованою практичною діяльністю, що врахо
вує навички учнів у комп'ютерному моделю
ванні екологічних ситуацій. Це дозволить не 
лише спостерігати взаємозв’язки організмів з 
навколишнім середовищем, але й втручатись 
у процеси, що моделюються, і створювати 
відчуття особистої участі в розв’язанні еко
логічних проблем.

У деяких публікаціях прогнозуються ос
новні принципи комплексності й неперерв
ності екологічного виховання та освіти: ви
ховання дітей у тісному спілкуванні з приро
дою; екологізація шкільних підручників; 
впровадження технічних засобів навчання; 
використання творів мистецтва; відтворення 
втрачених народних традицій, пов’язаних із 
дбайливим ставленням до природи; розробка 
у вузах міжкафедральних комплексних про
грам екологічної освіти, що передбачають 
екологізацію всіх навчальних дисциплін; за
лучення студентів до підготовки дипломних 
і курсових робіт з природоохоронної темати
ки; обов’язковість у дипломних роботах від
повідного профілю розділу “Охорона приро
ди”; проведення лабораторних практикумів 
екологічного змісту.

Побутує думка, що ефективність екологі
чної освіти залежить від наявності інтегро
ваних екологічних курсів, зміст яких пови
нен включати питання глобальної екології, 
природокористування, екології людини і со
ціальної екології. Важливою передумовою 
інтегрального підходу в екологічній освіті є 
формування екологічної культури. Для реа
лізації інтегрального підходу варто включи
ти в навчальний процес форми і методи, що 
забезпечують комплексну дію на всі сфери 
свідомості, яка сприяє формуванню особис- 
тісно значимої системи екологічних знань.

У деяких типах шкіл організовуються до
даткові факультативні заняття з проблем 
екології. В окремих ліцеях, зокрема Польщі, 
екологічна освіта впроваджується досить 
широко. Її програма містить такі питання: 
поняття про екосистеми, справжнє місце лю
дини в них; втручання людини у світ приро
ди і загроза, що випливає з цього втручання; 
можливості розв’язання проблем цивілізації 
сьогодні; вивчення і пропаганда здорового 
способу життя; виховання інтересу до 
вивчення екології; трактування змісту життя 
поза матеріальними благами; формування 
позитивного ставлення до світу та іншої лю
дини; виховання прагнення до боротьби за 
чисте і здорове середовище.

У багатьох країнах, таких як СІЛА, Фран-
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ція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, частко
во Болгарія та Чехія, набула поширення гно- 
сеологічно-діяльнісна модель, яка, окрім пі
знавальної активності, передбачає елементи 
практичної роботи, спрямованої на охорону 
навколишнього середовища.

Навчання в СІЛА включає вивчення про
блем навколишнього середовища в усіх кла
сах. Термін шкільного навчання -  біля 12 ро
ків. Уніфікованої програми з питань екології 
немає, в кожному з 50 штатів вона розробля
ється з урахуванням історичних традицій. 
Такий підхід піддається критиці. Наголошує
ться, що багато програм представлені в урі
заній формі, відірвані одна від одної, що ро
бить навчання малоефективним. Різноманіт
ність інших проблем відвертає школу від 
розвитку та виконання екологічних програм 
у повному обсязі. Не піднімається питання 
про те, щоб розглядати екологію як окремий 
предмет на рівні початкової чи середньої 
школи.

Водночас багато уваги приділяється по
льовим роботам, організації польових табо
рів, обладнанню спеціальних шкільних діля
нок, що являють собою свого роду природні 
лабораторії з комплексом навколишнього 
природного середовища. Викладацька робота 
спрямована в основному на розвиток у дітей 
вміння мислити самостійно, знаходити шля
хи вирішення проблем, пов’язаних з охоро
ною навколишнього середовища.
• У країнах Західної Європи проводяться 
спеціальні заняття з дітьми для ознайомлен
ня їх з рослинами, тваринами, середовищем, 
де вони мешкають. Вони отримують елемен
тарні уявлення про взаємостосунки людини з 
природою. Під час розв’язання екологічних 
завдань у них виховується творча й ділова 
активність, екологічно грамотна поведінка.

У Нідерландах існує спеціальна служба 
дитячих і шкільних садових ділянок. Заняття 
організовуються так, що діти самі повинні 
відкривати природу. Знання, отримані на ос
нові практичного досвіду, зберігаються кра
ще, ніж ті, які одержані на уроках. Тут діти 
навчаються з трирічного віку.

Німецькі дослідники надають великого 
значення міжособистісному спілкуванню під 
час здійснення екологічного виховання. Во
ни вважають, що Земля -  екологічне середо
вище людства. Збереженню її може сприяти 
фактор співпереживання людей, їх піклуван
ня один про одного, тобто етичний фактор. 
За даними біології та антропології, людина 
здатна “вбирати” певні якості від інших осіб 
з раннього дитинства. Цим слід скористатись 
для формування в неї екологічної свідомості, 
гуманного ставлення до людей та інших жи
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вих істот. Досліджено психологічні аспекти 
даної проблеми. Прогнозується, що людина з 
віком бере на себе все більшу відповідаль
ність за долю навколишнього середовища і 
людства [2,с. 189-191 ].

На думку французьких дослідників, в ос
нові вирішення екологічних проблем знахо
диться виховання екологічної свідомості в 
суспільстві, яке залежить від правильної 
постановки та організації екологічної освіти. 
Вони будуть вирішені за наступних умов:

- спеціалістам як технічних, так і гумані
тарних дисциплін необхідно внести вклад у 
створення спеціальних навчальних програм;

- навчання повинно проводитись у формі 
попередження про можливу екологічну ката
строфу;

- різними формами навчання варто охопи
ти осіб, що відповідають за прийняття рі
шень (керівники й безпосередні виконавці);

- у навчальні програми варто включити 
інформацію про необхідність і допустимі 
норми втручання у природне середовище;

- у цілому освіта повинна бути спрямова
на на відтворення гармонійних екосистем 
[3,с.1-2].

У Франції теми охорони природи включе
ні в структуру предметів сільськогосподар
ського циклу па суміжних дисциплін. Теоре
тичне навчання поєднується з практичною 
роботою в сільському господарстві, оскільки 
ліцеї, коледжі та училища, де вивчаються ці 
дисципліни, спеціально знаходяться в пе
редмістях.

Цікавий досвід роботи в освітніх закладах 
Бельгії. Питанням екології та екологічного 
навчання в цій країні приділяється велика 
увага. З одного боку, курс екології інтегро
ваний з програмами загальноосвітніх і спец- 
дисциплін. Тобто, під час вивчення будь- 
якого предмета відводиться певний ліміт ча
су для ознайомлення з екологічними проб
лемами. Крім цього, паралельно існує спеці
альний курс з екологічного навчання. Один 
раз на тиждень у післяурочний час представ
ники державних екологічних служб прово
дять з учнями навчання з проблем захисту 
навколишнього середовища, яке має практи
чний характер. Тут аналізуються конкретні 
випадки екологічних порушень і їх наслідки, 
шляхи їх усунення і правова відповідаль
ність за такі порушення. Учні залучаються 
до активної природоохоронної діяльності [4].

У деяких країнах реалізується пізнаваль
но-ціннісна модель екологічного виховання 
та освіти, згідно з якою освоєння новітніх 
знань про природу та її охорону поєднується 
з традиційними цінностями суспільства. 
Особливих успіхів у використанні такої мо

делі досягнуто в Кореї, Китаї, Таїланді, та 
Японії та інших країнах.

Японці, наприклад, намагаються перевес
ти екологічне виховання населення на коме
рційну основу, тобто створити нову форму 
бізнесу, що охоплюватиме всі види заходів з 
поширення екологічних знань, включаючи 
екотуризм. До сфери цього бізнесу належать 
розробка різних програм з екологічної осві
ти, підготовка спеціалістів-інструкторів, кон
сультативна служба, організація спеціальних 
маршрутів для екотуризму, транспортне об
слуговування, забезпечення туристів харчу
ванням і ночівлею [5,с.22-25].

Важливим напрямком екологічного вихо
вання в Японії також є встановлення живого 
спілкування дітей з природою. Вони повинні 
пізнавати світ, використовуючи всі органи 
чуття, причому ”нюх, дотик і смак у ранньо
му віці, -  підкреслюють японські дослідни
ки, -  відіграють більш важливу роль, ніж зір 
і слух” [Там само].

У вихованні дітей Китаю використовую
ться ідеї конфуціанства -  релігійно-філо
софської системи, квінтесенції китайської 
цивілізації, в основі якої лежать проблеми 
людини, її навчання, культ природи [6,с.60- 
68]. Китайці вважають, що поширення еко
логічної освіти повинно стати стратегічним 
напрямком у справі охорони навколишнього 
середовища. Вчителі проходять відповідну 
підготовку на тримісячних курсах. У школах 
діють гуртки з охорони природи. З участю 
учнів проводяться заходи щодо озеленення 
міських територій, влаштовуються виставки 
малюнків, випускаються стінгазети. Поба
жання, що висловлювались учнями у творах 
на екологічні теми, враховуються, зокрема 
транспортними відомствами, які посилили 
роботу, спрямовану на зниження шкідливого 
для здоров’я шуму [7,с.26-27].

Інформаційно-особистісна модель спря
мована проти усереднення індивіда, пере
дбачає врахування самодостатньої особисто
сті учня в усіх її сутнісних та унікально- 
неповторних вимірах. Зрозуміло, що такий 
підхід, пов’язаний з затратою чималих люд
ських та матеріальних ресурсів, вимагає ро
зумної державної політики. Однак він є од
ним з найефективніших.

Яскравий приклад цієї моделі -  екологіч
не виховання й освіта в Англії. Тут вивчення 
проблем охорони природи включено в Дер
жавну навчальну програму. У структуру ко
жного предмета введено спеціальні цільові 
розділи з охорони навколишнього середови
ща. Засвоєння кожного з них містить декіль
ка позицій, що відповідають віковим особли
востям учнів і зростаючому рівню складності
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матеріалу. Так, учні у віці шести років мо
жуть досягнути рівня 1, семирічні -  2, 
дев’ятирічні -  3, одинадцятирічні -  4. Най
більш розвинуті одинадцятирічні діти мо
жуть досягнути рівня 5, а з деяких предметів 
-б .

На певному історичному відрізку в тих чи 
інших країнах через деякі об’єктивні та 
суб’єктивні фактори та обставини функціо
нує абстрактно-декларативна модель еколо
гічної освіти. Тут вона постає як знецінена 
чи ацільова сукупність абстрактної інформа
ції та рекомендацій.

Така модель певною мірою характерна 
для країн колишнього Радянського Союзу (в 
тому числі -  України), де наявна невідповід
ність екологічної ситуації зі спроможностя
ми та зусиллями суспільства, спрямованими 
на поліпшення навколишнього середовища. 
Фінансова скрута в цих державах привела до 
того, що практично не діє економічний ме
ханізм забезпечення неперервної екологічної 
освіти й охорони природи, а лише вислов
люються застереження щодо екологічної 
кризи та наміри відносно докорінного полі
пшення якості довкілля.

Просвітницько-валеологічна модель по
єднує в собі цілеспрямоване засвоєння знань 
про навколишнє середовище (природне й со
ціальне), здоровий спосіб життя, прищеп
лення вміння знаходити в середовищі засоби 
для здійснення своїх основних прав -  на здо
ров’я і сприятливе для існування довкілля, 
що поєднується з жорсткою правничо- 
законодавчою системою карально-примусо
вих засобів, які спонукають до охорони нав
колишнього середовища та суворої відпо
відальності за порушення існуючих норм. 
Вона характерна, зокрема, для Скандинав
ський країн, у яких основою планування всієї 
діяльності з екологічної освіти є Норвезький 
проект. У ньому так визначена мета еко
логічної освіти:
— учні повинні поважати і цінувати життя в 

усіх його проявах;
— розуміти залежність людини від оточую

чого її середовища і природних ресурсів;
— знати про негативний вплив посиленої 

експлуатації природи і її багатств;
— мати чітку уяву про нинішні проблеми 

охорони природи;
— знати права й обов’язки кожного окремо

го громадянина і всього суспільства в ці
лому в ставленні до навколишнього сере
довища;

— набувати знання, навички й уміння з ме
тою внесення посильного вкладу в 
розв’язання проблем охорони довкілля.

Зокрема, в школах Швеції вивчається

окремий предмет з охорони природи. Нині 
він розглядається як важлива частина науко
вої і соціальної освіти і служить сполучною 
ланкою між різними шкільними предметами. 
Він не лише розкриває характер та обсяг 
охорони природного середовища, але й при
щеплює почуття відповідальності за його 
збереження й поліпшення.

Нині все більшої чинності в системі осві
ти набуває просвітницько-валеологічна мо
дель, що принципово зорієнтована на реалі
зацію комплексу завдань природоохоронно
го змісту -  від особистої культури кожного 
члена суспільства до адекватної співпраці 
світової співдружності.

Розкриваючи зміст тенденцій у визначенні 
пріоритетів природоохоронної діяльності,
B.C.Крисаченко відзначає, зокрема, що стра
тегічним завданням сучасних екологічних 
розробок є якнайповніша репрезентація біо- 
сферних провінцій, охорона унікальних та 
еталонних об'єктів, цілісних систем і біосфе
ри як єдиної та унікальної системи. Цілком 
очевидно, що ефективне вирішення таких 
проблем неможливе без розробки навчально- 
виховної екоосвітньої системи, яка здатна 
формувати особистість з достатнім рівнем 
екологічної культури і природоохоронним 
потенціалом [8,с.111].

Отже, нині слід використовувати напра- 
цювання, присвячені формуванню сучасного 
понятійного апарату екологічної освіти, зо
крема її екологоосвітніх моделей, що прой
шли достатню апробацію у вітчизняній та 
закордонній практиці.
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ЛЮДСЬКЕ БУТТЯ ЯК “СПІВБУТТЯ”, ДУХОВНО-КОМУНІКАТИВНІ
ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ

Людська сутність (як деяке власне ”Я”) -  
складна за своєю структурою та неоднознач
на в проявах. Як говорив Декарт: “Я” -  це не 
зовсім те ж саме, що моє тіло” [4, с.25]. Лю
дина -  це істота, яка усвідомлює своє місце у 
Всесвіті і поки жива, -  може зберегти це ус
відомлення. Вона -  єдине творіння, що по
сміло приступити до світу і з ’ясувати для 
себе факт його існування, а що ще важливі
ше -  їй відомі відносини між собою і цим 
світом: “прямо посеред світу виникло дещо, 
звернене до світу” [4, с.77]. Перш за все, тут 
мається на увазі тлумачення людини як жи
вої, чуттєвої й мислячої істоти, існування 
якої -  унікальне як у соціо-культурному, так 
і в загально-буттєвому вимірі життя загалом.

Природа нашого існування парадоксаль
на, суперечлива й нерідко протистоїть сама 
собі (одне начало, подекуди, не узгоджуєть
ся, конфліктує з іншим). Це, наприклад, (як
що брати до уваги структурні елементи люд
ської психіки) “проглядається” через конф
ронтацію “Воно” і ”Супер-Его” -  визначень 
Фрейда, що мають на меті зовсім різні цілі та 
завдання, хоч і існують як єдине ціле у ви
мушеному симбіозі з “Его”-свідомістю. Саме 
наше “Я”, як вияв індивідуальності, а також 
здатності до пізнання оточуючого світу (і 
можливості контакту з ним), містить знання 
про це оточуюче як в об’єктивному, так і 
суб’єктивному плані. Як об’єкт для іншого і 
для самого себе індивід належить реальності 
і проявляє себе в акті пізнання. Проблема, 
однак, полягає в тому, що пізнати людину 
може лише вона сама. У цьому складність, 
суб’єктивність і велика ймовірність помилки 
такого процесу.

В особі (в стані пізнання) об’єкт і суб’єкт, 
по суті, злиті воєдино. І осягнути себе люди
на може, лише здійснивши рефлексію над 
власною персоною. Загалом, звернення до 
суб’єкта під час пізнання зовсім не означає 
суб’єктивність (як помилковість) отриманої

інформації, тим більше, якщо мається на 
увазі рефлексивне знання. Саме те, що люд
ська істота є суб’єктом, і відрізняє її від при
родних тіл. Тому “будь-яке пізнання люди
ни, що ігнорує її суб’єкта, не придатне для 
дослідження...” [4, с.ЗЗ]. До того часу, поки * 
ми вважаємо себе лише в об’єктами (чого так 
прагне наука), ми пізнаємо людину лише як 
“річ серед речей”, її бажана цілісність “ще не 
тут” [5, с.71]. Тому за даних умов від нас ви
магається, перш за все, наявна активність 
нашої свідомості, що здатна пізнати саму се
бе...

Але яке буття передує в часі: буття “Я” 
для себе, чи буття цього “Я” для інших? 
Адже акт народження як появи і належності 
новонародженого світу усвідомлюється спо
чатку цим “світом”, а вже -з часом -  новона
родженою людиною. Отож, спочатку особа 
існує для інших, а вже потім -  для себе, і без 
інших її немає. Як говорив Бубер, ’’зустріч з 
іншими людьми - ось початок нашого буття” 
[2, сі 16]. “Зустріч” у його розумінні -  це, 
перш за все, процес спілкування, комунікації 
між “Я-Ти” [там само, с. 115], між мною та 
іншими, між мною і світом. М.Бубер бачив у 
так званому контакті з “Ти” (співбесідником) 
можливість осягнення таємниці, сутності 
буття індивідного “Я”: “В “зустрічі” людина 
пізнає саму себе в інших” [2, с.152]. Але для 
такого возз’єднання з “Ти” чи “Воно” (зов
нішнім світом) необхідне для початку роз’
єднання, відмежування “Я” від усього, що 
існує поза ним, інакше не відбудеться проце
су самоусвідомлення (як окремої самості), не 
буде особистості, її власного “Я”. Саме своє
часне відокремлення себе від світу як безпо
середнього суб’єкта робить нас людьми, на
дає нам самоцінність, дарує нам “інших” (бо 
до цього існуємо лише “ми”). Якщо не від
бувається даного процесу і особа продовжує 
існувати лише як “усі” (роблю, як вважають 
усі, думаю, як усі, бачу, як бачать усі), тобто
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не відбувається акту формування власного 
“Я”, власної особистості, то говорити в та
кому випадку про стан “зустрічі” не доречно 
(хто з ким зустрічається, адже не існує осо
бистості, “Я”).

Загалом, “зустріч” людини з оточуючим 
світом, природою, світом людей є, звичайно, 
важливим моментом формування свідомості, 
світобачення та власне й світогляду, але, як 
уже зазначалося, не злиття, а виокремлення з 
оточуючого світу робить нас людьми, коли 
не лише людина мислиться у світі, але й світ 
мислиться в ній -  у процесі формування са
мосвідомості, а не лише присутності її як 
“речі серед речей”: “Моє тіло серед інших 
тіл є лише фрагментом об’єктивного світу, 
але як тіло... що мені належить, воно розді
ляє з Его його статус... задає межі світосп
рийняття” [9, с.45]. Трму, напевне, варто го
ворити про комунікацію, беручи до уваги 
лише певним чином виокремлених та неза
лежних суб’єктів взаємодії, що існують для 
себе та інших як дещо самоцінне, при наяв
ності поділу світу на твій (ваш) і свій (мій): 
’’Комунікація можлива лише між двома 
’’самостями”, коли індивіди зустрічаються як 
особистості...” [2,с.104].

Людські дії, як правило, містять ціннісно 
орієнтовне навантаження. Комунікаційна 
сфера забарвлена не лише суто природними 
потребами власне окремої особи, але й зумо
влена певними спільними для усіх правилами 
та нормами. Наявність тих чи інших норм 
залежить від домінуючих цінностей, що впи
суються у відповідну для усіх картину світу. 
Хоч тут постає інша дилема: говорячи про 
комунікацію як діалог, маємо на увазі, перш 
за все, мову як здатність людини до взаємо
дії, спілкування з іншими. Виникає питання, 
що ж було первинним: мова як передумова 
формування “Homo sapiens” чи людина і по
тім уже утворення мови як певної знакової 
системи для можливості здійснення контак
ту, “комунікаційного злиття “Я-Ти”?” [Там 
само, с.121].

Людська особистість у своєму розвитку 
потребує суспільства, але не “полюбляє” ма
совості, колективізму, сірості та стереотипів, 
бо тоді вона по суті навіть не множина, а 
швидше, гібрид, мутація якогось спільно- 
людського “Я” (і для її розвитку це зовсім не 
на користь). Проблемою для процесу кому
нікації є також сприйняття і визнання “буття 
іншого як іншого буття” [Там само, с. 118], 
існування “іншого” як рівноправної співсут- 
ності, як деякого взаємобуття, “співбуття”, 
що існуватиме поряд без принижень, зверх
ності, ворожнечі, нав’язувань із ззовні: 
’’Стався до людського начала в собі і в іншо-
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му не тільки як до засобу, але і як до самодо
статньої цінності” [9, с. 49].

Структура комунікації лише тоді не стає 
асиметричною, коли для усіх можливих її 
учасників існує симетричний розподіл шан
сів взяти участь у розмові. Загалом, питання 
мови і процесу комунікації, не дивлячись на 
свою загальність, досить суб’єктивне. Адже 
не витримує порівняння обсяг наших внут
рішніх відчуттів, емоцій і т.ін. та наших мо
вних можливостей (мова не просто “бідна” в 
порівнянні з нашим внутрішнім світом, але й 
фактично не здатна передати внутрішній 
зміст через словесну форму); окрім того, ве
ликим питанням є те, чи справді ми вкладає
мо в слово власний сутнісний зміст, а не 
звичайне шаблонування очікуваного від нас 
(говоримо те, що бажають, очікують від нас 
інші, висловлюємо не думки, а “заготовки” 
тем і т. ін.), і чи можлива за даних умов 
“інтерсуб’єктивність”? [Там само, с.119].

М.Бубер бачив у діалозі (чи зустрічі) 
відкриття таємниці іншого”, але подекуди 

людина за словами не відкриває, а навпаки, 
приховує ще глибше власну сутність -  намі
ри, цілі, почуття і т. ін. І тут варто зазначити: 
чи вважати, наприклад, рухи тіла як свого 
роду мову, чи ні? Адже не дарма існує ціла 
“наука”, що через жести, міміку та ін. ство
рюється можливість розпізнати “справжню” 
людину, її істинні прагнення, оскільки зву
кова мова досить часто не лише розходиться 
з ’’руховою”, але й суперечить їй: мова “не 
може вважатися комунікацією без урахуван
ня позамовного тексту в ній” [2, с.84]. Отож, 
чи справді ми спілкуємося, чи справді розу
міємо одне одного, поділяємо емоції, співчу
ваємо, чи просто робимо вигляд присутності, 
ховаємося за діалогом чи участю в ньому як 
спробою уникнення примари самотності, 
відмежованості, покинутості (“закинутості” 
у Сартра). До речі, існує цікава думка, що 
саме в стані самотності людина схильна і 
найліпше підготовлена до самопізнання: 
“...людина, що відчуває себе самотньо, 
тобто, та, що за складом характеру, під впли
вом долі чи внаслідок того й іншого залиши
лась на самоті з собою і своїми проблемами, 
кому вдалося в такій самоті зустрітися з са
мим собою, у власному “Я” ” [5, с.72] від
криває через внутрішнє і себе, і увесь світ. 
Як часто, до речі, так званий діалог (будучи 
таким за формою) по суті, за змістом є роз
мовою з собою, тобто монологом, і де проля
гає грань між моно- і діалогом, якщо не бра
ти до уваги наявність ще однієї сторони, так 
званого співбесідника, що, будучи наявним 
формально, насправді таким не є. По суті, 
людина завжди самотня в тому чи іншому

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001.Випуск 101. Філософія



відношенні. І це не лише наше спостережен
ня, про це докладно зазначено, наприклад, в 
екзистенціалізмі (проблема самотності лю
дини в названій філософії чи не центральна). 
Адже людина з ’являється на цей світ без 
“компанії”  (не рахуючи близнюків, хоч має
ться на увазі зовсім інша компанія) і йде з 
нього теж самотньо, без супроводу. До того 
ж, як свідчить наука і саме життя, чим скла
дніша і багатогранніша особистість тим са
мотніше її існування, тим ізольованіша, іг
норована вона ззовні і тим важче знайти їй 
співрозмовника (як людину, що розуміє і, що 
головне, поділяє її бачення, ставлення до сві
ту): ’’Людина зустрічає серед того, що існує 
та відбувається те, що стосується її, є істот
ним для неї... все інше не має сенсу” [2, 
с 159]. Варто зауважити, що вступаючи в діа
лог з “Ти”, ми насправді шукаємо копію вла
сного ”Я-Его”, переносимо його назовні, в 
іншу людину. І мимоволі виникає думка про 
наявність у комунікації все того ж монологу, 
лише в новій формі. “Врешті-решт, -  писав 
Сартр -  всі ми народжуємося, щоб задоволь
нити свою величезну потребу -  потребу в 
самих собі” [1, с 67].

Психологія суспільних відносин вто
ринна, первинною завжди була і є психіка 
окремої людини. Тут, для підтвердження до
цільності такого твердження, варто зверну
тися, власне, до внутрішнього змісту “Его”, 
його природи, найглибших фундаментальних 
засад (до них ми намагаємося поступово пі
дійти у своїх роздумах щодо індивідного 
“Я”). Уся людська діяльність, за своєю сут
тю, супроводжується захистом від посягань 
на власну персону (життя, інтереси, влас
ність, переконання тощо). Насамперед за 
будь-яких умов спрацьовує захисний меха
нізм, варіація принципу самозбереження (ха
рактерного для всього живого), що реалізує
ться через самозадоволення потреб та ін
тересів окремо взятої особи. Таку варіацію 
іноді називають природнім егоїзмом (як про
яв спрямованості власного “Его”). Питання 
егоїзму постає в багатьох суспільних науках 
як один з варіантів негативної реалізації осо
бистості. До уваги береться здебільшого 
окремий результат, суспільні наслідки неод
нозначного ствердження особистого в суспі
льному. Хоч насправді ми й не підозрюємо, 
що так званий егоїзм багатоликий та багато
гранний і зовсім без нього існування людсь
кого виду неможливе (бо це є спосіб вижи
вання нашого “Егоі’).

Усе людське життя, по суті містить живу 
й животворну силу потреби у власному задо
воленні, навіть якщо воно має лише емоцій
ний чи психологічний характер. Навіть най

більший з альтруїзмів -  християнський за
кликає любити ближнього як самого себе; і 
великі християнські мученики, страждаючи в 
ім’я Бога і людей, по суті, мали великий вла
сний інтерес -  вимолюючи для себе рай, як і 
святі у святості своїй, мали на меті безсмер
тя: ’’Жодна людина не може померти чи по
вірити за іншу, чи нести відповідальність за 
когось, бо як тільки вона робить таку спробу, 
одразу втрачає себе і зливається з натовпом”
-  говорив Осборн [1, с.67].Будь-яка людська 
діяльність потребує стимулу, яким є внутрі
шні поривання нашого “Его”. Навіть культу
ра, творчість як найвищі надбання людства 
беззмістовні й порожні поза конкретним “Я”. 
“Людина повинна бути певною мірою егоїс
том, щоб розвинути свою індивідуальність”,
-  зауважував Оскард Уайльд [1, с.66]. ’’Лю
дина не здатна любити інших, не люблячи 
одночасно саму себе” [Там само, с.67]. Од
нозначно в даному питанні можна зазначити 
лише одне: поза власним “Его“ не існує жо
дної особистості, і людина, що нехтує влас
ним “Я”, не здатна приносити користь ні со
бі, ні суспільству. Проте надмірний егоїзм -  
це негативна якість людини і, в свою чергу, 
приносить шкоду як їй самій, так і іншим 
людям, оскільки позбавляє індивіда добрих 
почуттів (доброти, милосердя, здатності 
прийти на допомогу іншому, співчуття чу
жому горю та ін.), самовідчужує його від 
навколишнього соціального мікросередови- 
ща. А гіперболізовані форми егоїзму, такі, 
наприклад, як нарцисизм належать уже до 
психічних розладів і загрожують не лише 
можливості співіснування індивіда в суспі
льстві, але і його виживанню взагалі, бо така 
людина -  це вже загроза як для себе, так і 
для оточуючих. Отож, здійснюючи власне 
самоствердження в суспільстві, варто пам’
ятати про “присутність” інших, а тому чини
ти так, як очікуєш, щоб чинили оточуючі. Це 
давнє моральне правило -  умова взаєморо
зуміння та співіснування людства.
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The article analises the problem of human being on the level of individ existence as well as the 
role of spiritual - communicative links of person with other people.
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СЛОВО ЯК КОМПОНЕНТ МОВИ ТА ФЕНОМЕН СТАЛОГО І ТРИВАЮЧОГО
Відомо, що слово як компонент мови -  це 

завжди буття-в-собі і буття-для-іншого, 
воно по суті не може бути для-себе- 
буттям, оскільки є продуктом свідомої дія
льності сукупного соціального суб’єкта, 
який користується людською мовою. Слово 
починає жити самостійно і може бути залу
чене (включене) до розмаїтих контекстів, але 
воно завжди використовується операційно, 
постає інструментом у стратегіях суб’єкта 
(різних соціальних сил).

Наскільки істинним є слово, тобто якою 
мірою істина присутня в слові, становить йо
го зміст? Це ніколи не можна остаточно ви
значити, оскільки слово завжди включене до 
контексту соціальної взаємодії багатьох 
суб’єктів, а вони дуже розрізняються за ста
тусом, ерудицією, темпераментом, життєвим 
досвідом, уподобаннями тощо, вони по- 
різному оцінюють одні й ті ж самі соціальні 
факти, іноді вдаючись до прямо протилежно
го маркування.

Слово як знак, поняття, термін, категорія 
характеризується практично невичерпними 
рисами достатку (рос. “изобилие”). Будучи 
конкретним в актуальному вжитку, воно 
несе вагомий тягар загального і долучається 
до об’єктивної істини та суб’єктивної прав
ди. Гадамер слушно зауважував: як окреме 
слово входить до зв’язного цілого речення, 
так і окремий текст входить до свого контек
сту -  до творчості письменника, а творчість 
останнього -  до цілого, що охоплює твори 
відповідного літературного жанру чи взагалі 
літератури. І той же текст, з другого боку, 
будучи реалізацією певної миті, належить до 
духовного життя автора як частина цілого [З, 
с.72-73]. Екзистенційний аспект -  єдино мо
жливий для суб’єктів у контексті свідомої 
взаємодії сьогодення. Вербально зафіксова
ний досвід минулих поколінь, одержаний у 
спадщину, може бути реально використаний 
лише через постійно триваючий процес

творчого осягнення, через постійну творчу 
напругу.

Слово -  це основна структурно-семан
тична одиниця мови, що служить для на
йменування предметів та їх властивостей, 
відносин дійсності; воно має сукупність се
мантичних і граматичних ознак, специфіч
них для кожної мови [4, с.464]. Важливо роз
різняти слово в мові та мовленні, оскільки в 
процесі живого спілкування слово набуває 
додаткового емоційного забарвлення від 
суб’єкта мовлення. Суб’єктивна реальність 
людини проявляється когнітивно та цілісно у 
творчо-діяльному процесі. Предметний світ, 
у який ’’кинута” людина своїм народженням, 
осягається в ході соціалізації значною мірою 
через слово (мову), оскільки цей світ уже 
здобутий, освоєний (отже -  названий) попе
редніми поколіннями і наданий нащадкам як 
скарб. Будь-яка мова у своїй генезі є резуль
татах відображення людиною навколишньо
го світу, без цього не виникло б суспільство 
(варто наголосити, що це відображення не 
механічне, а творче, при якому виявляється 
відносна самостійність свідомості, здатної 
випереджати наявне буття). Культурна ре
альність маніфестується в актах людського 
існування, яке неможливе без мови, мовлен
ня, слова.

Мова як скарбниця життя народу (і людс
тва взагалі) фіксує не лише важливі етапи 
історичного розвитку, але й найтонші нюан
си особистісного життя індивіда, котрий вза
ємодіє із минулими та сучасними поколін
нями і включений у різні форми комунікації 
-  спілкування, де відбувається обмін думка
ми, відомостями тощо, тобто специфічна 
форма взаємодії людей у процесі їхньої пі
знавально-трудової діяльності. ”В комуніка
ційній функції мова виявляє свою знаряддє- 
во-знакову сутність, завдяки чому комуніка
ція стає найважливішим механізмом форму
вання індивіда як соціальної особистості, 
провідником установок цього соціуму для
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утвердження індивідуальних та групових 
орієнтацій” [4, с.233]. Установки діють як 
вимоги, які повинні бути виконані індивідом 
чи групою.

Входження в культуру -  це запрограмова
ний конформізм, бо суспільство виховує 
своїх членів за певними зразками, стереоти
пами. Індивідуальна самобутність та непов
торність особистості можлива саме як подо
лання такого стереотипу. Парадокс у тому, 
що подолання починається після визнання 
реальності стереотипу та негативної оцін
ки його. Водночас час ці стереотипи пове
дінки (соціальне кодування на рівні слова, 
норми, традиції) постають як форми, в яких 
може проявитися той мінімум індивідуаль
ного, що здатен зберегти саме цю сутнісну 
неповторність суб’єкта.

Вдале користування словами можливе 
лише тоді, коли індивід (суб’єкт) пройшов 
шлях соціалізації даної групи (верстви) і за
своїв накопичене знання. Тепер завдання по
лягає в тому, щоби не забути здобуту інфор
мацію та розумно скористатися нею, щоб 
була відповідність між сказаним (мовленим) 
та сприйнятим. Кожна людина ’’формує свій 
мовний організм на основі тих засобів, які 
надає до її розпорядження мова, але ці засо
би не передаються їй у вигляді зручного для 
користування словника, а дістаються розпо
рошеними сторінками, упорядкуванням яких 
вона займається все життя”, -  аргументовано 
твердить Вайсгербер [9, с.47-48]. Цей процес 
починається змалечку і триває все життя, 
якщо людина не обмежується репродукуван
ням і проявляє творчі потенції. Оскільки 
довкілля людини -  це не лише природа, ма
теріальний, речовинний світ, але й середо
вище суспільних утворень, варто наголосити, 
що вони вимагають не простого усвідомлен
ня, а постійного врахування в практичній ді
яльності -  байдуже, якою вона є: духовною 
чи матеріальною. Звідси висновок: істина, 
зафіксована в слові, постає в діяльності осо
бистості конкретним модусом.

Наскільки обґрунтоване твердження про 
слово як модус? Адже модус (із латини -  
modus -  міра, спосіб, образ, вигляд) -  це 
термін, що позначає властивість предмета, 
притаманну йому лише в деяких станах, на 
відміну від атрибута -  невіддільної власти
вості [7, с.383]. Хіба слово може частково 
зберігати свій зміст? Звісно, може, адже сло
во не залишається мертвою, нерухомою 
формою, воно завжди містить конкретне 
значення, що залежить від рівня розвитку як 
суспільства взагалі, так і окремого індивіда 
зокрема. Тому частка істини в слові неодна
кова в залежності від обставин місця і часу, а

також від субъекта. Наповнення слова зміс
том -  попри його загальне значення -  коли
вається більшою чи меншою мірою, бо в су
спільстві взаємодіють різні суб’єкти -  від 
великих груп до окремих індивідів, вони 
мають своє місце в соціальній ієрархії і в них 
неоднакова культурно-наукова оснащеність. 
Тому модусність виявляється подвійною: со
ціально зумовленою як історична реальність 
та індивідуально визначеною як особистісна 
характеристика.

В історичній генезі про слово можна го
ворити в таких аспектах:

1. Слово як фрагмент загального досвіду, 
концентрованих зусиль, здобутих анонімною 
сукупною численністю і наданих у розпоря
дження кожному сучаснику і нащадку. Саме 
тут ми стикаємося з розумінням пізнання як 
процесу відображення, в результаті чого 
постає істина як адекватне відтворення у сві
домості людей об’єктивної реальності.

2. Слово як фіксація морально-етичних, 
релігійних, естетичних та інших норм пове
дінки, в яких виражається рівень осмислення 
духовності як у теоретичному (чи буденно
му) вияві, так і в практичному застосуванні. 
Тут слово є носієм духовно-практичного до
свіду, який для конкретного індивіда постає 
складником соціального кодування. А коду
вання, у свою чергу, належить до світу спіл
кування, є його результатом і адресою. ”Це, 
по-перше, масив соціально необхідного 
знання, в якому закодована в знаковій формі 
і зберігається наявна сума обставин. Це, по- 
друге, фрагмент знання -  структурний еле
мент масиву, що забезпечує перехід знання в 
дію та дії в знання і тому є одним із входів 
до масиву знання для модифікованих або но
вих елементів знання” [6, с.39]. У цьому 
зв’язку важливо наголосити, що соціокод -  
це основна знакова реалія культури, яка 
утримує цілісним та? розрізненим фрагменто- 
ваний масив знання, розчленований на ін
тер’єри світ діяльності і забезпечує інститути 
спілкування, як слушно твердить М.К .Пет
ров.

3. Слово, що входить до свідомості інди
віда як зовнішній фактор і в процесі розпре- 
дметнення повинно адаптуватися, бути при
йнятим до того комплексу знань, якими вже 
озброєний індивід. Це складний процес і то
му часто вельми болісний. Тут особлива 
роль належить моральним характеристикам 
індивіда, котрий діє на основі засвоєних сус
пільних морально-етичних вимог. Ці перипе
тії формують докорінні образи особистості, 
образи культури різних історичних епох -  
Прометей і Едіп; Христос; Гамлет, Дон Кі- 
хот, Фауст... Ці образи особистості вступа
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ють між собою в напругу, всеісторично- 
поетичне спілкування -  спілкування в нашій 
душі” [2, с.18-19].

Отже, слово виринає з душі внаслідок 
глибокого (чи не дуже, як у кого і як коли) 
переживання, воно містить істину актуалі
зованої людської сутності, яка весь час пе
ребуває в русі, в коливаннях, у переливах. 
Саме тому у кожному слові маніфестується 
модус істини-правди, яка в цю мить не може 
бути ніяка інша, а саме така. Точно так і з 
наступним моментом, наступною миттю: то
ді вже істина-правда буде інша. Можна 
поставити питання: Що ж тут від об’єктив
ності? Є вона чи вже нема? Чи все, що для 
людини є реальністю, породжене її суб’єк
тивністю, котра як самодостатня субстанція 
не потребує визнання пріоритету соматичних 
конструктів -  хай навіть у вигляді мате
ріальної оболонки-сховку? Тут пріоритет 
згадано як констатацію оселі, необхідного 
місцеперебування і місцефункціонування ре
човинних джерел духовного складника люд
ської особистості. Йдеться не про первин
ність чи вторинність, а саме про діалектичну 
нерозривність та взаємну зумовленість сома
тично-духовного, матеріального та ідеально
го компонентів єдиної людської особистості. 
Креативність духу створює унікальні си
туації виокремлення з довкілля фЬичних 
об’єктів, які в процесі суб’єктивної актив
ності комбінуються в єдиний і неповтор
ний модус, можливий саме тут-і-тепер.

4. На особливу увагу заслуговує те слово, 
що визріває в душі індивіда як наслідок по
долання згаданих уже перипетій, розв’язання 
їх. Аристотель у ’’Поетиці” пояснює, що пе
рипетія -  це ’’зміна подій на протилежні, 
причому, як ми кажемо, за законами можли
вості або необхідності” [1,51]. Досі мовилося 
про слово, що існує поза індивідом, тепер же 
-  про те, яке виходить з його вуст, будучи 
зроджене духовно-душевною енергією (воно 
може й не виходити з вуст, а бути реальною 
спонукою до дії).

Засвоєння соціального досвіду характери
зується активністю, навіть репродукція по
требує осмислення (інтелектуальної адапта
ції). Розпредметнення означає вбирання в се
бе того розуміння (значення), що було вкла
дене раніше в дане слово його творцями, 
тобто попередніми поколіннями. Це процес 
не механічний, він викликає складні зміни в 
душі. Свого часу Джон Локк слушно заува
жив, що слова позначають лише власні ідеї 
окремих людей, адже навіть при вживанні 
тієї ж мови слова часто не викликають в ін
ших людей тих ідей, знаками яких ми їх 
вважаємо. ’’Кожна людина має таку свободу
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позначати словами будь-які ідеї, що ніхто 
неспроможний припустити інших при вжи
ванні однакових слів мати ті самі ідеї, -  що й 
цей ’’ніхто” [5, с.465].

Оскільки культура має різні аспекти гра
дації, важливо звернутися до проблеми взає
модії людини і суспільства через посередни
цтво слова в ланцюгу: суспільство -  слово -  
людина і навпаки: людина -  слово -  суспіль
ство. Тут взаємодіють два рівні реальності, 
що перебувають у зв’язках частини і цілого: 
капсулована тілесність людини і смислова 
капсулізація суспільства. Вихід за межі тіле
сної капсули -  це вилив окремого до загаль
ного, повернення частини до цілого. Але це 
повернення не механічне, воно відбувається 
як наслідок творчого процесу, як свідчення 
складної культурної взаємодії.

Освальд Шпенглер називав культури ор
ганізмами, що, як і все живе, виникають, 
розвиваються і занепадають. “Я відрізняю 
ідею культури, сукупність її внутрішніх мо
жливостей від її чуттєвого прояву в картині 
історії як досягнутого вже здійснення... 
Культура є першофеномен будь-якої мину
лої та майбутньої світової історії” [8, с.262]. І 
кожна культура на своєму початку, чи на 
піднесенні або при занепаді, на його думку, 
має завжди однакову діяльність, що завжди 
повертається зі значимістю символа.

У діяльності людина все глибше проникає 
в природу, пізнає її, називаючи. “Назвати 
щось його йменням означає здобути над ним 
владу... Можна приборкати злі сили оголо
шенням їхнього ймення. Можна знесилити 
або вбити ворога, здійснюючи з його іменем 
певні магічні процедури. Назвавши якусь 
невизначеність “абсолютом”, уже відчуваєш 
свою перевагу над нею [Там само, с.279- 
280].

Уже згадувалося, що слово може виступа
ти як поняття, образ і знак. Кожен знак має 
певне значення, вживається для фіксації чи 
ідентифікації певного об’єктивного змісту. У 
слові є те, що вмістили туди люди, а тепер 
при зустрічі словом кожен бере звідти своє. 
Але це означає, що кожен, беручи, вкладає 
свій зміст у слово як форму, кожен прихо
дить зі своєю міркою, яка може взяти саме 
стільки, на скільки вона розрахована. Вона 
(мірка) не є незмінною, визначається рівнем 
включення людини (індивіда) до культурно- 
соціальної практики, в якій діалектично вза
ємодіє матеріальне й духовне. Якщо моє ду
ховне є вторинним, породженим конкретним 
матеріальним об’єктом, то чи не є ця вто
ринність у своїй суті повторенням свого, 
віднайденого в тому матеріальному, того, що 
існувало в ньому в згорнутому поки що ви
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гляді? Точно так, як із мармурової брили 
скульптор забирає (усуває) все, що заважає 
йому показати людям, тобто явити світові 
матеріальну форму того художнього образу, 
що існує в його уяві, точно так моя духовна 
потенція (хоч би як її назвати -  свідомість, 
душа чи дух) відшукує в матеріальній обо
лонці те духовне, яке здобуває форму в сло
ві.

Універсум (трансцендентне) виявляється 
через конкретні речовинні форми, залежно 
від яких завжди відбувається дистрибуція 
(розподіл, розташування, розміщення) іде
альної, духовної сутності слова.

Довкілля через слово втручається до ду
ховного світу людини, і це відбувається по- 
різному. Почуте слово проривається до душі 
адресата, а в тому слові міститься відгомін 
трансцендентного, яке добирається до інди
відуального єства. Трансцендентне вже на
було окультуреної форми, яку здатна свідо
мо сприйняти окрема людина. Таке зосере
дження сил властиве як для вселюдської то
тальності, так і для окремої особистості. І

виявляється врно через слово -  модус істини, 
феномен сталого і триваючого.
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Word as Language Component and Phenomenon of Constant and Variable

Summary
One can accomplish communicative connections in the society only by means of thought ver

balisation as a leader in the process of existentialism. The word fixes present existence (realized and 
named) and the duration of alterations, i.e. complicated system of thought movement to the com
pletion which appears to be the knot of ontology and epistemology.
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ЖИТТЄСМИСЛОВІ ЦІННОСТІ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ
У центрі уваги екзистенціалізму -  питан

ня смислу життя, яке визначається і обирає
ться в конкретній, унікальній ситуації вибо
ру і має своїм джерелом свідомість людини. 
Так, зокрема, Сартр і Камю заперечували іс
нування апріорно заданого смислу. Це зви
чайно, не означає повної компенсації втрати 
людиною трансцендентного джерела ціннос
тей, про що йдеться в “атеїстичному” екзис
тенціалізмі. Вибір і зумовлена ним відпові
дальність є не бажаними, а швидше, необ
хідними замінниками божественного втру
чання. Свобода проголошується основною 
цінністю людського існування. Релігія в 
“атеїстичному” екзистенціалізмі ототожнює
ться не так з духовним явищем, як із соці
альним інститутом. Та все ж таки свобода, 
маючи тотальний характер і відтінок неми
нучості, навряд чи зможе однозначно вважа
тися позитивною цінністю. Свобода -  це не

стільки перевага, скільки обмежуючий чин
ник, не лише воля, а й необхідність.

Отже, свобода -  тотальна, а відповідаль
ність з’являється одночасно з нею. “Свобода 
- це людське буття, що ставить минуле поза 
грою, приховуючи своє власне ніщо” [4, 
с.160], а будь-який неаналізуючий процес 
вимагає видобувати своє начало лише з са
мого себе [4,с. 158]. Саме “ніщо” Сартр хара
ктеризує як таке, що є нездоланним через те, 
що не містить у собі жодного позитиву, жо
дної перешкоди, яку можна було б подолати.

Про особливу значущість внутрішньої де
термінації поведінки свідчить хоча б почуття 
тривоги, а страждання є найкращим доказом 
людської свободи. Воно спонукає рухатися в 
напрямку подолання тієї прірви -  “ніщо”, -  
яка створює не лише принципові розбіжності 
між буттям і свідомістю, а й стає причиною 
стану тривоги. Людина, відтак, постає перед 
необхідністю здійснення вчинку.
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Смисл же тих цінностей, які обирає лю
дина, за Сартром, визначається якимось 
першим проектом самого себе, що є вибором 
у цьому світі [Там само,с.173]. Джерелом 
будь-яких цінностей виступає реальне існу
вання. Ціннісна свідомість у Сартра постає 
як своєрідний результат інтеріоризації умов 
буття. Якщо останні і можуть бути ідеаль
ними, то лише через визнання тривоги перед 
ними.

Людина повинна нести повну відпові
дальність за власну свободу, яка є нічим ін
шим, як її існуванням. Сартр резюмує: “Я 
підтримує буття цінностей: ніщо не може 
захистити мене від самого себе, відрізаний 
від світу і моєї сутності тим ніщо, чим я є, 
мушу реалізувати сенс буття та моєї сутнос
ті: я тут вирішую сам, -  без виправдання і 
без вибачення [Там само?с.174].

На відміну від Сартра, в А.Камю цент
ральним є поняття абсурду. Саме абсурд ста
вить під сумнів усі цінності. Але тільки для 
того, щоб у перспективі створити нові, до
сконаліші. Саме почуття абсурду породжує
ться зіткненням індивідуальної свідомості з 
чужою для неї -  позалюдською реальністю. 
Та причиною абсурду, за Камю, є не сам 
предметний світ -  він не абсурдний, а наці
леність людини на його осягнення, раціо
нальне пояснення. Проблема, таким чином, 
виникає в структурі опозиції “людина -  
світ”, чи краще, -  “розум -  світ”. Підставою 
для абсурду є те, що розум і світ, які підтри
мують одне одного, нездатні, об’єднатися 
[3,с.45]. Відкинути будь-який з елементів 
вказаного відношення неможливо, оскільки 
так зруйнується не лише воно саме, а й по
чуття абсурду. Останнє є необхідною умо
вою життя людини, яка вимушена жити в 
стані абсурду.

Та тут виникають суперечності. По- 
перше, розум не відповідає на ті питання, які 
є насправді суттєвими, зосереджуючись, як 
вважав Камю, на другорядних речах. Бо хоча 
закономірності і зв’язки, наприклад, фізичної 
реальності є істинними, та наслідки, які ви
пливають з їх дослідження, виходять за межі 
екзистенційного простору свідомості, вони є 
зайвими при пошуку відповіді на смисло- 
життєві питання.

По-друге, сам інтелект при найпослідов
нішому дослідженні вводить нас у сферу ан- 
тиномій, парадоксів, зрештою, абсурду. Він 
не в змозі обгрунтувати самого себе за допо
могою наявних у його арсеналі методологіч
них засобів. Усвідомлення обмеженості 
знань попри будь-які запевнення щодо їх ви
черпності, є, на думку Камю, неминучим.

Існує постійна суперечність між ірраціо
нальністю об’єктивного світу і прагненням 
ясності, притаманним людині. Суб’єкт при 
цьому прагне не до пізнання часткових іс- ; 
тин, а до цілісного охоплення смислу буття, 
до віднаходження істини. “Я хочу щоб мені 
або пояснили все, або ж нічого не пояснюва
ли”, -  говорить Камю [Там само, с.38]. Ме
тодологією такого світосприйняття і є аб
сурд. Це -  певна інтенція свідомості. Та аб
сурд має смисл тоді, коли з ним не погоджу
ються. Подібну функцію в Сартра виконують 
негації, які постають як постійні заперечен
ня, метою яких є втілена у творчому акті сві
домості здатність відкидання будь-якого аб
солюту, навіть свідомості.

Призначенням же абсурду в Камю є, пе
редусім, внесення певної ясності у свідо
мість: “Доля людини, -  говорить він, -  набу
ває смислу в неосяжному і обмеженому все
світі. Над нею звеличується, її оточує ірраці
ональне... Та коли до неї повертається яс
ність бачення, почуття абсурду висвічується 
і уточнюється [Там само, с.34]. Так само в 
Декарта найпершою умовою істинного пі
знання є сумнів, який виконує допоміжну 
функцію у пізнавальному процесі. Отже, на 
первісне почуття абсурду накладається ін
ший рівень світоосягнення-усвідомлення цієї 
абсурдності. Ось чому, констатуючи ситуа
цію абсурду як первісну форму людського 
формування, як точку відліку, Камю не по
годжується з висновками, які традиційно ви
водяться з цього стану, а саме, із тверджен
ням про неминучість самогубства.

Абсурд необхідний для того, щоб 
з’явилися шляхи виходу з нього. Хоч Камю й 
відкидає надію як необхідний елемент боро
тьби за пошук смислу, він і не пропагує від
чай. Критикуючи традиційні релігійні та фі
лософські системи, які, за його визначенням, 
здійснюють “філософське самогубство” -  
“стрибок” іїерез “стіни абсурду” і наповню
ють світ ілюзорними, несправжніми смисла
ми, він постає і проти власне самогубства як 
способу виходу з абсурдної ситуації. Праг
нення людини до порядку і гармонії знахо
дить свій вияв, як не дивно, саме в бунті, 
який розуміється в даному випадку зовсім не 
як діяльність, націлена на тотальне і всеохо- 
плююче руйнування. Хоча при його здійс
ненні й відбувається радикальне заперечення 
наявних цінностей, насправді бунт є запере
ченням і повстанням проти світу, спрямова
ним на його перебудову.

По суті, вічне долання, нескінченна боро
тьба, поступове наближення до смислу, який 
є недосяжним вже хоча б з причини людсь
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кої обмеженості, її смертності, стають квін
тесенцією абсурдності людського існування.

Говорячи про скінченність і обмеженість 
людини, Камю, тим не менш, не заперечує 
цінності об’єктивного світу. Збіднити реаль
ність, яка своєю нелюдяністю підкреслює 
велич людини, означає збіднити саму люди
ну. Абсурд неможливий без людини, -  
оскільки разом з її смертю він зникає, але він 
нездійсненний і поза світом. Так М.Бубер, 
аналізуючи ідеї Б.Паскаля, зазначає: “Люди
на -  це істота, яка усвідомлює своє місце у 
Всесвіті, доки вона жива, вона може зберегти 
це усвідомлення” [1,с.77]. Безумовно, люди
на продовжує шукати нові ідеали. Ймовірно, 
Камю переносить центр тяжіння з релігійної 
віри К’єркегора на категорію прекрасного, 
яка зумовлює і визначає життя, віру та сві
домість людини.

Отже, необхідність ясного усвідомлення 
своїх можливостей постає для людини не 
лише на гносеологічному рівні, а й на чуттє
вому, і є поштовхом до майбутнього вдоско
налення -  до переходу від абсурдного життя 
до цінностей, якщо не реального факту, то 
хоч би як ідеальної мети.

На відміну від Сартра і Камю, К.Ясперс 
здійснює спробу онтологізувати сферу смис
лів. Він постулює позадосвідні, єдині Для 
всього людства витоки історії. Спільною по
винна бути і глобальна мета історичного 
процесу -формування єдиної світової спіль
ноти. Поняття комунікації, яке він уводить 
для позначення зв’язку між окремими екзис
тенціями, між двома екзистуючими суб’
єктами, функціонує виключно як установка 
на пошук спільних моментів, мета яких -  ін
теграція, а не дисперсія сутнісних сил і по
тенціалу людства. Його філософська віра ви
значається не інакше як віра в комунікацію. 
Згідно з Ясперсом, “істиною є те, що нас по
єднує, а в комунікації закладені витоки істи
ни” [6,с.442].

Уводячи у свою концепцію філософську 
віру, Ясперс тим самим компенсує, як він 
вважає, недоліки релігійної віри. Остання, 
здійснюючи пошук загальнолюдських цінно
стей і формулюючи їх розуміння у своїх ка
нонічних положеннях, все ж обмежується 
середовищем віруючих, які сповідують цю 
релігію. Ясперс хоч і бере за основу при роз
робці концепції філософської віри тверджен
ня Біблії, проте відкидає претензії будь-якої 
релігії на загальність та універсальність, на її 
виключність. Саму Біблію він розглядає як 
загальнолюдську цінність: “Це неповторне 
творіння, -  говорить він, -  не належить яко
мусь одному віросповіданню чи якийсь од
ній релігії, воно належить усім” [6,с.438].

Спільні витоки людської історії, за Яспер
сом, мають екзистенційне підгрунтя. У пері
од осьового часу здійснюються перші грун
товні способи самоосмислення і самоусвідо
млення людства: “Нове, те що виникло в цю 
епоху в різних культурах, зводиться до того, 
що людина усвідомлює своє буття в цілому, 
саму себе і свої межі. Перед нею відкриває
ться жах світу і власна безпорадність. Стоя
чи над прірвою, вона ставить радикальні пи
тання, потребує звільнення і спасіння. Усві
домлюючи свої межі, вона ставить перед со
бою вищі цілі, пізнає абсолютність у глиби
нах самосвідомості і в ясності трансцендент
ного світу” [5,с.ЗО].

Аналізуючи екзистенційні цінності, М.Ка- 
ган [2] виокремлює такі їх особливості: на
звані цінності є інтроспектно-діалогічними, 
інтегративними, інтравертними, необ
хідними як індивідуальному суб’єкту, так і 
всім масштабам сукупного суб’єкта, нарешті, 
ці цінності є дієвими тоді, коли усвідом
люються і можуть бути сформульованими 
особистістю.

Вказані ознаки притаманні загалом і цін
ностям, проголошуваним Ясперсом. Так, на
приклад, інтроспективно-діалогічний їх ха
рактер проявляється в тому, що хоча вони 
відображають індивідуальні смисли, проте 
формуються тільки у співтворчості, взаємо- 
доповнюваності між суб'єктами, в процесі 
комунікативної взаємодії. Це веде до ви
знання поліваріантності, множинності смис
лових сфер, а також до їх відкритості з ме
тою розуміння альтернативних ціннісних 
підходів і сприйняття конструктивного до
свіду. У цьому -  діалогічність пропонованих 
Ясперсом цінностей.

Стосовно безпосередньо процесу їх ство
рення, тут також присутня частка відкритос
ті, незавершеності, динамічності знаходжу- 
ваних смислів. Так, філософська віра, як вка
зує Ясперс, залишається рішучістю ради
кальної відкритості. Вона не може посилати
ся на себе саму як на віру в останній інстан
ції. Вона повинна виявити себе у мисленні й 
обгрунтуванні [6,с.425].

Крім того, смисл визначається Ясперсом 
не як еталон, не як певний зразок, якого слід 
дотримуватися, а як ідеал -  постійно акту
альна, хоч і завжди недосяжна мета.

Загалом же, на відміну від Сартра і Камю, 
Ясперс пропонує грунтовніший і конструк- 
тивніший варіант концепції цінностей. Оче
видним є діалогічний, творчий і гуманістич
ний характер такого розуміння життєсмис- 
лових цінностей.
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М ЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ НАУКИ
На сучасному етапі розвитку людства, ко

ли наука стала невід’ємною частиною куль
тури і міцно укорінялася в сучасні цивіліза
ції, на порядку денному фундаментальною 
проблемою стала розробка якісно нових ме
тодологічних підходів і установок. Зрозуміло 
у майбутньому вона займе одне з провідних 
місць у житті людини, оскільки, за прогно
зами футурологів, наступне -  третє тисячо
ліття -вірогідно розпочне нову інформаційну 
еру. У зв’язку з цим постає вельми важливе 
питання про методологію розвитку науки в 
цілому. Методологія науки виникає як при
родно історичне прагнення до більш глибо
кого і всебічного осягнення світу. Спочатку 
людину цікавить саме навколишній світ, а 
потім виникає природна потреба розібратись 
у питанні про те, наскільки адекватні ті засо
би, які людина використовує для пізнання 
істини. Це ми можемо побачити на прикладі 
розвитку фізики.

Надзвичайно великі зрушення, які відбу
ваються сьогодні в розвитку природничо- 
наукового пізнання, зумовлюють не тільки 
глобальні зміни історичної еволюції “космосу 
людських відносин” у фізико-космічному 
світі, але й еволюцію таких важливих складо
вих, як виробнича сфера, загальнопланетар- 
ний комунікативний процес, гуманітарна 
практика людства, інтегральний простір його 
духовності, творчої активності, суб’єктив
ності. На протязі життя одного покоління ка
скад наукових революцій настільки карди
нально підсилив дію “космосу людських від
носин” на навколишню фізико-космічну сфе
ру, що можливість продовження еволюційно
го процесу самовиробництва цього “космосу”
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в його теперішній формі з притаманними йо
му особливостями і сучасними темпами росту 
його впливу на стан навколишнього середо
вища стає досить сумнівною. Філософське 
осмислення глобальних наслідків розвитку 
сучасної земної цивілізації стає важливою пе
редумовою збереження стабільності, довгові
чності еволюційного “космосу людських від
носин” у динамічно змінній структурі фізико- 
космічного еволюціонізму. Водночас вона 
виступає в ролі сильного каталізатора рево
люційних зрушень у науково-технічній сфері, 
становлення нової методологічної свідомості 
науки. Сучасні революційні зрушення в роз
витку природничонаукового пізнання тягнуть 
за собою не тільки глибокі й багатопланові 
трансформації простору людського буття, але 
й зміни стану останнього в динамічно змінній 
структурі еволюції Всесвіту. Вони тісно взає
мопов’язані з процесом глобально-історичної 
трансформації екзистенціальних основ техно
генної цивілізації. Завдяки цьому взаємо
зв’язку сукупність найдавніших проблем, які 
стосуються походження і структури світотво- 
рення, фізико-космічного й біологічного по
ложення, ролі, змісту людського життя в ньо
му набуває сьогодні якісно нового звучання. 
Вивчення революційних зрушень у науці й 
техніко-технологічній сфері свідчить про го
стру конкурентну боротьбу природничонау- 
кових фундаментальних філософсько-світо
глядних досліджень. Радикальні зрушення 
сучасної фізики в бік космомікрофізики іні
ціюють сьогодні глибокі зміни не лише в її 
епістемології, але й у системі наших уявлень 
про метод побудови фундаментальних фізич
них теорій. Якісні особливості цих змін ста-
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нуть більш зрозумілими, якщо коротко і схе
матично охарактеризувати принципові риси 
епістемології фізики попередньої епохи. В 
останній підкреслювалось, що головна мета 
фізичної науки полягає в тому, щоб дослі
джувати реальний стан справ у природі, а не в 
яких-небудь ідеальних “світах”. Для досяг
нення цієї цілі творці фізики володіють двома 
головними засобами -  експериментом і теорі
єю. Експеримент, як найважливіша складова 

; природничонаукового пізнання, виступає як
і вид пізнавальної дійсності, що передбачає
! можливість розподілу живої цілісної природи

на ізольовані частинки, які фізика може вимі
рювати, спостерігати і досліджувати в лабо
раторних штучно створених умовах. Викори- 

і стовуючи метод експерименту, фізик має мо- 
1 жливість реєструвати залежності стану вище

згаданих частин від тих або інших умов, відо
бразити результат дослідження за допомогою 

; діаграм. Метод теорії, як друга складова при
родничонаукового пізнання, це метод іншої 

| пізнавальної діяльності, носії якої спеціалізу-
' ються у двох полярних, але однаково важли

вих для теоретичної фізики напрямках. Хара- 
! ктеризуючи цей вид пізнавальної діяльності,
( В.Гейзенберг зазначає: “Інколи ми, як це зав- 
| жди на початкових стадіях доводиться робити 
| в теоретичній фізиці, підсумовуємо в форму

лах дані експериментів і досягаємо таким 
шляхом феноменологічного опису природних 
процесів. І ми відчуваємо, що винайшли ці 

і  формули, більш чи менш вдало, але вийнаш-
I ли” [2; с 98-99].

У сучасній науці поняття “метод” трактує
ться неоднозначно, характеризується розми- 

I тістю і багатозначністю. “Широке розгортан-
| ня в науці міждисциплінарних досліджень

вимагає більш глибокого аналізу проблеми 
взаємодії концептуальних та інструменталь
них засобів як відносно самостійних систем 
[З, с 150]. Очевидно, що на основі розв’язання 
цієї проблеми можливе продуктивне і комп
лексне дослідження загальних закономірнос
тей формування й розвитку регулятивних за
собів діяльності людини та способів їх засто
сування, тобто об’єкта методологічного знан- 

I ня. У зв’язку з цим необхідні різнобічні до-
I слідження походження, структури і функціо

нування різних типів концептуальних та інст
рументальних засобів, а також тотожності й 
відмінності предметного нормативного знан
ня. Передусім постає питання про те, як спів
відносяться поняття “метод”, “метод науково 
дослідження”, “метод діяльності”, “метод у 
методологічного пошуку”. Під методом розу
міється певним чином упорядкована діяль
ність і сукупність прийомів та операцій прак
тичного й теоретичного освоєння дійсності.

Згідно з цим метрд наукового дослідження 
визначають як “деяку сукупність мислених 
або фізичних операцій, яка залежить від хара
ктеристик об’єкта дослідження і використо
вується для вирішення певних завдань” [4, 
с.133]. При цьому поняття “діяльність” і 
“спосіб діяльності” часто ототожнюються. 
Водночас інші автори проводять чітку дифе- 
пенціацію між діяльністю та способом діяль
ності і під методом розуміють не самі дії, 
операції, процедури, а “систему регулятивних 
принципів перетворюючої, практичної чи пі
знавальної діяльності” [1, с. 409]. А метод на
укового пізнання уявляється як “система пра
вил, що визначає спосіб досягнення нових 
знань у якійсь галузі науки” [5, с. 9-Ю].

Як бачимо, зміст поняття “метод” акуму
лює в собі і поле значень, і змістовні асоціації 
різних підходів до розуміння природи сутнос
ті та структури методу. З цієї причини існує 
проблема визначення статусу методології і 
методологічного знання. Так, аналізуючи різ- * 
ні підходи щодо розуміння методу, Л. А. Мі- 
кешина стверджує, що існуючі визначення 
методу наукового дослідження як системи 
операцій або пропозицій не виключають один 
одного, а вказують різні рівні аналізу струк
тури методу. Дійсно, при розкритті структури 
методу останній можна аналізувати як на рів
ні пропозицій, які формулюють норми і пра
вила дій дослідника, так і на рівні діяльності, 
в якій реалізуються ці правила і норми.

Метод як спосіб діяльності не можна ото
тожнювати ні з самою діяльністю, ні з систе
мою регулятивних принципів або правил дія
льності. Всі форми, в які “вливаються” мето
ди, закріплюються, об’єктивуються і викори
стовуються як для розробки нових видів і за
собів регуляції, так і формування предмету 
методології як науки.

Гносеологічний підхід до визначення ме
тоду здійснюється в ^системі “суб’єкт -  
об’єкт”. Об’єктивні основи методу, його логі
чна й операційна структури, функції зумовле
ні властивостями і закономірностями як 
об’єкта, так і суб’єкта пізнання. Тому визна
чення методу наукового дослідження розкри
ває його операційну структуру як форму 
знання, і як способу діяльності, вказуючи на 
його головну функцію в дослідницькому про
цесі. Метод реалізує свої функції побудови, 
перевірки і прирощення знання так, що сам 
він базується не просто на деякому конвецій- 
но прийнятому абстрактному принципі, а має 
у своїй основі теоретичне знання.

Тут слід особливо підкреслити, що тради
ційна епістемологія, прищеплюючи фізиці 
недовіру до методу вільного роздуму, окрес
лила вельми відчутні відмінності між гіпоте
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зами, які неможливо перевірити через недос
коналість наявних засобів і способів експери
ментування. Традиційна епістемологія фізики 
вбачала небезпеку виродження останньої при 
експлуатації двох видів гіпотез. У відповідно
сті з імперативами цієї епістемології ми має
мо право продукувати тільки такі гіпотези, 
експериментальна перевірка яких цілком 
вкладається в границі можливостей наявного 
рівня експериментальної техніки. За обста
вин, коли той чи іншій метод, робить крок за 
вказані границі, він засуджується як науковий 
метод. Нове уявлення про метод теоретичної 
фізики є вихідним пунктом руху епістемоло
гії квантової фізики, яка прагне розкрити за
кони матерії, що перебуває в таких енергети
чних станах, про існування яких класична фі
зика навіть на підозрювала. Об’єднавши в со
бі закони електричних та магнітних сил, ця 
теорія, як відомо,--передбачила існування еле
ктромагнітного випромінювання.

Розвиток сучасної науки органічно зв’я
заний із зміною класичної методологічної па
радигми. Нині мова повинна йти про зміну 
всіх складників методологічного потенціалу 
сучасної науки. Передусім йдеться про зміну 
методологічних установок, підходів, методів 
та концепцій як для пошуку концептуального 
ядра міждисциплінарної науки, так і оновлен
ня її методологічних принципів.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ: ПСИХОБІОЛОГІЧНІ КОН
ЦЕПЦІЇ І.ЕЙБЛ -  ЕБЕСФЕЛЬДТА ТА К. ЛОРЕНЦА

Варіант цілісної антропологічної концеп
ції в культурологічному контексті сформу
лював І. Ейбл-Ебесфельдт у праці “Етологія 
людини” (1989). Вихід цієї фундаментальної 
праці означає побудову синтетичної концеп
ції людини в завершеному вигляді. Загально
відомими є також інші твори І.Ейбл- 
Ебесфельдта: “Любов та ненависть: історія 
елементарних моделей поведінки”, “Етологія 
- біологія поведінки”, “Нові напрямки у 
вивченні людини”.

Значну увагу в “Етології людини” німець
кий вчений приділяє аналізу методів збиран
ня, спостереження та опису емпіричної ін
формації. Головним у цій праці є те, що в ній
І.Ейбл-Ебесфельдт пов’язує в єдине ціле со
ціальну поведінку, онтогенетичний розвиток 
людини, комунікацію в її різноманітних 
формах, роль простору в традиційному та 
сучасному суспільствах. Один з центральних 
моментів дослідження -  агресивність, проб
лема миру та війни в традиційному та індус
тріальному суспільствах. Сучасні дослідники
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намагаються зрозуміти, яку роль агресія віді
грає у складному комплексі взаємодій людей 
у соціумі, передбачити можливі деструктив
ні прояви, розкрити умови її виникнення, 
функціонування та відтворення [2, с.68].

В усіх суспільствах агресивності проти
стоїть прив’язаність, що базується на взає
модії людей один з одним. Крім того, в тра
диційному суспільстві існують шляхи транс
формації деструктивних імпульсів у куль
турно-прийнятні форми. Це реалізується че
рез функцію ритуалів та ігор, імітацію війсь
кових дій, а з іншого боку, за допомогою 
обов’язкової участі в ритуалах, мета яких -  
сформувати стереотипи, що забезпечують 
соціальну комунікацію, спілкування.

Однією з причин виникнення та відтво
рення в сучасному суспільстві агресивності 
виступає порушення процесу спілкування, 
комунікації, обміну інформацією в різних 
формах. Це призводить до розрегуляції від
носин у сферах “Я-інші”, “Ми-вони”, зрос
тання конфліктів, втрати контролю над соці
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альними процесами. Порушується баланс 
між агресивністю та прив’язаністю, людина 
не в змозі реалізувати свої емоційні потреби 
у спілкуванні та усамітненні [4, с.112].

У психологічному аспекті страх перед но
вим невідомим гальмує процес пізнання в 
цілому, порушує когнітивні орієнтації дітей. 
У поведінковому аспекті цей дисбаланс 
означає зменшення кількості прийнятих рі
шень на основі орієнтовно-дослідницької ді
яльності, все більшого значення набувають 
неконтрольовані імпульси. В особистісному 
плані в цьому випадку, домінують такі риси, 
як ворожість, агресивність. Особистість де
градує, збільшується її ворожість стосовно 
“іншого”. В образі іншого може персоніфі
куватися носій інших ідей, думок, людина 
іншої раси, соціальної або етнічної спільно
ти.

У межах кожної спільності існує безліч 
потенційних конфліктів, панує напруження, 
накопичується енергія, що здатна зруйнувати 
цей соціум. Найбільш простий та ілюзорний 
шлях дійти стабілізації при застосуванні за
собів масової інформації -  запевнити, що 
причина негараздів знаходиться поза суспі
льством, що всі інші -  чужі, люди нижчого 
гатунку, що їх можна вбивати. Така соціаль
но-психологічна обробка передує трансфор
мації агресивності в конфронтацію і навіть у 
війну.

Ця ситуація ускладнюється ще й тим, що 
страх відіграє значну роль у житті людини. І. 
Ейбл—Ебесфельдт відзначає, що людські іс
тоти демонструють неабиякий апетит до 
сприйняття та переживання страху і активно 
шукають ситуацій, що здатні задовольнити 
це бажання. Це може бути не тільки намір 
емпатії, як наприклад, при перегляді фільмів 
жахів, але й бажання відчути його в реально
сті. Справа в тому, що подібні відчуття сти
мулюють викид адреналіну, який активізує 
діяльність людського організму, тобто по
треба в переживанні страху закріплюється на 
біохімічному рівні. Необхідно зазначити, що 
аналогічного результату можна досягти при 
реалізації людиною таких якостей, як любов, 
прив’язаність, задоволення від праці, твор
чість.

Багатократна стимуляція страху призво
дить до агресії людини, до втрати контролю 
з боку вищих структур мозку. За даними су
часних досліджень, вірогідною причиною 
патологічної агресивної поведінки є активі
зація тих відділів мозку, що дістались нам 
від попередніх еволюційних форм. Це може 
здійснюватись під дією алкоголю, активного 
насильного впливу, індоктринації.

Один з рцзділів книги Ейбла “Етологія 
людини” називається “Нейроетологія людсь
кої свободи”. Велике значення в підтриманні 
стабільності особистості, її комфорту, від
чуття гарного настрою відіграє складний ме
ханізм психобіологічної синхронізації. У 
процесі функціонування цього регулюючого 
механізму стимулюється вироблення ендо- 
морфінів, нейрохімічного корелянта спіль
ності. Ці та інші речовини діють циклічно у 
зв’язку з часом дня та сезонами, природними 
умовами. На думку І. Ейбл-Ебесфельдта, хі
мічні процеси мозку можуть дати ключ до 
розуміння циклічних коливань поведінки 
людини. Отже, відкриття деяких типів речо
вин дає можливість співвіднести поведінкові 
стереотипи, внутрішньоорганічні процеси та 
дію зовнішніх природних факторів у їх цик
лічності. Універсальна біохімічна основа, як 
виявилось, існує у відчуттях спільності, со
ціальної ідентифікації.

Звідси можна зробити два висновки, що є 
актуальними для цього дослідження. Пер
ший стосується психобіологічного механіз
му, загального за сутністю, але різного за 
формами в традиційному та сучасному сус
пільствах, що протидіє дезінтеграції, роз’єд
нанню людей. Отже, можливим є його усві
домлене використання, керування та упе
редження прояву патологічної агресивності 
на рівні індивіда та суспільства. Другий ме
ханізм стосується біологічного фундаменту 
психобіологічної концепції людини, який 
підтверджує єдність людського роду, рівно
цінність людей [3, с.214].

І. Ейбл-Ебесфельдт підкреслює, що люди
на -  один із самих здібних “творців страхів” 
у емоційній та інтелектуальній формах. А 
страх є джерелом деструкції та агресивності. 
Тому всі дії, що знижують відчуття страху, 
можуть розглядатись як важливий вклад у 
напрямку миру. Однак реалізації цієї тенде
нції протистоїть відчуження людини від лю
дини, дезінтеграційний розвиток сучасної 
індустріальної культури. Ця небезпечна рег
ресивна тенденція існує в сучасних формах 
тотемізму й фетишизму, обожненні ідолів.

Цікаве питання щодо типу соціального 
характеру, який обирає сучасна тоталітарна 
індустріальна система. Безумовно, гуманіс
тичний підхід до людини не поєднується з 
цілями технократичного індустріалізму. На
мір людини реалізувати своє цілісне “Я” не 
відповідає фрагментарному використанню 
духовних або фізичних сил особистості у ви
робничому процесі. Ця позиція знаходиться 
в конфлікті з цілями індустріального суспі
льства, які дуже чітко окреслив К.Лоренц: 
“Геть індивідуальність”. Як протистояти цій.
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тенденції, об’єктивно притаманній сучасним 
системам? [1, с56].

Відповідь на це запитання зробив спробу 
дати К. Лоренц у своїй останній книзі 
“Кінець людськості” (1983). У ній конструк
тивно досліджені 70-ті роки та запропонова
ні цікаві спроби розв’язання кризових явищ 
у соціальній організації суспільства. Провід
ну роль у розумінні ситуацій, що склалися у 
світі, К.Лоренц відводить комплексній роз
робці науки про людину у вигляді 
“соціально-економічної екології”, дослідже
нню функціональної ролі культури. Головна 
мета науки про людину -  формування та 
збереження ієрархії цінностей природних та 
соціальних, починаючи з нашого виду і при
родного середовища та закінчуючи опти
мальними умовами життя індивіда.

Функціональним у пошуках ефективних 
рішень проблем, що стоять перед людством, 
він вважає “етнокультурний та соціопсихо- 
логічний аналіз як архаїчних, так і сучасних 
культур”. Головний спосіб реалізації своєї 
концепції К.Лоренц вбачав у всесвітньому 
розширенні та поглибленні гуманітарних до
сліджень, що поєднуються з екологічним та 
естетичним вихованням. Однак для розв’я
зання таких важливих завдань людству не
обхідно вирватись з кайданів політичної де

магогії та комерційного споживання, а це 
неможливо без самопізнання, вільного від 
ідеологічних догм.

Сутність перетворення людини і культури 
в гуманістичному напрямку дуже влучно ви
разив американський психолог К.Роджерс: 
“Людина на протязі довгого часу відчувала 
себе маріонеткою, що зроблена за шаблоном, 
копією незрозумілого оригіналу, слідувати 
якому примушує суспільство, пануючий лад. 
Однак людина вибирає себе, намагається в 
дуже складному та нерідко трагічному світі 
бути собою -  не інструментом, не рабом, не 
машиною, а унікальним і неповторним “Я”, 
що в змозі творити власний світ, вільний від 
засилля неістинних форм буття, відкритий 
для любові, злагоди та взаєморозуміння” [4, 
с.45-46].
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У філософській літературі проблемі анти
чного раціоналізму приділяється постійна 
увага, що зумовлено величезним впливом 
античної філософії на європейську культуру. 
В даний час, на рубежі століть, необхідність 
звернення до античності посилюється ради
кальними змінами в інтелектуальному житті 
людини, у способі організації суспільного 
буття в цілому, що вимагає переосмислення 
їх раціональних засад, а отже повернення до 
їх витоків.

Слід сказати, що не існує особливих роз
біжностей у поясненні чинників раціоналіс
тичного спрямування античної філософії, як і 
античної культури взагалі. Античний раціо
налізм розглядається в літературі як своєрід-
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не породження полісної організації суспіль
ного життя. Зокрема такий зв’язок розкрива
ється в невеликій за обсягом, але глибокій за 
змістом праці Ж.-П.Вернана “Походження 
старогрецької думки”, де вплив полісу на 
становлення античного раціоналізму вба
чається в наступному. По-перше, демократи
чний устрій полісного життя зумовив раціо
нальне регулювання суспільних відносин. 
Закон, а не тільки традиція, стає регулятором 
відносин у суспільстві, тим самим “відно
сини, засновані на родових привілегіях, по
ступово замінюються відносинами “раціо- 
нального”типу” [1, с.116]. По-друге, участь у 
громадських справах значної частки насе
лення, широке поширення судової практики
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сприяло розвитку абстрактного мислення і 
логічної аргументації. По-третє, спільне об
говорення полісних проблем, розповсю
дження дискусій сприяло посиленню ролі 
слова, розширенню функцій мови. У полісі, 
відзначає Ж.-П.Вернан, “слово стає політич
ним інструментом, ключем впливу в державі, 
засобом управління і панування над інши- 
ми”[Там само, с.69]. По-четверте, поліс змі
нює механізм соціалізації людини, в якому 
все більшої ролі набувають соціально-полі
тичні чинники, а також, починаючи з со
фістики, світоглядний потенціал античної 
філософії. Дані чинники, як і спосіб життя 
полісної людини, зумовили аристотелівське 
визначення людини як політичної істоти, во
ни ж дають підстави для висновку, що старо
грецький розум спрямовується не стільки на 
перетворення природи, скільки на виховання, 
вдосконалення та освіту людини, а отже він є 
по своїй суті політичним розумом [Там само, 
с. 157].

У цьому плані слід врахувати, що станов
лення полісного устрою, як і утвердження 
полісної демократії, мало своєю передумо
вою не тільки розпад Мікенської держави, 
але й кризу родової общини взагалі. Тобто 
поліс є результатом глибокої кризи, яка охо
плює всі сторони життя і відображається на 
людині, яка була поставлена в жорстку неод
нозначну ситуацію, в поле життєвих проб
лем, до яких неможливо застосувати звичні 
правила міфологічного світорозуміння та 
мислення. Як відзначав В.Віндельбанд, “роз
думи про правила моральності, якщо вони 
з’являються у великій кількості, вказують 
беспосередньо на те, що їх роль стала сумні
вною; що грунт народної самосвідомості по
хитнувся; і що прояв особистої самостійності 
привів до руйнування тих меж, які авторита
рно були зведені суспільною самосвідоміс
тю” [2, с. Зіф

У кризовій ситуації, в умовах полісної де
мократії проблеми суспільства стають інди
відуально значущими, вони вимагають від 
людини самостійного самовизначення. Саме 
проблема самовизначення стає провідною 
життєвою потребою, яка, маючи коріння в 
соціумі, одночасно містить у собі величезний 
потенціал для зміни людини, її внутрішнього 
світу - світоглядної позиції, психології, ког- 
нітивних структур [3,с.106].

Потреба самовизначення вимагала певної 
рефлексії, початковою формою якої (своєрі
дною протофілософією) стає поезія. Саме в 
ній відобразились суперечності переходу від 
одного устрою до іншого, від міфології до 
філософії. Вона винесла на поверхню свідо
мості полісної людини питання, відповідь на

які вона шука/іа у зверненні до натурфіло
софської проблематики. Зокрема, про це 
свідчать дослідження поняття природи (фю- 
зіс), яке, як з'ясувалось, має чітко виражене 
людиномірне походження. Воно спочатку 
виражало, зокрема в поезії, “природу” в ро
зумінні визначеності умов походження лю
дини. “Знання умов народження потрібні як 
метрика, щоб знати “природу” народженого. 
Визначеність людини починається з визна
чення її походження, хоча й не зводиться до 
нього. Походження визначає, що народжує
ться, яке воно, до чого схильне, на що здат- 
не”[4, с. 114].

Потреба самовизначення, пронизуючи 
життя людини і суспільства, впливає на фор
мування категоріальної основи новоутворю- 
ваного світогляду, в центрі якого цілком за
кономірно постає категорія міри, важливе 
значення якої в контексті самовизначення 
людини усвідомлюється уже в поезії Гесіода 
і Гомера. Ця проблема пронизує всю старо
грецьку літературу, яка вважала міру регуля
тором людської поведінки. Так, уже Гесіод у 
УІІ ст. до н.е. закликав: “Міри у всьому до
тримуйся і свої справи роби вчасно”.

Виявити глибокий зміст поняття міри 
можливо, якщо врахувати інтенціональне 
спрямування свідомості до проблеми само
визначення, яка водночас стає і життєвою 
потребою. Саме під її впливом вимірювальні 
операції, поширені в кожній культурі, змі
нюють сферу застосування, поширюються на 
сферу людських відносин. Міра стає тут ре
гулятивним принципом, моральним імпера
тивом. Вона позбавляється беспосереднього 
емпіричного вимірювального значення і, бу
дучи спрямованою до соціальної сфери, на
буває загальності як інструмент раціоналіза
ції полісного життя.

Це означає, що через поняття міри онов
люються зв’язки людини зі світом, установ
люються нові їх вйміри: часові, модальні, 
ціннісні тощо. Тобто поширення мірного 
відношення не обмежується окремими акта
ми поведінки, воно охоплює всю сферу люд
ського життя.

Пошук міри як принципу встановлення 
полісних відносин, зумовлює особливу гост
роту переживання реального, сучасного. Іс
нування людини і суспільства являє собою 
пошук і встановлення динамічної рівноваги 
між “ще ні” і “вже ні”. Воно робить актуаль
ним переживання існуючого в реальному ча
сі, на відміну від позачасовості міфологічних 
сюжетів. Виявляючи мірність своєї поведін
ки, людина установлює одночасно мірність 
оточуючого середовища. Тобто через мірне 
відношення установлюється така система
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“координат” (усвідомлюваних зв’язків), за 
якою людина "прив’язується" до сучасного, 
ідентифікує себе з ним [5, с.17].

Екстраполяція міри на соціальну сферу, її 
інтеріоризація в духовному світі людини зу
мовлює новий спосіб установлення мірних 
відносин. Вони встановлюються не- стільки в 
емпіричній дійсності, скільки у сфері мови. 
Установити міру чи то у вигляді соціальної 
норми, чи то вчинку людини - це перш за все 
визначити її в мові, світ якої стає світом са
мої людини. Це відкриває нові можливості 
духовного життя людини. “Замість приміти
вно-інстинктивного життя, розчиненого в 
беспосередніх враженнях і повсякденних по
требах, приходить життя в “значеннях”. Ці 
значення суть дещо повторюване і відновлю
ване, дещо не просто прив’язане до “тепер і 
тут”, але розумієме як собі рдвне в несчисле- 
них життєвих ситуаціях” [ 6,-с.21].

Важливим у контексті проблеми наукової 
раціональності є те, що виділення сутнісних 
ознак людини (сутнісне визначення людини) 
стає чинником установлення сутнісного ста
влення до світу взагалі. Тобто сутнісне став
лення до світу може існувати лише для лю
дини, яка усвідомила свою сутність, а саме 
як мудрої, раціональної людини. Міра, буду
чи інструментом визначення сутності люди
ни, стає засобом установлення нових відно
син між людиною і світом.

Необхідність установлення нового, сутні
сного ставлення людини до світу усвідомлю
ється в драматичній формі в епоху грецької 
просвіти.

“Людина - міра всіх речей”, як показує 
подальший розвиток філософії, містить у со
бі новий підхід до пізнання, розкриває новий 
горизонт буття. Він уже не просто в мірі, мі
рному ставленні, він пов’язаний з новим 
тлумаченням людини в пізнанні. Варто ска
зати, що людина завжди виступала мірою 
пізнання предметів, але ця залежність не ус
відомлювалась, а отже і не бралась до уваги. 
Власне кажучи, Протагор лише виразив у 
чіткій раціональній формі те, що мало місце 
реально навіть у дофілософському освоєнні 
світу, для якого також характерна екстрапо
ляція людських якостей на буття. Такий стан 
був характерний і для натурфілософії на ета
пі освоєння чуттєвого світу, даного в беспо- 
середньому досвіді, де мірою виступала тіле
сна організація людини, відповідно до якої 
вона шукала міру в самих речах. Протагорів- 
ське висловлювання встановлює дистинкцію 
між мірою як внутрішньою властивістю бут
тя і мірою як свідомим інструментом устано
влення людиною свого ставлення до буття. 
Заслуга Протагора в тому, що він виражає
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цю залежність в узагальненій формі як зако
номірність, як принцип, а отже як філософ
ську проблему. Такою вона і сприймається в 
подальшому розвитку філософії, залишаю
чись предметом роздумів і в XX ст.

У цьому плані цікаво спостерігати еволю
цію уявлень про людину як міру. Сам Прота
гор акцентує увагу на людині як мірі чуттє
вого світу. Проте вже його молодший сучас
ник Демокріт, розглядаючи дане положення, 
проголошує, що лише “мудра людина є міра 
всього, що існує”. Приблизно так же міркує і 
Сократ, вважаючи, що “наймудріший і є мі- 
рою”[7, с.274]. Відповідно до змісту своєї 
філософії тлумачить дане висловлюванння 
Платон, який проголошує, що "у нас мірою 
всіх речей буде переважно бог"[8, с.190].

Роздуми над положенням Протагора, зу
мовлюючи сутнісне витлумачення людини, 
вимагали одночасно і сутнісного витлума
чення буття, а отже, передбачали створення і 
використання нових засобів пізнання, адек
ватних новій реальності. Такі засоби не то
тожні традиційним мірним відносинам і, ра
зом з тим, вони не можуть існувати поза ни
ми, оскільки полісна людина - це в певному 
розумінні продукт мірних відносин. Будучи 
зв’язаними з мірою, вони виявляються та ін- 
ституюються в процесі сутнісного освоєння 
буття.

З цього приводу варто звернути увагу на 
суперечливість процесу самовизначення, 
який передбачає, з одного боку, розвиток 
людських здібностей, вихід за межі наявного 
стану, подолання установлених норм, а з ін
шого - закріплення інваріантного змісту но
вих форм поведінки у вигляді норм і правил.

Разом з тим числове витлумачення світу 
відбувається в єдності з діалектикою і на ос
нові діалектики. Діалектика у піфагорійців 
представлена десятьма парами протилежнос
тей: межа і безмежне, непарне і парне, єдине 
і множинне, праве і ліве, чоловіче і жіноче, 
спокійне і рухоме, пряме і криве, світло і те
мрява, добро і зло, чтотирикутне і різносто- 
роннє.. Діалектика тут не просто додаток до 
вчення про число. Вона виконує конструкти
вну роль. Через діалектику (структуру супе
речностей) піфагорійці прагнуть вийти за 
межі наявного, хаотичного, плинного світу 
до іншого - вічного, гармонійного, сталого, 
умоглядного світу, тобто співмірного люди
ні, яка стала на шлях інтелектуального вдос
коналення.

У контексті проблеми раціональності ін
терес являє те, що філософія відшукала такі 
структури ( в першу чергу число і діалекти
ку), які в процесі формування належного об
разу буття, доповнюючи одне одного, забез-
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печують не тільки простір для теоретизуван
ня, але і його постійний зв'язок з людиною, 
людиномірність буття.

Слід сказати, що мислення за структурою 
суперечності з'являється уже за міфологічно
го світогляду. Воно має своєю основою анта
гонізм самого життя, тобто реально існуючі 
суперечності типу: дня і ночі, життя і смерті, 
добра і зла. В результаті інтеріорізації вони 
закріпились у свідомості певною "фігурою 
логіки", тобто певною структурою мислення.

Діалектика суперечності набула особливої 
ролі у філософському осмисленні буття. Її 
значення в тому, що вона осмислює, робить 
об’єктом не тільки сам предмет, але й межу 
предмета. Осягнення такої межі для діалек
тики не самоціль. Воно умова для виходу до 
іншого буття. Блискуче діалектику такого 
переходу виразив А.Ф.Лосев.. У межах супе
речності “протилежність,- зазначав він, - фі
ксує таку межу не для буття, а для небуття, в 
його цілях у сфері інобуття... Тому можна 
просто сказати, що протилежність є збігом 
буття з небуттям у небутті”[9, с.511].

У контексті проблеми самовизначення 
структура суперечності постала тим засобом, 
який, накладаючись на суперечність наявно
го і належного, стає провідником для пере
ходу до належного буття, який завдяки діа
лектиці отримує різні прояви, зокрема пере
хід від чуттєвого до мислимого, від хаосу до 
порядку, від конечного до нескінченного і 
т.д. Через структуру суперечності думка 
окреслює межі буття (події, сторони, тенден
ції) як чогось визначеного і змістовного і, 
одночасно, не пориваючи смислового зв’яз
ку, виходить до іншого, альтернативного. Це 
дозволяє філософії на основі усталених ви
значень людини встановлювати нові виміри 
буття: модальні, часові, ціннісні, онтологічні 
тощо. Завдяки цьому діалектика, з одного 
боку, містить безмежні можливості констру
ювання буття, а з іншого - вона внутрішньо 
обмежує себе, змушена постійно повертатись 
до людини як міри буття, реальність якої не 
дозволяє впадати в безмірні фантазії. Вона 
може і реально опосередковує різні сторони 
людського буття, підносячи їх через струк
туру суперечності до інобуття, тобто реально 
неіснуючого, але реально можливого. В силу 
цього в античності діалектика набуває найрі
зноманітніших форм, зміст яких залежить від 
того, які сторони людського буття розгляда
ються і як уявляється їх належне існування,

їх відповідність сутнісним ознакам людини. 
Завдяки Діалектиці суперечностей антична 
філософія не пасивна, а активна і пояснюю
ча, вона крок за кроком створює, установлює 
належний образ людини і відповідний йому 
образ іншого буття..

Питанням, навколо якого кристалізується 
нова проблематика, стає сократівське, а саме 
"Що робить людину такою, якою вона 
стає?". Сам Сократ пов’язував відповідь на 
це питання з прагненням людини до щастя і, 
тим самим, ставив долю людини в залеж
ність від неї самої. Разом з тим, вважючи, що 
досягнення щастя залежить від знання, якого 
можна досягнути шляхом визначення за
гальних понять, Сократ вказує напрямок, 
який виводить до нових засад людського 
життя.

Творчий розвиток сократівської спадщини 
приводить Платона до поняття блага, тобто 
до розуміння, що становлення людини мож
ливе лише за певним чином організованого 
суспільства (ідеальної держави), яке має ста
ти втіленням вищих ідей-цінностей -  блага, 
добра (досконалості), істини, прекрасного, 
справедливості, тобто ідей, які виражають 
сутнісні ознаки людини, передумови яких 
складються в полісному суспільстві, але вті
лення в життя виходить за його межі, тобто 
не передбачено жодним з існуючих типів 
держави. Ці ідеї виражають сутнісну єдність 
людини і світу, єдність досяжну для людини 
за умови спрямування її життєвих інтересів 
до їх освоєння в різних сферах життя.
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The Sociocultural Background of Antique Rationalism.
Summary

The article is dedicated to analisis of the antient racionalism and the basic problems of 
philosophy of this epoch. The problem of man in creativity of Protagor, Socrates and others is de
scribed.
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АВГУСТИН І ГЕГЕЛЬ: СВОБОДА ЛЮДИНИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
На початку нового тисячоліття вже не так 

природа, як історія людського буття і мис
лення, історія загалом будь чого виявляється 
тією фундаментальною реальністю людсько
го існування, заради якої безперервно відбу
вається відкрита і прихована боротьба за 
владу, могутність самовизначення. Історія є 
дійсністю людини, суспільства, людства.

Історія виступає в діалектичній єдності 
одиничного й загального. З одного боку, це 
багатовимірний, мультиверсійний процес, де 
свій прояв мають окреме, одиничне, особли
ве, а з іншого боку ми прагнемо побачити в 
історії закономірність, загальність, поєднати 
одиничні факти і події спільним знаменни
ком єдиного смислу і мети. Історичність лю
дини -  це історичність різноманітна, але ця 
різноманітність підкорена вимогам деякого 
єдиного. Усе, що має цінність і смисл, ніби 
співвідноситься з єдністю людської історії. І 
якщо віра завжди виходила з того, що в істо
рії існує причина і мета, то думка хотіла ви
явити їх у конкретній історії. Конструкції 
єдиної історії людства були спробами пояс
нити знання про єдність, або божественним 
одкровенням, або здатністю розуму [2, 
с.253,265].

Чи нетіершим, хто звернувся до історич
ного часу не як до індиферентної міри змін, а 
саме як до виміру людського буття, як до 
структурного елементу екзистенції, який пе
редбачає усвідомлення та переживання лю
диною і людством історичності свого існу
вання, своєї долі, був Августин Блаженний. 
Він започаткував розуміння того, що роз
криття смислу людського існування можливе 
лише одним і єдиним шляхом - читаючи ба
гатовікову історію людства, тобто пізнати 
природу людини, смисл її існування та при
значення можна лише через пізнання й усві
домлення людської історії. Тим самим Авгу
стин прагнув через єдине, загальне пізнати 
одиничне, окреме.

Ідея історії християнства є висловленням 
ідеї провіденціалізму, проявом Всевишнього 
в перебігу історії, тобто ідеєю Священної 
історії. В земному житті людина розігрує
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драму, що одвічно накреслена небом і під 
його постійним наглядом. Як відомо, за Ав
густином, хода Бога в історії розпочалась 
актом створення світу, вигнанням людини з 
раю, виявилась у пришесті Спасителя і за
вершиться з’явленням Бога перед людьми в 
кінці часів і наступним Страшним судом. У 
концепції Августина історія постає наміче
ною пунктиром прямою лінією, точки на 
якій є моментами, обраними Богом для роз
криття свого плану кінцевого спасіння. Бог, 
у формі провидіння, є рушійною силою істо
рії, однак Августин не виключає наявності 
каузальних зв’язків на рівні емпіричного 
розгляду історії. Це означає, що історія є ре
алізацією волі Бога і не знає випадковості.

Що цікаво, Августин, приступаючи до 
викладення своєї історичної концепції, стояв 
перед проблемою виправдання чи то пояс
нення ролі зла, нещасть, страждань, які охо
пили народи Римської імперії, він прагнув 
пізнати смисл і призначення історії, в якій 
ведеться постійна боротьба між добром і 
злом. З цією метою Августин стверджував, 
що земне життя з його мінливими радощами 
і негараздами не самодостатнє і набуває сми
слу лише остільки, оскільки підпорядковане 
сакраментальній історії спасіння роду люд
ського. Розуміння земної історії як історії 
спасіння надало їй нового виміру. Минуле й 
майбутнє мають більшу цінність, ніж тепе
рішній час. Життя людини розгортається од
разу в двох часових планах -  у плані емпіри
чно плинних подій земного буття і в плані 
здійснення Божого напередвизначення. Істо
рія має своє спрямування, розгортається за 
встановленим проектом і рухається до кінця, 
в якому земне життя поєднується з життям 
неземним. Оскільки відомі як початок істо
рії, так і її кінець, то зміст історії стає зрозу
мілим для людини. Однак прихований смисл 
історії, її таїна відома лише Творцю. Кожна 
подія історії має свій смисл, оскільки підпо
рядкована спільному законові, що керує ці
лісністю, єдиним. Кожний акт Божественно
го втручання в життя людства є моментом 
історії, який тим самим набуває вищої цін
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ності. Смисл історії -  у виявленні Бога. Хри
стиянська філософія історії, започаткована 
Августином, ствердила існування поступу в 
історії, але він здійснюється лише в духов
ному житті і реалізує себе як Град Божий.

Звернемось до вчення Августина, в якому 
обгрунтовується свобода волі людини. Сво
боду Августин розуміє подвійно: як “ здат
ність вибору”, тобто можливість вибирання 
(свобода психологічна ), і як “свободу від 
зла” і можливість дії надприродним спосо
бом (моральна свобода). Перша є істотною 
ознакою розумної людини і втрачати її не 
можна; друга залежить від Божої благодаті, і 
вона може бути втрачена. Людина сама, за 
власною волею, здійснює свободу вибору, за 
що несе відповідальність перед Богом і пе
ред собою. А це означає, що людина до грі
хопадіння мала Богом дану можливість ви
бирати добро, а не зло, і тим самим йти за 
Божою волею та досягнути безсмертя. Про
те, спокушена дияволом, людина (Адам і 
Єва) вибрала зло, здійснила гріхопадіння, 
яке й перейшло на всі наступні покоління. 
Адам і Єва, погано використавши свою сво
боду волі, втратили її і вже не могли не грі
шити, хоча Бог і наділив їх свободою вибра
ти між добром і злом. Бог справді прирік 
людину на добро або зло -  на ці дві можли
вості, які вона вже сама реалізує шляхом ві
льного вибору. У цьому приреченні і закла
дена Божа благодать (ласка) -  власне добро, 
бо Бог йде до людини з добром, а не злом. 
Від людини залежить вибір. А щоб здійснити 
правильний вибір -  на користь добра, треба 
звернутись до Божої благодаті, Божої ласки, 
якою наділені ті, хто після спокутної жертви 
Ісуса Христа повернуті до Бога.

З визнання в людині внутрішньої свободи 
вибору випливає нездоланна драматичність 
християнського сприйняття часу та історії.

Світ не належить випадкові й зовнішнім 
випадковим причинам, але керується прови
дінням,- для Гегеля ця релігійна істина є ін
шою формою висловлення тієї думки, що 
розум панує у світі [1,с.148].

Оскільки розум панує у світі, то і всесвіт
ньо-історичний процес здійснюється розум
но. Те, що Божественне провидіння керує 
світовими подіями, відповідає даному прин
ципові, але якщо для віри достатньо визнан
ня існування провидіння без прагнення пі
знати, як саме воно діє, то Гегель у своїй 
“Філософії історії-” ставить за мету виявлен
ня шляхів провидіння, засобів, які воно ви
користовує, і його прояв в історії. Роздуми 
над поставленими питаннями приводять фі
лософа до теодіцеї, тобто виправдання Бога. 
На його думку, всесвітня історія гостро по

требує примирення мислячого духу зі злом , 
яке наявне у світі. Таке примирення можливе 
лише тоді, коли пізнається кінцева мета сві
ту, завдяки чому негативне зникає, ставши 
чимось підлеглим, втративши своє самостій
не значення.

Якщо Августин зазначав, що поступ в іс
торії можливий лише в духовному житті, то 
Гегель пішов ще далі, зробивши акцент на 
духовному вимірі. Для нього всесвітня істо
рія -  це процес, який здійснюється виключно 
в духовній сфері. “Фізична природа також 
відіграє деяку роль у всесвітній історії... Але 
субстанціальним є дух і хід його розвитку. 
Дух на тій сцені всесвітньої історії, на якій 
ми його розглядаємо, постає перед нами у 
своїй найбільш конкретній дійсності...”[1, 
с.151].

Отже, історія в німецького філософа є 
розкриттям духу в часі, так само як природа 
є розкриттям ідеї в просторі. Оскільки суб
станцією, сутністю духу є свобода? то всесві
тня історія є прогресом у пізнанні свободи. 
Гегель пише, що лише германські народи 
дійшли в християнстві до усвідомлення, що 
людина як така вільна, що свобода духу є 
найістотнішою властивістю її природи [1, 
с.153].

Проблема свободи є, напевно, одним з 
найбільш вразливих місць більшості філо
софських систем. З визнанням наявності в 
людини свободи вибору нас усе ж не поли
шає приховане відчуття якоїсь обтяженості, 
приреченості цією свободою. Не є винятком 
і філософська побудова Гегеля.

Історичний розвиток духу, за його пере
конанням, обіймає три головні фази: східну, 
греко-римську та німецьку. “Світова історія 
-  це навчання неконтрольованої природної 
волі, приведення її до покори загальному 
принципові та надання їй суб’єктивної сво
боди. Схід зйав і донині знає, що вільною є 
тільки одна людина; греко-римський світ -  
що вільні обрані, а німецький світ знає, що 
вільні всі”[1, с.153-154]. Гегель наполягає, 
що свободи немає без закону, більше того -  
де закон, там і свобода.

Така позиція ще за життя філософа підда
валась нищівній критиці. Що ж так бенте
жить людину в цій сентенції? Вочевидь те, 
що закон ототожнюється із свободою. Ми 
радше припускаємо, що свобода -  це 
“тотальна свобода”, про яку пізніше скаже 
Ж.П.Сартр, тобто коли людина вважає себе 
абсолютно вільною; це така свобода, що ме
жує зі свавіллям, на перешкоді якому стоять 
звичаї, мораль, право. Представники екзис
тенціалізму зауважують, що свобода не по
винна уявлятись лише як “свобода. від”,
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оскільки “звільнення від” не може дати лю
дині- повної сатисфакції, відчуття “омріяної” 
свободи. Людина, натомість, може бути аб
солютно вільною лише як буття-для-себе. 
Згідно з Гегелем, у свободі слід виходити не 
з одиничності, не з одиничної свідомості, а 
лише з сутності самосвідомості, оскільки ця 
сутність, незалежно від того, знає про це лю
дина чи ні, реалізується як самостійна сила, в 
якій одиничні індивіди є лише “моментами”. 
Але ці “моменти” не слід ототожнювати ли
ше із засобами цієї сили. “Хоча ми і прими- 
рюємося з тим, що індивідуальності, їх цілі 
та їх задоволення приносяться в жертву, що 
їх щастя загалом віддається випадковості., та 
індивідууми загалом підводяться під катего
рію засобів, але в них є такий бік, який ми не 
наважуємось розглядати лише з цього погля
ду навіть щодо вищого первня, тому що він є 
щось безумовно незалежне, са|ю по собі віч
не, в них. Це моральність, доброчинність, 
релігійність...”[2, с.166].Окрім цього, Гегель 
зазначає, що люди, будучи співучасниками 
розумної цілі, є самоцілями, і не тільки фор
мально, але і за змістом мети. Людина є ме
тою в самій собі лише завдяки божественній 
основі, яка є в ній, і спочатку була названа 
розумом, а потім, оскільки вона проявляєть
ся в діяльності і сама себе визначає , - свобо
дою. Отже, розум у своїй діяльності і само
визначенні є свободою.

Свобода людини, як в Августина, так і в 
Гегеля, проявляється у виборі людини між 
добром і злом. Отже, сама людина відпові
дальна як за добро, так і за зло у своєму ви
борі. У цьому аспекті Гегель ще проводить 
якусь відмінність між добром і злом, а от при 
розгляді історії, який здійснюється ним з по
зиції розуму, а не звичайних людських мір

кувань, межа між добром і злом, по суті, ні
велюється, оскільки все те, що видається 
злом , є лише негативним моментом, пружи
ною діалектики в контексті постійного ста
новлення загального. “Дійсний світ такий, 
яким він повинен бути., істинне добро, за
гальний божественний розум є силою, здат- 
ною здійснювати себе. Це добро, цей розум... 
є Бог. Бог править світом; змістом його пра
вління, здійсненням його плану є всесвітня 
історія[2, с.168].

І християнське вчення Августина, і філо
софія історії Гегеля, і ті філософські концеп
ції, що деяким чином відображають спадко
ємність їх провідної ідеї, - це уявлення про 
єдину цілісну історію, в якій усе має своє мі
сце. І хоча ці теоретичні, умоглядні констру
кції основних принципів людського існуван
ня часто не виправдовують себе, хибують 
однобічністю, а тому правомірно стають 
об’єктом критики, однак людина завжди 
прагнула й буде прагнути пізнати історію як 
реалізацію певного смислу, і себе у дзеркалі 
історії. “Той, хто не здатний осмислити три 
тисячоліття, існує у темряві необізнаним, 
йому залишається жити сьогоднішнім днем, - 
пише К. Ясперс . - Але якщо ми не хочемо, 
щоб історія розпалась для нас на безліч ви
падковостей, на безцільну появу і зникнення, 
на безліч хибних шляхів, які нікуди не ве-. 
дуть, то від ідеї єдності в історії відмовитись 
не можна.” [2, с.276,266].
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СВОБОДА ЯК ПІЗНАННЯ ДОКОНЕЧНОСТІ ЧИ ВІДЧАЙДУШНА
ВІРА ЗНЕВІРЕНОЇ ДУШІ 
(ГЕҐЕЛЬ -  К’ЄРКЕҐОР)

Навряд чи є сенс доводити актуальність 
звернення до ідей Гегеля і в XIX -му, і в XX - 
му століттях: вони повсякчас були предме
том пильної уваги, захвату, теоретичного 
осмислення. Навколо них і досі точаться су
перечки, і сьогодні думка Гегеля одних на

дихає й тішить, інших гніває й обурює. Як і 
будь-яка інша справді філософська система, 
вчення Гегеля як учення про діяльний дух є 
передусім ученням про свободу. І це цілком 
природно. Адже як самосвідомість людсько
го духу й культури, філософія спрямовує
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свою рефлексивну увагу на фундаментальні 
проблеми творчого та ціннісно-смислового 
самовизначення людини у світі. Іншими сло
вами, саме філософія, теоретично конститу- 
юючи й проблематизуючи знання про прин
ципи буття світу й засади пізнавального, 
ціннісного, творчого ставлення людини до 
нього, виявляє суто людський феномен -  
свободу і прагне збагнути її смисл. І справді, 
хіба не про свободу міркуємо ми, коли осми
слюємо засобами філософії власну сутність, 
визначаючи своє буттєве і надбуттєве при
значення та рефлексуючи над об’єктивними і 
суб’єктивними умовами реалізації цього 
призначення? Хіба не про свободу думаємо 
ми, коли слідом за Кантом запитуємо себе: 
“Що я можу знати? Що мені належить роби
ти? На що я можу сподіватися? і Що таке 
людина?” [4, с.И] Хіба не переживання сво
боди є передумовою запитання, яке А. Камю 
визнав основним для філософії: “Варте чи не 
варте життя того, щоб його прожи- 
ти?”[3,с.72]. Тож можна стверджувати, що 
проблема свободи становить смислове зна
чення проблеми людини й неминуче перебу
ває в центрі будь-якого філософування. Єв
ропейська свідомість в усі часи прагнула 
з’ясувати засадничі можливості й граничні 
цілі людської діяльності, світо- і самотвор- 
чості. Попри розмаїття підходів щодо осмис
лення умов і засад людської самореалізації, 
всі вони характеризуються або 1) тенденцією 
визнавати зовнішні, об’єктивні умови (при
родні, “надприродні”, соціальні) визначаль
ними чинниками актуалізації людської сво
боди, або 2) інтенцією на внутрішні, індиві
дуальні, суб’єктивні, власне екзистенційні 
потенції особистості.

Перший підхід починають реалізувати ще 
в античну добу прибічники ідеї, згідно з 
якою людина розглядається як частина пев
ного світового універсуму, закономірно, 
упорядкованого, та визнали мислення, розум 
найадекватнішими засобами актуалізації 
людської свободи. Адже саме завдяки розу
мовим зусиллям людина здатна збагнути не
минучість космічного ладу -  логосу. Згадай
мо Гераклітове: “Мислення -  то велика чес
нота, і мудрість полягає в тому, щоб говори
ти істинне і щоб дослухаючись природи, чи
нити узгоджено з нею”[6, с.51]. І тому, як 
казав Платонів Сократ, “немає більшого ли
ха, ніж стати ворогом розуму”. Саме такий 
погляд згодом висловив Б. Спіноза, обґрун
тувавши тезу ‘‘свобода — то пізнана доконе
чність". Загалом саме в добу Нового часу 
найповніше та по-своєму блискуче було роз
роблено засади раціоналістичного світогля
ду, зорієнтованого на пошук та обґрунтуван

ня неминучих, загальних умов пізнання й 
діяльності. Філософська думка Гегеля надала 
об’єктивізмові раціоналістичного світогляду 
діалектичного характеру, проголосивши сво
боду функцією і метою Абсолютного духу і 
людини як моменту в його саморухові й са
мопізнанні: “Свобода є сама в собі метою, 
яка реалізується і є єдиною метою духу. 
Світова історія була спрямована до цієї кі
нцевої мети, якій упродовж багатьох століть 
приносяться жертви на вівтарі світу” [1, 
с.19], тож саме “універсальна історія є про
гресом в усвідомленні свободи...” [Там са
мо]. Іншими словами, для Гегеля свобода не 
є чимось іманентним індивідуальному духові, 
особистості: для нього свобода опосередко
вана, “задана” універсально-космічним та 
всесвітньо-історичним поступом. Водночас 
уже в епоху Нового часу раціоналістичні на
станови піддавалися критиці. Ось що писав 
ще в XVII ст. Б. Паскаль: “Я змарнував бага
то часу вивчаючи абстрактні науки. Згодом я 
став вивчати людину й збагнув, що абстрак
тні науки взагалі чужі їй і, займаючись ни
ми, я ще гірше розумію, яке моє місце у сві
ті, ніж ті, хто на них не знається” [7, с. 112]. 
Тобто вже тоді, на світанку Нового часу, бу
ло відчуто, що “загальне й доконечне” знан
ня виявляється “байдужим” до смисложиттє- 
вих проблем людини, адже суто людське, 
особистісне, душевне життя -  екзистенція -  
є тим, що “завжди втікає від розуміння за 
допомогою абстракцій”. Подібні до Паскале- 
вих світоглядні настанови були актуалізовані 
в XIX ст. як певна реакція на панлогізм кла
сичної, і передусім гегелівської, філософії. 
Романтизм^філософія життя, екзистенці
алізм сформували протилежну новочасній, 
ірраціоналістичну парадигму, по-новому 
поставивши проблему людського буття та 
свободи. Не розум, не мислення, а інтуїція, 
віра, тривога, сирах, розпач, тобто позалогіч- 
ні, необ’єктивовані духовні потенції були 
визнані чинниками свободи особистості. І 
серед провідних речників такої -  екзистен- 
ційно-ірраціоналістичної -  позиції одне з 
перших місць належить Сьорену К ’єркегору. 
Для К’єркеґора шлях до істини пов’язаний з 
напруженими внутрішніми переживаннями, 
емоційно-наснаженими й відчайдушно болі
сними. Пізніше Ніцше назве творчість, що 
народжується з таких переживань, “писан
ням кров ’ю”. І такий шлях цілком відмінний 
од настанови Б. Спінози -  не сміятися, не 
плакати, не проклинати, а розуміти. Отже, як 
зазначав П.Ганзен, “вся снага могутньої діа
лектики його спрямовувалася на те, щоб 
з ’ясувати й довести безпорадність раціоналі
стичної філософії щодо осягнення таїн життя
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й правші, якими людині належить керувати
ся”, щоб актуалізувати свободу духу [5, 
с.10].

Продовжуючи тіньову антиінтелектуаліс- 
тичну традицію європейського філософуван
ня, К ’єркеґор палко закликає людину звіль
нитися з-під влади розумного мислення, яке, 
апелюючи до ідеї доконечності (невідворот
ності), “сковує” переживання онтологічно- 
екзистенційної безмежності можливостей, 
тобто переживання свободи. К’єркеґор гадав, 
що саме така відчайдушна віра дає- змогу 
сміливо поглянути в обличчя абсурдові та 
смерті. “Адже для Бога все можливо: сказати 
Бог, значить, сказати, що все можливо”[Там 
само,с.451]. Заперечуючи теорії “компромі
су” між розумом і вірою, а також гегелівську 
вимогу, згідно з якою зміст релігії має бути 
виправданий перед мисленням як “абсо
лютним суддею”, К ’єркеґор ставить катего
ричну дилему: “або -  або”, тобто розум і бу
денність, тривіальність, покірливість, або 
віра і переживання абсурдного, неможливого 
як реальності, для якої доконечність ви
являється нікчемним ніщо. Саме відданість 
ідеї об’єктивної неминучості, на думку 
К’єкегора, змусила Сократа покірливо випи
ти келих з отрутою. Адже уявлення про мо
рально обов’язкове, на яке, орієнтувався 
афінський мудрець, є модифікацією ідеї до
конечності. Тож К’єркеґор протиставляє об
разові Сократа біблійні образи Нова й Авра- 
гама, віра яких дозволила одному з них зрек
тися очевидностей здорового глузду, а ін
шому подолати межі етичного, піднестися у 
своїй свободі понад неминучість додержання 
морального обов’язку. Зазначимо, що саме 
біблійна оповідь про вчинок Аврагама, який 
на вимогу Бога, був ладен убити власного 
сина, найбільше бентежила і вражала 
К’єркегора: з одного боку, його жахав від
чайдушний вчинок Аврагама, а з іншого, він 
відчував у ньому всю велич свободи, яку на
чебто дає віра, “дозволяючи кинутися в бе
зодню абсурду”. Щодо Аврагама та його 
жертви, К ’єркеґор писав: “Дивовижний па
радокс -  віра! Парадокс може перетворити 
убивство на святу, прийнятну для Бога дію. 
Парадокс повертає Аврагамові його Ісака. 
Парадокс, що його звичному мисленню годі 
збагнути, бо віра там і починається, Де звич
не мислення безпорадне” [Там само, с.443].

Як бачимо, К ’єркеґор вбачав свободу осо
бистості у вірі, тотожній внутрішній бороть
бі з доконечністю всього загального, зокрема 
і з доконечністю морального закону. Мо
ральний закон як такий і потреба обирати 
між добром і злом -  то результат гріхопадін
ня людини, а гріхопадіння, на думку 
К’єркеґора, в тому і полягає, що людина, 
скорившись розумові, від страху перед ніщо 
(а це зворотній бік цілковитої свободи), за
кувала себе, свій дух, свою волю в кайдани 
доконечності. Як зазначає послідовник С. 
К’єркеґора Л. Шестов, “відтоді як людина 
стала обізнаною, разом зі знанням і через 
знання прийшов у світ гріх, а за гріхом зло й 
усі жахіття нашого життя. Віру, що визнача
ла зв’язок створеного з творцем і знаменува
ла нічим не обмежену свободу й безмежні 
можливості, люди проміняли на знання, раб
ську залежність від мертвих й убивчих віч
них принципів” [Там само, с.449]

Отже, всю снагу свого таланту К ’єркеґор 
спрямував на те, щоб показати, що тільки та 
філософія має смисл, яка першорядну увагу 
приділяє реальності особистісного існування 
-  екзистенції як носієві смислотворчості й 
духовної свободи. Тож не дивно, що за жит
тя він не здобув широкого визнання серед 
захопленого ідеями раціоналізму й позитиві
зму європейського освіченого загалу. І тіль
ки згодом, у XX ст., в період між двома сві
товими війнами стало зрозумілим, як відчай
душно він прагнув заперечити згубний тота
літаризм у мисленні й культурі, зокрема й 
теорію Геґеля [2, с.248].
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ДУХОВНІСТЬ ЯК АТРИБУТ ЛЮ ДСЬКОГО ІСНУВАННЯ
У сучасній культурі відбувається повер

нення до тих понять і способів усвідомлення 
світу та місця людини в ньому, які містять у 
собі глибокі гуманістичні традиції минулого. 
Одне з таких понять -  Духовність, яка міс
тить увесь зміст інтелектуальної, чуттєво- 
емоційної, вольової діяльності людини, її 
психіку, морально-етичні, релігійні та інші 
помисли й переживання.

Духовний світ людини має об’єктивовані 
форми свого існування у формах суспільної 
свідомості, цінностей, менталітету. Але їх 
витоком, а втім і способом буття, є індивідна 
духовність, бо мислить, переживає, фанта
зує, страждає, творить не людина взагалі, а 
індивід, який існує, лише звертаючись до 
свого буття.

Духовність потрібно відкривати в самому 
житті. А для адекватного розуміння духов
ності слід звернутися до пояснення екзисте- 
нційної проблематики. Індивід тут розгляда
ється як суб’єкт емоціонального життя. По
треба в емоціональних контактах -  у самій 
природі людини. Ставлення індивіда до світу 
-  (соціального і природного) включає не 
тільки світорозуміння, але й світопережи- 
вання.

Духовність означає, перш за все, емоційне 
відчуття не тільки свого Я, але й чужого, по
вага до думок і почуттів інших людей. Якщо 
в суспільстві немає поваги до особистості, її 
прав і свобод, то про духовність не може бу
ти й мови.

Наша філософська наука тривалий час бу
ла відлучена від екзистенційної проблемати
ки. Це пояснювалося жорсткою загальною 
ідеологізацією духовного життя і насиллям 
над особистістю. Відбувалося поступове зу
божіння духовних основ людини, яке має 
негативні соціальні наслідки.

Отже, екзистенція визначається як людсь
ке існування, буття людини у світі собі поді
бних. Це буття є вираженням біосоціальної 
природи людини. Воно (буття) завжди емо
ційно зацікавлене, оскільки людина не прос

то живе, існує, вона ще й переживає своє 
буття. Це проявляється в почуттях обов’язку, 
відповідальності перед іншими людьми і 
природою за свої дії, вчинки, а також у ми
лосерді, любові до ближнього, співчутті, 
терпимості, щирості. Це не тільки почуття 
власної гідності, честі, але й сорому, вини, 
розкаяння. Ці соціально-моральні почуття 
складають духовну основу людського існу
вання. В.Соловйов писав, що духовність 
-  це сором, милосердя, благовоління перед 
добром” [1, с. 17].

Людське існування -  це творення буття, 
яке появляється і стверджується тоді, коли 
людина діє свідомо, створюючи дійсність. 
Людське буття ніби потребує участі самої 
людини у творенні своєї власної життєдіяль
ності. Отже, в розвитку світової філософсь
кої думки духовність дедалі тісніше 
пов’язується з людиною.

Проблема духовного -  одна з найважли
віших і актуальних проблем сьогодення. Ак
туальність духовного особливо різко прояв
ляється в перехідні періоди розвитку суспі
льства, коли попередні засади людської жит
тєдіяльності значною мірою вичерпують се
бе. У зв’язку з цим загострюються питання 
про ідеали т і сенс людського існування.

Протягом багатьох років у радянській фі
лософській літературі домінував погляд, згі
дно з яким духовність людини є не більш ніж 
“відображенням” її буття. Закономірно, що й 
духовний світ людини розглядався досить 
тенденційно, спрощено. Праці деяких філо
софів, які більш глибоко і змістовно розкри
вали духовний розвиток індивіда, піддава
лись критиці, замовчувались, не отримували 
офіційного визнання.

Приблизно з середини 60-х років наміти
лись деякі зміни в трактуванні духовного 
життя індивіда, враховувалась його індиві
дуальна свідомість. Але, на жаль, ідеологіза
ція цих та інших філософських досліджень, 
зумовлена авторитарним суспільним поряд
ком, не дозволила проблемі духовного роз-
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винутися до переосмислення самих основ 
функціонування духовного світу людини.

Духовне існує і проявляється в різних 
предметних формах, діапазон яких дуже ши
рокий: від процесів і явищ людської психіки 
до особливих соціальних інститутів, які за
безпечують здійснення суспільного й духов
ного виробництва. Духовне як предмет до
слідження являє собою особливу дійсність -  
сферу духовної діяльності, яка є складовою 
частиною світу індивіда. Іншими словами, 
духовне виступає в цьому випадку як деяка 
даність людської діяльності.

Розуміння природи духовного служить 
філософсько-методологічною передумовою і 
одночасно пізнавальною установкою стосов
но досліджень конкретних духовних явищ і 
духовної сфери життєдіяльності людини в 
цілому. Дія цього розуміння простежується в 
різних формах. Наприклад, ї^оже служити 
протилежністю духовних явищ буттю, об’єк
тивній реальності. Тут присутнє уявлення 
про духовне як про щось відмінне від прак
тичної діяльності і матеріального світу, вто
ринне щодо до них. Другим прикладом є 
співвідношення знання і переконань, пізнан
ня і розуміння як якісно різних реальностей.

На сьогодні очевидне самостійне теорети
чне значення питання про сутність і природу 
духовного, оскільки дослідження конкретних 
його проявів чи всієї їх сукупності ще не да
ють відповіді на багато питань. Проблема 
полягає в поясненні того, що собою являє 
духовне незалежно від його конкретних про
явів чи предметних форм.

Складність проблеми значною мірою зу
мовлена тим, що духовне -  це не “регіон” 
людської життєдіяльності, а одне з важливих 
універсальних її визначень. Духовність, ду
ховний світ -  це, перш за все, духовний зміст 
різних реалій і подій людського життя.

Духовний розвиток індивіда, у якій би 
формі він не відбувався -  у формі розвитку 
його самосвідомості, волі, чуттєвості, знання 
про світ, уяви, ідеалів і т.п. -  завжди складає 
такий же необхідний компонент поступаль
ного розвитку суспільства, як і чисто матері
альні фактори цього процесу. Те чи інше ро
зуміння духовного базується на специфічних 
онтологічних визначеннях і відображає від
мінність позиції, яку людина займає в бутті, 
специфіку його місця у світі.

У залежності від того, що є змістом буття 
і його головною характеристикою, духовне 
освоєння набуває форми розвитку свідомос
ті, процесу духовного виробництва чи інших 
форм. Крім того, різні способи розуміння су
тності духовного не розглядаються тільки 
теоретично, але й у світоглядному аспекті.

Адже світогляд -  це спосіб духовно-прак
тичного самовизначення індивіда у світі, і 
тому розкриття лише реальної структури 
буття людини дозволяє виявити світогляд
ний зміст феноменів, які виникають у ньому.

“Духовність, -  писав відомий російський 
письменник Л.Леонов, -  це якийсь високий 
пласт творчості. Дуже тонкий, дуже ніжний 
пласт, як озон, який легко порушити і який 
сьогодні сильно порушений. У літературі 
зникає сюжет, у живописі -  малюнок, компо
зиція, у музиці -  мелодія. З’являються диво
вижні речі в поведінці молоді” [2, с.77].

У публіцистиці, художній літературі, пе
дагогіці проблема духовності постає як анти
теза бездуховному, безвідповідальному. Ця 
проблема виникає на грунті боротьби з мер
кантильністю, споживацтвом, користолюбс
твом, зведенням людини до умов її життя, з 
соціальною пасивністю. Між тим, духовне 
життя нашого суспільства повне протиріч, 
які визначають його рух, позитивних завою
вань і недоліків.

Педагоги, письменники, публіцисти, фі
лософи, соціологи, юристи говорять сьогодні 
про необхідність формування істинної духо
вності. Проблема формування духовності 
тісно пов’язана з рівнем розвитку душевного 
життя, під яким ми розуміємо не просто 
людську психіку, а невідчужений від люди
ни, безпосередньо даний їй світ почуттів, 
який визначає цінність її чуттєвого світосп
рийняття, всього психічного життя.

Ми часто критикуємо бездуховність, але 
чи усвідомлюємо ми те, що підгрунтям її є 
бездушність, суспільно нерозвинута чуттє
вість, елементарність почуттів і т.п. Між 
тим, бездушність є передумовою бездухов
ності, тобто нерозвиненості душі, що суттєво 
впливає на ціннісні орієнтації людини. «Ду
шевною людиною є та, для якої зрозуміла 
серйозність і суттєвість моральних проблем, 
хто здатний сприймати їх як реальність. Без
душність є моральною сліпотою, коли для 
людини не існують ні інші люди, ні їх проб
леми» [3, с.120].

Характерною рисою душевної людини є 
здатність сприймати себе як інших, а інших 
-  як себе, знаходити себе поруч з іншими в 
якомусь єдиному смисловому просторі. Без 
цього неможливі будь-яке “душевне спілку
вання”, будь-яка “душевна розмова”. На від
міну від потаємних плотських пристрастей, 
душа в принципі пізнавана, прозора, первіс
но пронизана моральним світлом. Однак 
справжня душевність постійно протистоїть 
будь-якій уніфікації, сухості розуму, абстра
ктності моралізаторства.
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В історії філософії духовне часто розгля
далося як визначена ступінь розвитку. Гегель 
вважав, що до вершин духовного людина 
пробивається шляхом тамування природних 
нахилів душі, тобто особливостей свого пси
хічного й чуттєвого життя і навіть відповід
них їм вищих душевних функцій -  любові, 
прив’язаності і т.п. Він вбачав у нівелюванні 
душевних особливостей торжество загально
го духу істини, здатної сказати про душу те, 
чого вона про себе не знає [4, с. 37-39].

Боротьба за духовність стає малоефектив
ною, якщо не зачіпає тих “струн” душевного 
-  вищих “духовних почуттів”, без яких духо
вне не може сформуватись чи формується 
досить однобічно. Сьогодні ми маємо багато 
проблем, пов’язаних із загрозою виродження 
і загибелі самої живої природи під тиском 
знищуючого технічного прогресу, руйнуван
ня основних умов людського існування у 
світі.

Вік, який ми називаємо двадцятим, за
вершився. Настало нове тисячоліття. Біль
шість людей говорить про те, що здоровий

глузд (хоча дуже повільно) знову вступає у 
свої права. У чому це проявляється? Переду
сім, в усвідомленні людством можливості 
своєї загибелі, в глобальному розповсю
дженні демократичних ідей. Все більш домі
нує “мода” на реальні основи індивідуально
го буття -  на свою міцну сім’ю, свій дім у 
реальному чи метафізичному розумінні. А це 
значить, що і людська природа, яка є більш 
соціальною, повинна стати кращою.
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Spirituality as Atribute of Healthy Human Existence

Summary
Hie article analyzes the problem of human existence and the role of spirituality in the life of an 

individ. The author uses ideas of Hegel, existencialism and others to develop her personal investi
gation.

© 2001 p. Роман I. O.
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці

ГЕРМЕНЕВТИЧНА ПАРАДИГМА НОРМИ В ЛІНГВІСТИЦІ
Інтелектуальний контекст і якісно нове 

комунікативне середовище сучасного науко
вого дослідження спонукають представників 
різноманітних дисциплін звернутися до за
гальної лінгвістики в дещо незвичному для 
неї ракурсі. Якщо раніше філологія мала по
легшувати процес вивчення та впорядкову
вати динаміку вже існуючих літературних 
мов, то сьогодні чи не найбільш істотне за
вдання мовознавства -  розв’язувати пробле
ми, які пов’язані з обслуговуванням інфор
маційних технологій. При цьому справедли
во зазначається, що лінгвістика має бути го
товою до нових обставин, аби не втратити 
пріоритет у вивченні низки важливих проб
лем [див.: 2, 5]. Навіть прихильники інтерна- 
лістських позицій змушені визнати, що в 
умовах кардинальної трансформації інтелек
туально-технічного потенціалу науки відбу
ваються також і певні зрушення в діяльності 
професійного філолога.

Можна вказати принаймні на деякі най
більш характерні риси нової парадигматики, 
яка формується в лінгвістиці. “Як ми сьогод
ні добре розуміймо, мова -  це невелика час
тина того цілісного явища, яке ми прагнемо 
пізнати. Саме тому сучасні дослідження мо
ви неможливі без застосування таких понять, 
як інтенція, пам’ять, дія, семантичний ви
сновок і т.ін.” [2, 6]. За умови поглибленого 
інтересу до співвідношення людина-мова- 
реальність, структурна лінгвістика вимуше
на виходити за межі лінійних схем і врахо
вувати полівалентність усталених морфоло
гічних і синтаксичних конструкцій у контек
сті різних функціонально-семантичних по
лів, а потреба вивчати людиномірність мови 
(як і навпаки -  мовне моделювання людсь
ких вимірів реальності) значно збільшує 
роль і значення дослідника.

Сучасний лінгвіст уже не відчуває необ
хідності роками гортати газети, книги, інші 
види текстів, аби прослідкувати якусь тенде
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нцію в структурі певної мови: це швидко й 
точно може зробити комп’ютер. Понад те, 
потенціал сьогоднішньої науки може забез
печити майже стовідсоткову фіксацію всього 
висловленого будь-якими національними 
мовами. Цінність філолога як фахівця зміщу
ється в іншу площину, пов’язану з інтерпре
тацією мовної статистики. По-перше, на мо
вознавця покладається розробка алгоритмів, 
обгрунтування вибірки, аби “навчити” ма
шину правильно аналізувати потік мовлення. 
По-друге, основний акцент сучасного профе
сійного знання мови переноситься на об’єк
тивне висвітлення потенційних, не експліко
ваних пластів національної мови.

Як бачимо, змінюється вектор дослі
джень: від зовнішніх, матеріальних проявів 
мови -  до її ідеальних інтелектуально- 
духовних вимірій. Ф. де Соссюр зауважував: 
“Мова у жодному зі своїх проявів не виявляє 
субстанцію, а лише комбіновану, чи ізольо
вану дію фізіологічних, психічних, розумо
вих чинників” [1, 54]. Саме ця фундамен
тальна характеристика мови як об’єкта нау
кового дослідження й стала “каменем споти
кання”. З одного боку, навіть суто формаль
ний підхід не дозволяє охопити всі семіоти
чні аспекти мови, адже людські ресурси ана
лізу, сприйняття, пам’яті вельми обмежені в 
часі та просторі. З іншого боку, національну 
мову неможливо пояснити за допомогою пе
вних однозначних статичних термінів. Річ у 
тім, що синергія мовної структури пов’язана 
зі складною, ще не з’ясованою остаточно ко
реляцією різноманітних мотивів осмисленої 
дії. Навіть у випадку, коли філолог ясно ус
відомлює інтенціональну структуру мовної 
норми, виникають проблеми з репрезентаці
єю всього потенціалу мотивів, які внутріш
ньо притаманні даній нормі.

Проблеми точності, конкретності й експе
риментального відтворення лінгвістичного 
досліду породжують кризу єдиної теоретико- 
методологічної бази в загальному мовознав
стві. “Наукова оцінка конкретного дослі
дження в окремих випадках, -  як зазначає 
Г.Г.Сильницький, -  в основному визначаєть
ся мірою відповідності методологічним 
установкам, які прийняті в тому лінгвістич
ному “мікроспівтоваристві”, у межах якого 
відбувається його обговорення” [4,13]. При
хований конфлікт класичної наукової пара
дигми з гуманітарною проблематикою мово
знавства тривав доти, доки природничі науки 
не зіткнулися з подібними проблемами в пе
ріод некласичної та постнекласичної науки.

Занурення у мікро- та мегасвіт засвідчило 
неможливість абсолютно точного й конкрет
ного відтворення процесів досліджуваної ре

альності. Об’єктивність наукового знання 
виявилася тісно пов’язаною зі способом ко
мунікативної репрезентації дійсності. Кон
тури наукового сприйняття об’єктивної ре
альності детерміновані специфікою історич
ного розвитку методологічних і світоглядних 
традицій. Сучасний науковець осмислює не 
лише природу, світ як такий, а й історично 
сформовану систему знання, у тому числі й 
знання про саму науку. Подібно до цього й 
філолог має справу зі знанням про мову. 
Вказуючи на цю важливу рису лінгвістики, 
Л.Єльмслєв пропонує замінити опозиції®. 
parole-langue-iangage на співвідношення схе- 
ма-узус. “Узус” він визначає як “сукупність 
навичок, які прийняті в даному соціальному 
колективі. Будь-який акт висловлювання є 
тільки актуалізацією узусу” [3, 553].

Дискусія з приводу фундаментальних за
сад загального мовознавства тісно пов’язана 
з проблемою нормативності. Відомий дослі
дник даної проблеми Коссеріу звинувачує 
Соссюра у позитивістському розумінні мови 
й, зокрема, мовної норми. Запозичення при- 
родничонаукової парадигми відбувається в 
лінгвістиці не як копіювання, а як неявне пе
ренесення світоглядно-методологічних на
станов природознавства у філологію. Так, у 
теорії Соссюра можна виявити вплив конце
пції Дюркгейма, зокрема його тлумачення 
соціального факту. Коссеріу слушно вказує 
на небезпеку механічного перенесення дося
гнень інших дисциплін у мовознавство. 
“Мова, -  пише він, -  справді є “соціальним 
чинником”, але вона не просто один із соці
альних чинників “серед інших” і “як інші” 
(наприклад, як система монет), мова -  це ос
новний фундамент всього соціального” [6, 
165].

Ідеал об’єктивності, точності класичної 
природничонаукової парадигми спонукав 
осмислювати мову як певну відносно замк
нуту систему, що може існувати поза люди
ною і незалежно від людської думки. З тако
го погляду мовна норма висловлення постає 
феноменом, який в односторонньому поряд
ку диктує суб’єктові мовлення свої правила. 
Дійсно, народившись у певному культурно- 
мовному середовищі, конкретний індивід не 
вигадує своїх правил мови й етикету. Мова 
відображає рівень культури соціуму, особли
вості історії формування певного етносу.

Істотна розбіжність багатьох структуралі
стів із лінією В.фон Гумбольдта й О.Потебні 
полягає в тому, що мову вони сприймають як 
застиглий продукт, а не як особливу форму 
діяльності. Мовні феномени є не поза- 
індивідуальними, а між-індивідуальними. І 
справді, мова впливає на індивіда з усією
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своєю обов’язковою нормативною силою 
лиш остільки, оскільки сам індивід їй дозво
ляє -  “так само, як це буває з іншими соці
альними цінностями, які ніколи не закріпля
ються в людському суспільстві, якщо їх не 
породжує і не узаконює конституційна цін
ність окремої особи” [6, 165-166].

Л.Єльмслєв узагалі схильний відкинути 
поняття мовної норми, оскільки вона здаєть
ся йому лише “матеріальною формою, що 
визначається в даній соціальній реальності” 
[З, 552]. Однак ідеї заперечення лінгвістич
ної норми як поняття можуть бути виправда
ні лише з інтерналістських позицій. Філо
софська оцінка проблеми лінгвістичної нор
ми й варіативності відкриває значущість да
ного поняття не лише для розв’язання вузь
ко-дисциплінарних завдань, а й упорядку
вання знань, накопичених у тій чи іншій га
лузі. Вже у філософії брахманів знаходимо 
свідчення про важливість адекватного кори
стування мовою задля правильного світосп
рийняття. У книгах жерців є застереження, 
що діалекти і розмовні варіанти мови (bhasa) 
ведуть до затьмарення смислу, до непорозу
мінь. А мова вед Samskrta -  (зумовлена, ви
ділена) -  це мова богів і жерців. Як бачимо, з 
давніх давен проблема літературної норми 
пов’язується з філософськими проблемами 
світорозуміння й світосприйняття. Не випад
ково й сьогодні можна зустріти міркування 
про кращу або гіршу пристосованість певної 
мови до філософування, богослов’я, поезії, 
інформатики і т.ін.

Минув час, перш ніж широкі кола науков
ців усвідомили, що мова -  це не просто про
дукт, а тонке “інформаційне тіло” нашої 
думки, яке вперше виявлена соссюрівським 
структуралізмом як надскладна семіотична 
система. Навіть поверхневий огляд станов
лення категорії норми у мовознавстві може 
виявити поступове зміщення акцентів у су
часних наукових дослідженнях: від конста
тації та систематизації формальних проявів 
мовлення до валентних оцінок мовного мо
делювання суспільних відносин. Увага уче
них спершу зосереджується на варіативності 
мовних висловлень як найбільш істотній ха
рактеристиці літературної норми. Дослі
дження ж варіативності призводить до необ
хідності врахування багатовекторності со
ціальних детермінант розвитку мови. У 
зв’язку з цим Т.В.Степанов пише: “Той факт, 
що ідеал норми для того чи іншого загалу 
може лежати поза системою своєї рідної мо
ви, лише підтверджує думку про те, що про
блему норми не можна зводити до суто мов
них (структурних) проблем” [5, 227].

Евристичний потенціал ситуації, що скла
лася довкола літературної норми, не знахо
дить належного використання у філософії 
науки. Провідною моделлю сучасних філо
софських концепцій наукового знання стали 
досягнення природничих дисциплін, які сто
суються нелінійних підходів у фізиці та біо
логії. Лінгвістична норма зачіпає ті ж самі 
проблеми нелінійних типів раціональності: 
проблеми упереджень лінійного фонетично
го письма. Онтологічна сутність природних 
процесів мікросвіту прихована від науковців, 
а прагматика теоретизування у фізиці, біоло
гії, хімії, математиці доступна лише вузько
му колу філософуючих природничників у 
цих галузях. У випадку ж загального мово
знавства кожен індивід має певний мінімум 
онтологічного сприйняття мовних явищ аби 
усвідомлювати розірваність наукового дис
курсу норми. У цьому плані структуралізм 
відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки 
дає можливість наочної репрезентації розри
вів теоретизування, що ґрунтується на кла
сичних принципах об’єктивності, послідов
ності, конкретності й точності.

Так, формалізація мовних структур із ме
тою забезпечення машинного перекладу 
спонукала розгорнути ретельні дослідження 
синтагматичних рівнів мови. Якщо парадиг
матичні зрізи мовної системи легко піддаю
ться класифікації, то синтагматика виявляє 
численні смислові та структурні лакуни в 
конкретній мові. Як експлікувати, наприк
лад, парцеляцію функціонально-семантич
них полів? На певному рівні людина може 
розуміти лексико-граматичні й смислові ас
пекти, які задані в мові лише потенційно. Це 
відбувається, наприклад, при творенні поезії, 
Народженні неологізмів, формулюванні но
вої наукової термінології. Але як навчити 
електронний прилад розуміти внутрішні, ще 
ніким раніше йе виражені, конструкції, по
тенційно закладені в семантичному полі? З 
іншого боку, розташування парцел певного 
семантичного поля тісно пов’язане з енерге
тично-вольовою структурою мотивації лю
дини. Науковий світ прийняв це явище до 
обговорення після появи концепції Сепіра- 
Уорфа. Навіть Т.Кун у роботі “Структура 
наукових революцій” визнає вплив праць 
Б.Л.Уорфа на подальше формування власної 
концепції “нормальної науки”.

Цей аспект мови досліджений ще недо
статньо. Великою проблемою є відсутність 
певної загальновизнаної методологічної ба
зи. Не меншою мірою, ніж у сучасних при
родничих науках, лінгвістика має враховува
ти умови наукових експериментів, наслідки 
впливу матеріалів і суб’єктивних установок
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автора на результати дослідження. Так, на 
певному етапі було помічено, що багато ме
тодологічних принципів і цілий ряд фунда
ментальних категорій не спрацювали у ви
падку дослідження африканських мов, адже 
мови згаданих племен настільки відрізняю
ться за своїми принципами квантування ре
альності, що змусили мовознавців переосми
слити традиційне розуміння ряду категорій 
імені та дії. Це, у свою чергу, дало поштовх 
для дослідження взаємозв’язків мови та логі
ки. Інший приклад -  побудова ідеологічних 
словників, спроба уявити “мовну картину 
світу” статичною. Давно помічено, що стру- 
ктуризація семантичних зв’язків у межах по
ля або рубрикація ідеографічних словників 
залежить не лише від життєвого та мовного 
досвіду науковця, а й від його поглядів.

Кожна спроба схематичного відображення 
кореляції лексико-граматичні« норм мови з 
асоціативно-смисловою структурою світосп
рийняття індивіда виявляє певний надлишок, 
який не вписується в ту чи іншу систему. 
Спостерігається цікаве явище: створюється 
безпрецедентна можливість досліджувати 
здатність людського розуму “схоплювати”

смисл і внутрішню форму семіотичних сис
тем ще до відповідної наукової рефлексії. 
Формально-логічний дискурс мовної прагма
тики залишається вкрай хаотичним, але не
зважаючи на це кожен нормальний індивід 
здатен опановувати і навіть конструювати 
смисли, потенційно наявні в національній 
мові.
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АРХЕОЛОГІЯ І АРХІТЕКТОШКА МІФУ
Сьогодні немає потреби доводити, що всі 

розвинені форми й способи матеріально- 
предметного й культурно-духовного освоєн
ня світу людиною своїми витоками сягають 
спільного кореня (чи джерела), яким є міф 
(міфологія). “Художники, навіть ціла нація 
художників, містобудівників і світобудівни- 
чих, -  зауважує Кереньї, -  лише тоді є спра
вжніми творцями, засновниками й “фунда- 
менталістами”, коли вони черпають свої си
ли з того джерела, з якого міфології беруть 
свій первісний початок і основу“ [1,36]. Пе
реконливо розкрив зв’язок міфу й міфології з 
різними напрямами людської діяльності Ло- 
сєв у своїй “апофатичній” “Діалектиці міфу“ 
[2]. А основним напрямом досліджень аналі
тичної психології XX століття, як відомо, 
було прагнення довести, що в перебігу жит
тєдіяльності як соціальних спільностей (сус
пільства), так і окремих індивідів їх ніколи 
не полишає прадавнє минуле, натомість воно

постійно спонтанно й перманентно актуалі
зується і впливає на їх сутнісні характерис
тики та особливості історичної епохи. Інши
ми словами, за такими формами світогляду, 
як релігія, філософія, наука, мистецтво, ін
шими усталеними формами і способами пра
ктичної та духовної діяльності проглядають
ся певні апріорні первісні настанови й реак
ції на зовнішній світ і внутрішній досвід, які 
Юнг назвав архетипами, або “колективним 
несвідомим”. Ці архетипи в сукупності своїх 
символічних форм нагадують символіку мі
фів, а проявляються у сновидіннях або в ін
ших феноменах людського несвідомого. Зві
дси випливає, що над формами розвиненої 
людської діяльності можна здійснити своєрі- 
дну міфологічну редукцію і звести до певної 
обмеженої схематики архетипів. Або ж, нав
паки, сучасні зрілі форми тлумачити як роз
гортання архетипів колективного несвідомо
го, витоки якого слід шукати в архаїчних
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пластах загальнолюдського минулого. Тож 
міфологія завжди була й залишається неви
черпним джерелом, до якого вічно повертає
ться наше єство і вічно приходитимуть усі 
спраглі духовно й інтелектуально...

Але міф і міфологія невичерпні також і як 
предмет дослідження, філософського в тому 
числі. І саме філософський підхід передбачає 
розуміння цих феноменів людського духу як 
специфічного світогляду. А найістотнішою 
характеристикою світогляду є визначення 
діалектики онтологічної опозиції "людина -  
світ", яка трансформується в екзистенціаль
ну: “Я -  не-Я”, або “світ поза мною -  світ у 
мені“ і далі -  “світ наявний -  світ належний”. 
Специфіка міфології як світогляду в тому 
якраз і полягає, що ці опозиції однаковою 
мірою як виникають, так і зникають, взаємно 
зумовлюють і нейтралізують одна одну.

Традиційно міфологію (міф) здебільшого 
розуміли й розуміють як фантазію або ви
гадку, й саме цей аспект виділяли як специ
фічну рису. Однак з часів романтизму все 
більше прихильників здобуває погляд на мі
фологію як на специфічну реальність. І ця 
специфіка полягає в тому, що тут виділені 
опозиції не мають чіткої межі, тобто світ на
явний і світ належний, а також “життя -  
смерть”, “добро -  зло”, “день -  ніч”, “земля -  
небо”, “душа -  тіло”, “світло -  темрява” -  
являють собою діалектичну тотожність, 
тобто переходять одне в одного. Це випливає 
з практичної й фактичної відсутності межі 
між первісним родом і природою -  де рід був 
продовженням і проявом самої природи (ко
смосом) -  та родом і первісним індивідом, де 
рід знову ж таки був колективним індивідом. 
Міфологічна реальність є такою, що не про
тистоїть людині (роду), і рід не протистоїть 
цій реальності, а радше розчиняється в ній, 
водночас і творить її, як і сама реальність 
творить людський рід. Іншими словами, тут 
ще немає диференціювання на “суб’єкт -  
об’єкт”. Залежність людського роду, що ви
ділявся з природного лона, залишаючись 
природно-соціальним кентавром, визначала 
й ритміку його життєдіяльності, що цілком 
відповідала циклічним змінам природи в усіх 
її проявах.

У цій реальності не лише відсутні згадані 
опозиції, але й розмежування між основними 
формами й способами людської діяльності. 
Передусім це стосується матеріальної та ду
ховної форм діяльності. У недиференційова- 
ній цілісності міфологічної реальності, як у 
зародку, містяться всі подальші форми, які 
можна згрупувати: а)діяльно-предметна;
б)виражально-знакова; в)духовно-раціональ- 
на. Це означає, що розгортання нерозчле-

нованої > первісної цілісності роду-природи 
відбувалося як дія-думання-вираження. А 
тому те, що ми сьогодні знаходимо як певне 
конкретне ремесло, (виробництво), суспільну 
сукупну діяльність (війна, торгівля, політика 
тощо), мистецтво, наука -  перебували в ар
хаїчній міфологічній реальності -  цілісності 
як тотожні або як взаємна трансформація і 
негація.

Особливість міфу як реальності полягає 
також і в тому, що вона прагне виразити, ви
словити сама себе. Тому міф є гпуЬюз, тобто 
мука народження слова, або оповідь. До того 
ж це усна оповідь, або спосіб мовлення до- 
письменного суспільства. Саме в цій оповіді 
відбувається ерозія цілісності, або ця ціліс
ність набуває інших вимірів. Змістом міфу як 
оповіді є подія космічно-родового масштабу
-  народження бога (богів), світу й роду (лю
дини). Ця подія, яка відбулася у предковічні 
часи й щоразу (відповідно до природних ци
клів) актуалізується в ритуалі. У  ритуалі 
здійснюється проекція, а через мову, магію і 
релігію -  трансценденція в іншу, диференці
йовану реальність .

Ритуал стає своєрідним ієрогліфом і сим
волом; у ньому співіснують найглибші шари 
родокосмічної тілесності, діяльно-предмет
на, знаково-експресивна вираженість, зорієн
тована назовні і всередину; нарешті, будь- 
який ритуал неможливий без словесного, 
мовного вираження. У ритуалі, отже, як від
творюється первісний хаос (перехід “усього 
в усе”), так і вимальовується певна структура
-  від суто матеріально-тілесних складників 
до мови й магії, де здійснюється перехід до 
світу належного. Міф являє собою нестачу й 
потребу мови, а тому мова прагне покинути 
Міфологічне лоно й емансипуватися або вті
литися в анти-міфологічні форми -  поезію, 
мистецтво, релігію ...

Уже з наведеного видно, що міф, який ак
туалізується й реалізується через ритуал, яв
ляє собою також єдність ’’хаосу” і “струк
тури”. Отже, незважаючи на синкретизм мі
фологічного світогляду або міфологічного 
освоєння світу, слід у його надрах виявити 
цю структуру й відповідну логіку, що свого 
часу прагнув зробити Л.-Строс у своїй 
“Структурній антропології“(3). Такий підхід 
дозволяє здійснити редукцію самого міфу як 
родокосмічної реальності й родоплемінної 
свідомості від найбільш розвинених форм, - 
коли здійснюється його ерозія й трансфор
мація в релігію, мову, мистецтво, науку... - 
до того стану, коли людство перебувало на 
стадії долюдської орди, і хоча й здійснювало 
“комунікацію” за допомогою звуків, однак 
це ще не було ні мовою, ні свідомістю, (сві
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тоглядом). Будь-який міф сам встановлює 
первісну межу, за якою він не є міфом -  
“предковічний час“ -  породження, початок 
становлення світу, богів і людини -  і сам ви
носить собі вирок, прориваючись до вищих 
форм. Отже, ми маємо, всупереч застере
женню Гегеля, здійснити “регрес у безглузду 
нескінченність” з метою встановити ту межу, 
яка розділяє доміфологічну реальність від 
реальності міфологічної. Іншими словами, 
потрібно встановити історичність, або часо
ву незмістовну структурованість самого мі
фу. Йдеться про те що можна й треба вста
новити й прийняти, що міф, скажімо, на ста
дії патріархату, інший, аніж у період ’’зрі
лого” патріархату. Тим самим, міф з цього 
погляду слід розглядати як архаїчний пласт в 
історії людства, зародження і встановлення 
його (людства) соціокультурної сутності. 
Але це такий пласт, що має свою діахронічну 
структуру або періодизацію, яка усталена в 
історичній науці: а) дородове суспільство; б) 
матріархат; в) патріархат. В історії первісних 
релігій цьому відповідає поділ: а) аграрно- 
рослинні культи; б) зооморфізм; в) материн
ські боги; г) батьківські боги. Однак можна 
здійснити поділ і всередині визначених пері
одів за схемою: зародження -  зрілість -  за
вершення. З ІНШОГО боку, ЗРОЗУМІЛО, ЩО ре
альний розвиток соціально-історичних форм 
родоплемінного суспільства відбувався як 
сукупність усіх названих ступенів з тенден
ціями як поступального, так і зворотного ру
ху. Це дало підставу Лосеву говорити про те, 
що в кожному міфі наявні як рудименти ста
рих міфів, так і ферменти нових.

Але якщо продовжувати далі, то ми мо
жемо говорити і про період фітоморфізму 
(рослиноподібності людей і богів). Це не 
означає, що рослини створювали собі богів, 
подібні« до себе. Йдеться про те, що люди в 
рослинній символіці відтворюють той період 
у житті, “ коли ми були ще рослинами“. І 
вшанування рослиноподібних богів -  дерева, 
винограду, злаків, тощо -  здійснювалося зо
всім не завдяки їхній практичній корисності, 
а як символів нашого дотваринного стану, 
про що в нас ще залишилася родова й доро
дова колективна пам’ять. І вже на стадії орди 
людина знаходить у рослині символ не лише 
родючості, народження, породження, але й 
зорієнтованості на небо.

Тут ми вступаємо в ту галузь, де повинна 
говорити аналітична психологія, що тлума
чить міф як архаїчний пласт у психології на
роду і психіці окремого індивіда, що також є 
тотожними в аспектах філогенезу й онтоге
незу. Спостереження й експерименти гли
бинної психології дають усі підстави вважа

ти сновидіння чи патологічні прояви людсь
кої психіки як занурення в архаїчні шари 
людської пам’яті -  давно пережитого наши
ми пращурами індивідуального і колектив
ного досвіду. Ілюстрацією до цього може бу
ти, зокрема, міф про грецьку богиню Демет- 
ру, який аналізує Кереньї, учень Юнга. У 
цьому міфі (як, до речі, в інших грецьких та 
міфах інших народів) можна виявити зв’язок 
між трьома послідовними шарами колектив
ного несвідомого, а отже, і періодами стано
влення людського роду та його міфологіч
ними (і психологічними) символами. Так, 
Деметра постає як: а) зерно, паросток- 
ф ітоморфізм; б) сви н я  (п ороділля) - зоом ор 
фізм; в) власне сама Кора-Деметра -  антро
поморфізм на стадії матріархату (“жіночих 
богів”) [5,133-140].

Викладений побіжний аналіз структури 
міфу вказує на певні труднощі при визна
ченні предметного поля і меж застосування 
поняття “міф“. Це певною мірою не під силу 
навіть філософії, оскільки неможливо дати 
також і категоріальне визначення цього по
няття. Не осягнутий розумом “ірраціональ
ний залишок” являє собою свідчення того, 
що не всі феномени людського духу можуть 
бути витлумачені думкою (поняттям). І саме
це ДОЗВОЛЯЄ говорити про Образ, еЙДОС, мо
дель міфу, яка могла б задовольнити різні 
підходи у прагненні його зрозуміти, мала б 
відповідну епістемологічну і культорологіч- 
ну вартість. Сам міф і його символіка дозво
ляють вбачати в ньому (як модель) чи то 
сферу, чи яйце, чи насіння з відповідними 
стадіями становлення -  визрівання й по
дальшої трансформації.

Порівнюючи міф, скажімо, з жолудем, ми 
помітимо разючу подібність між ними. Цілі
сність і нерозчленованість жолудя, в якому 
стовбур, гілки, листя й т. ін. майбутнього ду
ба перебувають потенціально, розкривають
ся й диференціюються через заперечення 
своєї первісної форми. Зрозуміло, що в жо
луді, як і в іншому насінні, діють взаємно 
протилежні сили, вектори яких можна назва
ти як радіальний (звернений усередину) і та
нгенціальний (звернений назовні). Редукцію 
над міфом, згідно з даною моделлю, ми здій
снюємо в напрямі радіальної його енергети
ки, доходячи до гіпотетичної точки, за якою 
починається сфера не лише ірраціонального, 
але й позараціонального, де розум

має поступитися вірі (Кант). Тут ми спря
мовуємо свою думку до абсолютних витоків, 
що в міфах визначаються як “предковічний 
час”, або до того часу, коли “часу не було”. 
Відбувається своєрідне згущення думки, або 
навіть колапс, який свого часу в езотеричній
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філософії і в неоплатонізмі було названо екс
тазом.

Зворотний, тангенціальний вектор вказує 
на спрямування трансцендентної космічної 
енергії, що проходить через названу “гіпо
тетичну точку” (в напрямі “до нас” і “крізь 
нас”) і реалізує себе як ерос (лібідо), транс- 
формуючи міфологічно-цілісну й недифере- 
нційовану реальність у диференційовану ре
альність зрілих форм людських спільностей, 
індивідів і способів освоєння світу.
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The article presents an attempt to explicate the structure of myth according to the latest achieve

ments, particularly in the sphere of analytical psychology and its philosoi phial consideration.

© 2001 р. Сидоренко М.М., Троянський В.А.
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці

РЕЛІГІЙНЕ Ж ИТТЯ ЯК О Б’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема релігійного життя особливо активі
зувалась у зв’язку з розпадом колишнього 
Радянського Союзу. Поява на історичній 
арені нових незалежних держав зумовила 
актуальні аспекти дослідження ролі і зна
чення релігії в житті суспільства, розбудови 
суверенних держав. З’явилося поняття 
“національна церква”, дискутуються поняття 
“національної релігії”, “державної релігії"”, 
“єдиної помісної української православної 
Церкви” тощо. І це зрозуміло. Адже націо
нально-релігійне життя передбачає вплив 
релігії, зокрема релігійних традицій, на сві
домість, культуру всіх людей, які є в даній 
країні.

Єдиної точки зору в питанні, який науко
вий зміст вкладати в поняття “релігія”, не 
досягнуто й дотепер [1, с.31]. На сьогодні 
однією з найбільш відомих та загальновиз
наних вважається дифініція релігії Е.Дюрк- 
гейма. Він визначає її як об’єднану систему 
вірувань і практик, що відносяться до свя
щенних речей (тобто речей відокремленних і 
заборонених) -  вірувань і практик, що 
об’єднують усіх, хто визнає їх за свої, в єди
ну моральну спільноту, яка зветься церквою 
[2, с. 65].

Система регулятивних принципів, яка ви
никає у зв’язку зі ставленням людини до 
навколишнього світу, є причиною виникнен
ня світогляду, одним з основних елементів 
якого є віра. Світоглядні вірування за своїм 
предметом можуть бути як релігійними, так і 
нерелігійними. У другому випадку світогляд 
людини грунтується на вірі у відсутність Бо

га чи іншого “першотворця”, в об’єктивні 
природні закономірності, у можливість фізи
чного безсмертя людства, у формування 
“ідеального” суспільства тощо [3, с. 43-48]. 
Домінування віри в існування надприродних 
сил та істот зумовлює формування релігій
ного світогляду, що знаходить свій вияв у 
релігійній свідомості. Остання грунтується 
на: 1) релігійній самооцінці; 2) стійкому ста
вленні до релігійності; 3) мотивації релігій
ної діяльності [4, с.95-103].

Характер ставлення людини до релігії ви
значається її релігійністю. Релігійність пере
дбачає участь людини в релігійній життєдія
льності, тобто заходах, які мають забезпечи
ти їй необхідний духовний зв’язок з надпри
родними силами. Цей зв’язок досягається в 
першу чергу за допомогою релігійного куль
ту -  чітко обумовленого комплексу певних 
церемоній -  молитов, заклинань, жертвопри
ношень, обрядів, свят і т.п.

Реалізація духовних потреб людини може 
й не мати організованих форм. Це -  так звана 
позакультова діяльність, яка грунтується на 
дотриманні релігійно-світоглядних основ 
(догматів) у повсякденному житті.

Метою участі в культовій діяльності може 
бути як задоволення власних релігійних по
треб, так і сприяння в реалізації подібних 
потреб інших людей. У залежності від цього 
учасників релігійної життєдіяльноті подія- 
лють на дві групи. Менш чисельну, проте 
більш активну групу, становить духовенство 
Духовні особи, що виконують свої функції 
між народом (безпосередньо в релігійній

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001.Випуск 101 .Філософія 69



громаді), формують так зване світське (біле) 
духовенство. Традиційно у більшості хрис
тиянських конфесій до світського духовенс
тва належать виключно особи чоловічої ста
ті. Згідно з канонами християнських церков 
східного обряду, представником світського 
духовенства може стати людина, що перебу
ває у шлюбі. Інша частина - духовні предста
вники так званого монашого (чорного) духо
венства, які відрікаючись від світу, присвя
чують себе молитві та милосердю. Особли
вою групою в монашому духовенстві є чер
нецтво -  ченці та черниці, які перебувають у 
цілковитому усамітненні. Під час виконання 
своїх обов’язків духовні особи носять спеці
альний чорний одяг. Крім виконання спеці
альних функцій богопочитання, до компете
нції духовенства традиційно входить загаль
не керівництво та організація усієї релігійної 
життєдіяльності на ввіреній території.

Більш численним суб’єктом релігійної 
життєдіяльності є віруючі. Основну їх час
тину, що з метою задоволення власних релі
гійних потреб об’єднується за місцем про
живання в локальні релігійні організації 
(громади), становлять вірні (миряни). Вони 
перебувають під безпосереднім керівницт
вом духовенства. У межах громади для вір
них характерний високий рівень релігійного 
самоконтролю та взаємодопомоги. Для до
помоги духовенству частина віруючих стає 
так званими церковними людьми (дяки, па
ламарі, проскурниці та ін.). Участь віруючих 
у релігійній життєдіяльності неоднакова. її 
рівень визначає активність, під якою при
йнято розуміти суму всіх конкретних проявів 
релігійної діяльності, що виконується в пев
них проміжках часу в житті кожного вірую
чого.

Основна форма релігійної діяльності - за
ходи масового характеру (богослужіння, 
хрещення, причастя, шлюби, похорони і 
т.д.). їх організація вимагає використання 
ряду спеціальних засобів та об’єктів, сукуп
ність яких творить релігійну інфраструктуру 
-  систему споруд, призначених для забезпе
чення потреб населення. Вона органічно 
входить до складу соціальної інфраструкту
ри. За функціональним призначенням релі
гійна інфраструктура поділяється на: основ
ну (культову), на базі якої здійснюється 
культова діяльність, та допоміжну, що забез
печує нормальне функціонування релігійної 
сфери загалом. *

Не всі релігійні конфесії мають однаковий 
організаційний рівень. У зв’язку з цим, на
приклад, для географії релігії важливо 
з’ясувати, як це може впливати на особливо
сті їх територіальної організації. За ступенем

інституціоналізації та характером ставлення 
до суспільства й держави конфесії прийнято 
класифікувати на церкви (організації з най
вищим ступенем інституціоналізації, що по
єднується з відкритістю та універсалізмом); 
деномінації (гомогенні угрупування в суспі
льній структурі, які характеризуються кон
серватизмом та брактом відкритості й стабі
льності); секти.

Конфесії функціонують у просторі у ви
гляді локальних релігійних організацій. Най
більш поширеним їх видом є релігійна гро
мада (у християнських конфесіях -  парафія, 
приход). Це -  низова територіально- 
адміністративна складова конфесії, де най
більш яскраво й повно проявляються зв’язки 
між суб’єктами релігійної життєдіяльності. 
Характер цих зв’язків в окремих релігійних 
громадах не завжди однаковий. Територія 
релігійної громади (парафії, приходу чи об
щини) є найдрібнішим елементом релігійної 
функціонально-територіальної структури.
В.Патійчук пропонує для окреслення цієї ни
зової ланки застосувати термін ергонозона 
[5, с.174]. Емпіричні соціологічні досліджен
ня дозволили умовно класифікувати релігій
ні громади на два типи: сільські та міські.

Межі сільської релігійної громади (пара
фії-) найчастіше збігаються з межами конкре
тного поселення. На цій території перехре
щуються майже всі види діяльності людей 
(родинні, релігійні, виховні, рекреаційні, го
сподарські та політичні). Отже, роль релігії в 
сільському поселенні не обмежується суто 
культовим значенням. Вона виступає однією 
з інтегруючих складових у житті представ
ників даної локальної спільноти. З цього ви
пливають такі особливості сільської релігій
ної громади, як солідарність, взаємоконт
роль, нетерпимість її членів до нетрадицій
них на даній території виявів культури (у т.ч. 
інших релігійних вірувань) тощо. У сільській 
місцевості до складу однієї релігійної грома
ди можуть входити декілька компактно роз
ташованих поселень. У такому випадку в по
селенні, що характеризується центральним 
положенням та найбільшою чисельністю 
представників даної релігійної громади, 
формується її центр.

За дещо іншими принципами функціону
ють релігійні громади в містах. Пов’язується 
це з характером взаємовідносин між мешка
нцями міських поселень. Тут у стосунках 
між людьми переважають контакти анонімні 
(тимчасові, конкретні та поверхові). Як за
уважує В.Пивоварський, їх можна характе
ризувати скоріше як контакти ролей, а не 
людей. У зв’язку з цим релігійні стосунки в 
містах формуються більше на засадах гло
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бальної (або конфесійної) релігійної єдності, 
ніж єдності локальної (в межах конкретної 
релігійної громади). Віруючі в містах мо
жуть: а) майже або взагалі не брати участі в 
релігійній життєдіяльності; б) не бути чле
нами конкретної релігійної громади; в) під
ходити до вибору конфесійної належності з 
індивідуальних міркувань тощо.

Поряд з релігійними громадами віруючих, 
у релігійній життєдіяльності суспільства ва
жливе значення відіграють також консекру- 
альні форми (від лат. сопвесго -  посвячувати, 
оголошувати священним) -  чернечі організа
ції. їх основна мета - місіонерська діяльність, 
скерована на популяризацію серед населення 
певного релігійного вчення, а також просвіт
ницька, культурницька та благочинна діяль
ність. Територіальними об’єктами консекру- 
альних форм релігійної життєдіяльності є 
монастирі, чернечі доми тощо.

Для нетрадиційних конфесій, які розпоча
ли свою діяльність в Україні порівняно неда
вно (в останні 9-10 років), популярною фор
мою релігійної життєдіяльності є місія. Фун
кціональне призначення релігійних місій 
схоже до чернечих організацій. Однак, на 
відміну від останніх, місія покликана вести в 
першу чергу ознайомчу діяльність серед міс
цевого населення, створювати умови для йо
го адаптації в питаннях сприйняття нових 
(нетрадиційних) релігійних ідей та поглядів.

Релігійна життєдіяльність віруючих може 
проявлятися і в таких самодіяльних формах, 
як братства. Найбільшого поширення вони 
набули на українських землях у ХУІ-ХУІІ ст. 
-  в період організаційно-управлінської кризи 
православної та латинської церков. На сьо
годні ідея відродження релігійних братств 
знову стає .популярною в середовищі окре
мих конфесій (у першу чергу православних -  
У ПІД та У ПЦ КП, а також РКЦ). Станом на 1 
січня 1998 р. в Україні діяло 27 релігйних 
братств.

Загалом, релігійний феномен широко про
являється як у духовному, так і в матеріаль
ному житті суспільства. Вся сукупність 
об’єктів, процесів і явищ релігійного харак
теру формує релігійну сферу життєдіяльнос
ті громадян.

Отже, знання релігійного життя, його 
складових частин, соціальних функцій дає 
можливість осягнути величезний пласт куль
турної спадщини людства, відкриває шлях до 
глибшого розуміння історії, літератури, мис
тецтва та інших надбань і цінностей народів.

Зростання інтересу до релігійних питань, 
насамперед, до нормалізації церковно- 
державних відносин дають людям можли
вість вільно висловлювати своє ставлення до 
тих чи інших ідеалів, сприяють духовному 
розвитку особистості.

Проте релігія -  явище неоднозначне, су
перечливе й багатопланове. На теренах на
шої держави виникло чимало проблем, 
пов’язаних з необхідністю врегулювання 
міжцерковних відносин, пошуків шляхів по
долання міжконфесійних конфліктів, нейт
ралізації діяльності різних закордонних мі
сій, які нерідко під релігійною оболонкою 
переслідують інші цілі, нехтують нашими 
традиціями і духовними цінностями. Тому 
всебічне дослідження релігійного життя в 
сучасних умовах стає актуальним завданням.
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Summary

The article analyses religious life of modem Ukraine its organizational structure, subjects of re
ligious life activities. The author gives arguments in favor of special scientific investigations of re
ligious life within concrete disciplines.
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АНТИНОМІЯ ІСТИНИ І МОРАЛІ 
В ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВИМІРІ

Сам факт неординарності двохтисячоліт- 
нього ювілею Різдва Христового для будь- 
якої людини християнського віросповідання 
є подією надзвичайною, що супроводжується 
певними її утаємниченими, душевно-са
кральними переживаннями. Більшою чи ме
ншою мірою проста людина, мимохідь від
сторонюючись від буденної метушні, опи
няючись у такій глобально екзистенційній 
ситуації, в міру своєї інтелектуальної та ду
ховної довершеності задається кінечними 
вимірами буття, прагне метафізичного обра
млення своєї власної скінченності, метафізи
чної втіхи (Ніцше). І вже не важить, чи праг
не осягнути вона ці граничні засади свого 
існування навколішки в храмі, чи усамітню- 
ючись у власній сповіді, осмислюючи чи пе
реживаючи.

Велике, як і особливе, кажуть, бачиться на 
відстані. Все ж, не вдаючись у деталі 
(оскільки за останнє століття про нашу 
постмодерну дійсність сказано й осмислено 
чимало) дозволимо собі констатувати, що 
соціокультурні реалії сьогодення забезпечу
ють нас достатньо широким спектром дока
зів на користь обгрунтування поширеного 
теоретичного висновку про небувалу гостро
ту і трагізм новітнього періоду людського 
співіснування. І коли ми вже ведемо мову 
про гостроту переживань цих самих “реалій” 
як на рівні індивідуальної, так і масової сві
домості, прагнемо розкрити їх детермінанти, 
то, безумовно, такими є історичні, соціальні, 
економічні, загалом онтологічні причини, що 
дедалі більше поглиблюють суперечності 
самого способу людського існування, заки
даючи людину в екзистенційні, поліваріантні 
виміри суспільної дійсності, в яких вона 
змушена облаштовуватись на принципово 
нових соціокультурних та духовних засадах.

Трансформація свідомості, яка супрово
джує еволюційні зміни суспільного життя, не 
лише віддзеркалюючи, але й формуючи йо
го, відбувається дещо парадоксально. Про
дуктивний вплив свідомості на формування 
соціуму нерідко отримує неочікувану від 
нього “плату” за свою активність. Так, наш 
вік, який надав людині практичну можли
вість для реалізації її прадавнього ідеалу 
свободи, яка, без перебільшення може вва
жатися визначальною константою всього іс
торичного розвитку, заразом закинув люди
ну в ситуацію, в якій вона, вже вільна, рап
том опинилась у дивній для себе, абсурдній

двозначності -  такій свободі, яка поставила її 
в залежність від самої свободи. Свобода пе
рестала, як очікувалось, бути благом. Вона 
стала необхідністю. Приреченість людини на 
свободу як ситуацію досягнутого ідеалу, яка 
поставила людину в залежність від свободи, 
трансформувалася в стан нової несвободи. 
Тепер людина знаходить себе в постійній 
тривозі вільного пошуку власної сутності та 
відповідальності за надану їй свободу. Тож 
не дивно, що не всі люди витримують ви
пробовування свободою. Свобода, як зазна
чав Ніцше, не для всіх, бо, як запитує він нас 
устами свого Заратустри, для чого тобі 
“свобода від”, якщо тобі не потрібна “сво
бода для”? Як наслідок, людина втікає від 
свободи. Подібну ситуацію ще в 1941 році 
зафіксував Фромм у праці, яка вже своєю 
назвою “Втеча від свободи” визначає кредо 
нашого сучасника. У цьому унікальність си
туації, в якій людина опинилася сьогодні, на 
межі тисячоліть. Відповідно й суб’єктивне 
переживання дійсності людиною набуває за
гостреного характеру, що закономірно про
являється в різноманітних психічних яви
щах, у тому числі, а можливо й передусім, на 
рівні релігійної свідомості, яка посилюється 
ювілеєм двохтисячоліття християнства.

З огляду на це виникає питання, чи далеко 
людина здатна втекти? Мабуть не далі, як від 
самої себе, зупиняючись перед потребою 
відповісти собі на питання ціннісно- 
смислового характеру, які, зрештою, зумов
лені не так розв’язанням її насущних проб
лем, як відповіддю на питання граничних 
засад гамлетовського парадоксу: бути, чи не 
бути? Тоді то й знаходить себе людина в ме
жовій ситуації, в прогалині витвореного нею 
для себе вільного буття, де перехрещуються 
його кінечні основи та визначальні цінності і 
редукуються до першопричин людської ду
ховності - цінностей моралі та істини. Зреш
тою, свобода має для людини не лише соціо- 
культурне, але й ціннісно-смислове та гносе
ологічне значення, більше того, виступає їх 
передумовою. Як зазначає Гайдеггер, 
“відкритість поведінки як внутрішня можли
вість для правильності має основу в свободі. 
Сутність істини є свобода” [3, с.15]. У свою 
чергу, визначення сутнісного зв’язку між іс
тиною і свободою дає можливість розкрити 
сутність людини, а саме як des Daseins [Там 
само, с.16].
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Людська практична і теоретична діяль
ність традиційно вимірюється критеріями 
морального та істинного. Не менш традицій
но поняття “морального” та “істинного” ви
значаються як синоніми, а їх смислове на
вантаження в структурі амбівалентних лінг
вістичних опозицій має позитивне значення. 
Однак аналіз філософськолітературних текс
тів засвідчує водночас їх принципову анти- 
номічність. Це твердження, на нашу думку, 
варто верифікувати передусім релігійними 
текстами як такими, що найбільшою мірою 
охоплюють універсальність даних атрибутів 
людського існування.

Євангельська оповідь про сходження 
Христа на Голгофу -  це власне символіка 
реальної людської закинутості у свободу мо
рально-істинного вибору. Ісус Христос, Бо
голюдина, своїм хресним ходом демонструє 
людині істину людського існування, як ска
зав би М.Гайдеггер, “світиться істиною бут
тя” бо, як засвідчують слова Спасителя із 
Святого Письма, “Я є шлях, і істина, і життя” 
[1,Ів. 14:6].

Усі три атрибути Христа тут не синонімі
чні. Вони визначають місію Христа, його три 
іпостасі, у трьох сферах -  реальній, транс
цендентній та проміжній між ними, перехід
ній. Спаситель належний до реального жит
тя, Він Ісус із Назарета. Водночас Ісус є 
Христос, тобто Месія, посланець Бога, а то
му Він відтворює сферу істини. Христос, 
який явився у світ, своїм з’явленням є шля
хом від Бога як істини до життя. Оскільки 
людина не народжується в істині, а її життя є 
шляхом сходження до неї, то Христос як іс
тина є також Месією на зворотному шляху - 
провідником людини від життя до істини. 
Цей перехід між дійсністю та істиною не 
лише суперечливий, але й трагічний, Голго
фа. Тому життєвий шлях Христа як шлях 
сходження на Голгофу є розп’яттям між дій
сністю та істиною, які не збігаються в собі. 
Коли ж людина, хоче сказати Ісус своїм 
вченням, прагне стати на шлях життя в істи
ні -  мусить покласти на алтар істини відпо
відну їй жертву, жертву життя. При цьому 
ступінь наближеності людини до істини ви
мірюється рівнем жертвоприношення. Мак
симальне входження в істину вимагає відпо
відної жертви. Так, приміром, платою за од
кровення Бога як найвище сходження люди
ни до істини Аврааму була поставлена умова 
принесення в жертву свого сина [1,1 .М. 22:1- 
2].

До антиномізму дійсного та істинного як 
засадничих основ буття людини, що бере 
свої витоки у Святому Письмі, зводиться вся 
трагічна дійсність людського існування, всі

жертви, принесені людиною в ім’я свого іс
тинного утвердження. Коли Ісус був приве
дений до Пілата, тут зі всією непримиренніс
тю й гостротою зіткнулися два світи -  світ 
дійсності і світ істини з такою безперечною 
очевидністю, символізм якої розкриває дра
матичний смисл всіх сцен світової історії, 
великої людської історичної Голгофи. Цей 
смисл прозвучав у знаменитому запитанні 
Пілата “Що є істина?”, запитанні, яке зали
шилося без відповіді. Христос відповів мов
чанкою. В цьому епізоді інтерес викликає 
сама постановка питання. Чи міг Пілат 
поставити інше запитання, якщо він, припус
тимо, на якусь мить засумнівався в тому, чи 
царство Ісуса, за його словами, дійсно “не із 
світу цього”, а “народився і на те прийшов у 
світ, щоб засвідчити істину. І кожен, хто з 
істини, той чує Мій голос” [1,Ів.18:36-38]. 
Тому запитання Пілата залишилось без від
повіді. Бо що міг би відповісти Ісус Пілату, 
не здатному чути його голос “із світу істи
ни”, оскільки Пілат “з цього світу”? Христос 
промовчав ще й тому, що істину не можна 
пояснити, вона ірраціональна за своєю при
родою. Її можна осягнути як одну із трьох 
іпостасей Христа, поруч, як сказано, із жит
тям і шляхом.

Задля справедливості варто сказати й про 
протилежну такій скромності позицію, яка 
має характер гордині, але теж характеризує
ться ігноруванням істини. Цікаво, що вона 
притаманна як людям типу Пілата, так і фі
лософам, покликаним запитом істини. На 
таку особливість звертав увагу Гегель, зазна
чаючи, зокрема, що римський прокуратор 
іронічно висловив скептицизм відносно мо
жливості знати істину “запитанням, яке мало 
той смисл, що він, Пілат, вирішив цю проб
лему і знає, що не існує пізнання істини”. 
Гегель тут веде мову про те, що з давніх ча
сів, починаючу від Пілата, завжди був скеп
сис щодо істини і що тепер, сучасною йому 
“критичною” філософією “відмова від пі
знання істини... зведена нашим часом у ви
щий тріумф духу”[2, с. 82].

Два світи існування людини, світ істини і 
світ дійсності, символізують полярні опози
ції реального людського життя. Людина має 
право вибору свого існування в одному з 
них, право на підвладний собі хрест. Рівно
значність цих світів підтверджується двома 
основними євангельськими заповідями. На 
запитання фарисея про найважливіші запові
ді Ісус відповів: “Люби Господа Бога свого 
всім серцем своїм, і всією душею своєю, і 
всією своєю думкою”. Це найбільша й най
перша заповідь. А друга однакова з нею: 
“Люби свого ближнього як самого се
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бе”[1,Мт.22:36-39]. Якщо людина вибирає 
для себе життєвий, потойбічний істинному, 
світ, її онтологічний вибір вимірюється сфе
рою моралі, в якій вона тривожиться свобо
дою вибору між добром і злом. За цієї умови 
друга заповідь Христова -  “Люби свого бли
жнього як самого себе” -  стає визначальною, 
ціннісно-смисловою орієнтацією людини, 
нормативність якої розгортається в десятьох 
Божих заповідях. При цьому перша основна 
заповідь не заперечується десятою, а нею 
визначається істинний спосіб життєвого 
шляху людини, такого шляху, в якому фак
тор життя в контексті Ісусового “Я є шлях, і 
істина, і життя” набуває визначального зна
чення.

Якщо ж людина визначає пріоритетом 
свого існування істину, то шлях її життя під
порядковується цій істині і, згідно з запові
дями Христа, радикально зманюється, бо 
“коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зре
четься самого себе, і хай візьме щоденно 
свого хреста, та й за Мною йде” [1, Лк.9:23]. 
Цей шлях справді “не від світу цього”, бо 
учням, які пішли за Христом-істиною, не до
зволено було ні “попрощатись зі своїми до
машніми”, ні “батька свого поховати” 
[1,Лк.9:57-61]. В іншому місці жертва життя 
задля істини проголошується провідником 
істини ще більш однозначно: “Коли хто при
ходить до Мене і не зненавидить свого бать
ка та матері, і дружини й дітей, і братів і сес
тер, а до того й своєї душі, той не може бути 
учнем Моїм!” [1,Лк.14:26]. Коли іноді нам 
хочуть тлумачити це твердження-вимогу 
алегорично, мовляв тут йдеться не про без
посередню вимогу до практичної дії, а щось 
на зразок душевних переживань, то ми мо
жемо заперечити такий спосіб богошукань 
тим, що.апостоли Христа не умоглядно до
тримувалися її, а слідували їй своїм реаль
ним життям, чи простіше кажучи, жертвува
ли ним. Вслід апостолам торували цей шлях 
у пошуках істини маси відчужених від життя 
богошукачів різних релігій.

Закономірно виникає запитання: чи відпо
відає такий християнський спосіб життя тим 
же християнським заповідям? Як співвідно
ситься вимога “зненавидіти свого батька та 
матір” з заповіддю “любити ближнього сво
го”, а тим більше “шанувати батька та матір 
свою”? Суперечність очевидна. Вона одно
значно розкриває те, що шлях життя і шлях 
істини несумісні. Оскільки християнський 
шлях життя вимірюється моральними нор

мами, то шлях істини, шлях учнів Христа є 
шляхом потойбічним моралі -  по той бік до
бра і зла. Якщо ж виходити з того, що істин
ним життям є моральне життя, а цього вима
гає будь-який моральний імператив, то шлях 
істини в Христі є потойбічним істині життя. 
Це означає, що є два різних і водночас істин
них способи людського існування, і говорити 
про суперечність істин некоректно, а їх рів
нозначність не дозволяє верифікувати одну з 
них іншою. А тому, говорить Ісус, кожен не
се свого хреста -  Христа моралі (життя), чи 
Христа істини.

Шлях Христа -  це перехід від Бога до лю
дини і від людини до Бога, від істини до 
життя і від життя до істини, адже він не вхо
дить у життя, в його моральні виміри, а до
тичний до нього істиною своїх творінь. Хри
стос закинутий у проміжок реального і 
трансцендентного, Він розп’ятий в прогалині 
переходу і прогалиною переходу. Як шлях і 
перехід, Христос є все і ніщо, і це є істина.

Цей перехід є також життям в істині, яке 
демонструють своїм шляхом учні Христа. їх 
місія є переходом, зворотним Учителеві, -  
від життя до істини і від істини до життя. 
Аналогічно тому, як Христос розп’ятий жит
тям, так апостоли, в прогалині істини і жит
тя, фактом сходження на них Святого Духу 
розп’яті істиною.

Проблема співвідношення істини та мора
лі пронизує кращі надбання духовної куль
тури людства, оскільки вона є чи не найвиз- 
начальнішою в житті людини. Водночас ас
пект антиномізму даної проблеми, який ми 
намагалися окреслити в загальних рисах, дає 
можливість під своєрідним кутом зору роз
крити значення та смисл культурних ціннос
тей, приміром, філософську творчість Ско
вороди та Ніцше, чи літературну спадщину 
Лесі Українки та Льва Толстого. Потойбіч- 
ність добра істині, як і трансцендентальність 
істини добру, схоплювалася ними апріорно, 
онтологічними витоками їх духовності, ча
сом під впливом, іноді всупереч Святого Пи
сьма, та завжди універсально і божественно.
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Summary
The article focuses upon the problem of contradictions between values truth and moral in the 

context of Christian doctrine and values. In their correlation they appear to have not only synoni- 
mous but also amtonimous meaning.
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РЕЛІГІЯ ТА ЦЕРКВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

З’ясування на теоретичному рівні місця 
релігії і церкви в житті українського етносу, 
оцінка їхньої ролі в духовному і національ
ному відродженні, яке нині переживає 
Україна, є складовими проблемами “людина- 
релігія-суспільство” і частиною предметного 
поля такої сфери наукового знання, як релі
гієзнавство. У найбільш широкому розумінні 
проблеми, мова йде перш за все про філо
софське, історичне та суспільствознавче 
осмислення феномену релігії як соціально- 
історичного й духовного явища, певного ви
ду духовно-практичного освоєння людиною 
світу, раціонального та ірраціонального мис
лення і пізнання людського буття.

Релігія -  складне соціально-історичне 
явище, витвір людського незнання й розуму, 
почуттєвості й фантазії, свободи й неволі. її 
компоненти становлять внутрішню єдність, 
цілісність, в автономних частинах якої живе 
спільність. Найважливішою рисою загальної 
визначеності релігії є її людиномірність, лю- 
диноцентризм, що визначають відносини 
“людина-надриродне”, служать вираженням 
ірраціонального боку духовності людини. 
Від самого початку свого існування релігія 
творилася людиною і для людини. У тому, 
що релігія з ’явилася лише з появою людини 
й існує серед людей, виражається її суспіль
ність. Вона існує в контексті складної струк
тури суспільства, яка постійно змінюється, 
вливаючи цим самим і на релігійний фено
мен. Процес взаємодії релігії з іншими сус
пільними явищами призводить як до змін 
релігії взагалі, так і окремих її елементів -  
віровчення, почуттів, культу, організації.

У релігієзнавстві виокремлюють певні за
кономірності еволюції та її функціонування 
в суспільній системі. Першим, хто прагнув 
пізнати закони релігійного розвитку, був го
лландський релігієзнавець К.Тіле. Дослідник 
визначив чотири закони розвитку релігії: 1) 
релігія є більш зрілою, коли вона формується 
на основі зіткнення з іншими релігійними 
уявленнями; 2) форми релігії мають свій пе
ріод виникнення, вершину самобутнього 
розвитку, час старіння й смерті; 3) розвиток

релігії не припиняється і є неперервним; 4) 
релігійний розвиток здійснюється за прин
ципом рівноваги або синтезу, коли 
“відбувається примирення суперечливих на
прямків, а однорідні релігійні течії зливаю
ться в дещо єдине” [1, с. 162-166]. Особливіс
тю цих загальних законів еволюції є те, що 
К.Тіле розглядав як внутрішній процес, як 
розвиток релігійної людини чи людства. При 
цьому він ігнорував зовнішні вияви релігії, 
зокрема обрядові, богословські, організацій
ні, соціально-функціональні, тобто не брав 
до уваги процесів інституціалізації релігії, 
які пов’язані з її історичним розвитком, ко
дифікацією релігійної доктрини, становлен
ням і ускладненням культу, розбудовою ре
лігійної організації в умовах соціальної ди
ференціації суспільства. Мова йде про соці
альну організацію релігії, або організаційні 
форми її функціонування: Церкву, культ, се
кту, конфесію, деномінацію, релігійну гро
маду, релігійне об’єднання та інші різновиди 
релігійної організації.

У сучасному релігієзнавстві нам імпонує 
думка А.М.Колодного, який у спектрі зако
номірностей релігійного процесу виділяє як 
внутрішній, так і зовнішній контексти. До 
закономірностей сучасного розвитку релігій 
він відносить абстрактизацію ідеї надприро
дного, релігійниц синкретизм, розетнізацію 
релігійних систем, етизацію й індивідуаліза
цію релігій, зростання ролі суб’єктивного й 
свідомого чинника, діяльності релігієзнавців, 
а також роль такої особливої соціальної ін
ституції, як Церква, в рамках якої складаєть
ся певна сукупність правил, норм, стереоти
пів поведінки віруючих, продукуються для 
них свої стандарти мислення й орієнтації в 
суспільному житті [2, с.307-308].

Отже, аналізуючи релігію в цілому та її 
складники зокрема, слід мати на увазі, що 
історичність релігії виражається через істо
рію еволюції її конкретних форм, що релі
гійні відносини, цінності, функціональні 
зв’язки із суспільними утвореннями й духо
вними виявами історично сформовані, та по-
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різному виявляють себе на тих чи інших ета
пах людської історії.

Говорячи про соціальну реальність релігії, 
її невідокремленість від тканини соціального 
буття і зв’язок з суспільством на теоретич
ному рівні, не можна не дійти висновку, що 
релігія виступає засобом соціальної регла
ментації та регуляції, вона не тільки стабілі
зує суспільство і постає силою, яка утвер
джує в ньому порядок, а є тим чинником, 
який цей порядок підтримує. Через зв’язок і 
взаємодію релігії з різними сферами суспі
льної діяльності -  політичною, економічною, 
культурною, сімейною -  розкривається про
блема “релігія і суспільство”. Цей зв’язок 
значною мірою залежить від рівня розвитку 
суспільства. У релігії того чи іншого суспі
льства по-своєму відображається досвід лю
дей, зберігається система емоційно-образних 
уявлень і переживань, норії# людського бут
тя. Через різноманітні фбрми соціально- 
функціональних виявів релігія отримує свій 
соціальний вимір. Вона виконує в суспільст
ві сенсотворчу, інтегративну, регулюючу, 
етноформуючу, ціннісно-орієнтаційну, нор
мативну та інші функції.

Як свідчать історичні реалії, релігія може 
виковувати в тому чи іншому суспільстві як 
позитивні так і негативні функції. Так, інтег
руючій функції релігії може протистояти її 
дезінтегруюча функція. Наприклад, релігійна 
винятковість, що притаманна багатьом релі
гіям, виходить з правильності лише одного 
шляху до істини, а відтак -  і до спасіння. Тут 
приховане наймогутніше джерело суспільної 
дезінтеграції на релігійному грунті. З одного 
боку, релігія забезпечує зв’язок індивіда зі 
світом як цілісним організмом, створює за
гальну систему координат і моральних оріє
нтирів, які сприяють людській єдності. З ін
шого боку, на більш нижчому структурному 
рівні, наприклад, -  конфесійному, вона 
постає могутнім чинником “вузької” іденти
фікації, пошуку особливих винятковостей, а 
відтак -  і протиставлення себе, своєї віри 
представникам інших церков. Підтверджує
ться практикою і те, що поруч з функціями 
стабілізації та продукування соціальних 
змін, релігія може відігравати і функцію, су
противну соціальним змінам. Окремі дослід
ники таку функцію приписують православ’ю 
в Росії і деяких балканських країнах.

Водночас слід зазначити, що проблема 
соціальних функцій релігії тісно пов’язана з 
проблемою її походження, сутністю соціаль
них, історичних, екзистенційних потреб і 
чинників, які покликали її до життя. Соці
ально-функціональний вияв релігії не може 
бути абсолютно тотожним для різних типів

суспільства. Різниця між соціальними функ
ціями релігії в традиційному і сучасному су
спільствах є досить істотна. Так, у сучасному 
суспільстві, де відчутна дія таких чинників, 
як суспільна диференціація, ціннісний плю
ралізм і секуляризація, ідентичність релігій
ного вияву зміщується з централізованої, іє
рархічної, інституціалізованої сфери до сфе
ри особистісної. Відбувається процес, який у 
соціальній релігії отримав визначення при
ватизації релігії, тобто особистісного вибору 
її, в результаті чого з’являється приватна ре
лігія як індивідуальний феномен.

Маючи такий далеко не повний загально
теоретичний аналіз складного, багатоаспект- 
ного і специфічного за своєю суттю об’єкта, 
яким є релігія, і в залежності від конкретно- 
історичних умов її функціонування в суспі
льному організмі, можна виокремити ряд як 
закономірностей, так і характерних особли
востей, які слугують теоретичним підгрун
тям для виявлення ролі й місця релігійного 
чинника в історії українського етносу та 
процесах національного відродження.

Причиною та умовами актуалізації в сус
пільній думці українства проблеми націо
нального та релігійного послужили особли
вості природного, історичного й духовного 
буття нації, специфіка її ментальності і тра
дицій, а відтак багатовікова колоніальна за
лежність українського народу й відсутність у 
масовій та індивідуальній свідомості націо- 
нально-державницьої ідеології. Для ниніш
ньої молодої української держави в умовах 
існуючої стратифікації суспільства актуаль
ним є вироблення науково обгрунтованої, 
духовно, політично і релігійно зумовленої 
історичним буттям українського народу іде
ології державотворення як філософії націо
нально-державного розвитку українського 
суспільства, тобто формування національної 
свідомості та національності психології, но
вих ціннісних орієнтацій, у центрі яких є на
ціональна ідея [3, с.29]. З’ясування місця і 
ролі релігії в національному бутті українсь
кого народу передбачає теоретичне осмис
лення проблеми походження нашого етносу і 
його релігії, впливу релігії на формування 
етносу і навпаки, з ’ясування того, як україн
ський етнос формував свою релігію або які 
зміни вносив у чужі релігії, приймаючи їх як 
свої.

Виокремлюючи в історії релігійного про
цесу в Україні національно-релігійний ас
пект і не індентифікуючи націю з будь-якою 
релігією, відмітимо, що релігійний чинник в 
Україні сам по собі не був визначальним у 
процесах етнотворення й етноінтеграції, на

76 Науковий вісник Чернівецького університету. 2001.Випуск 101. Філософія



ціонального відродження. Над ним завжди 
домінував політичний чинник.

В умовах сьогодення, коли Україна вже 
втретє протягом своєї історії переживає про
цеси національного відродження, актуаль
ність вияву і вивчення етнорелігійних 
зв’язків і відносин в українському багатона
ціональному і поліконфесійному суспільстві 
ще більше зростає. Тільки за умови розгляду 
релігії як складової суспільного процесу во

на стане чинником стабільності суспільства, 
фактором'позитивних соціальних змін.
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ДО ПИТАННЯ ПРО РЕЛІГІЙНІ КОНФЛІКТИ ТА КОНФЛІКТОГЕНШ ЗОНИ
Релігійні конфлікти -  різновид соціаль

них. Це зіткнення (ідеологічне, а часом і фі
зичне), розбіжність інтересів і дій окремих 
віруючих та їх спільнот -  груп, общин, 
об’єднань, церков, конфесій. У конфліктній 
ситуації сторони намагаються зайняти пози
цію, яка виключає задоволення потреб, ін
тересів іншої сторони. Це боротьба за цінно
сті та право на певний статус, за володіння 
правом і ресурсами, в якій мета опонентів -  
нейтралізація або усунення суперника. Дія 
конфліктуючих сторін спрямовується на до
сягнення несумісних або таких, що взаємно 
виключають одні одних, цілей. В той же час 
при конфлікті завжди йдеться про досягнен
ня здатності контролювати і спрямовувати 
дію іншої сторони. Конфлікт характеризує
ться цілим рядом особливостей. По-перше, 
протилежністю думок конфліктуючих сто
рін, причому ця протилежність повинна бути 
виражена явно, доведена, так би мовити, до 
“точки кипіння” [1, с. 69]. По-друге, в рамках 
конфліктної взаємодії між його учасниками 
відсутня комунікація, коли конфліктуючі не 
тільки не слухають, але й не чують один од
ного. По-третє, взаємодія при відсутності 
комунікації має руйнівний характер: пору
шення цілісності соціальних інтересів, бло
кування нормального функціонування всієї 
соціальної системи [2, с.42-43].

Маючи соціальну природу, релігійні кон
флікти відрізняються своєрідністю. Насам
перед вони віддзеркалюють ситуацію в сус
пільстві. їх генезис багатоаспектний: можуть 
виникати як наслідок економічної, соціаль
но-політичної нестабільності, недосконалос
ті державно-церковних відносин, втручання

політичних сил у діяльність релігійних орга
нізацій, наявності невирішених проблем це
рковної власності, зокрема, культових при
міщень, майна. їх складовими є нетерпи
мість, ворожість, конфесійна упередженість. 
Вони можуть перерости в загальну невроти
зацію населення, наростання агресивності, 
небажання пошуків компромісних рішень.

Проблеми релігійних конфліктів ще недо
статньо вивчені. Немає загальновизнаної їх 
класифікації. Проте, на наш погляд, серед 
них можна виділити такі різновиди:

1. Внутрішньосімейні (інтрасі- 
мейні), які виникають внаслідок непорозу
міння, незгоди між подружжям, між батька
ми й дітьми на грунті розходжень у поглядах 
на ті чи інші сторони релігійного життя, 
норми поведінки, дотримання обрядово- 
культових традицій тощо. Особливо гострі 
суперечки виникають при створенні нових 
сімей і наявності в наречених різної конфе
сійної належності або невіруючої людини. 
Найчастіше такі ситуації характерні хариз- 
матичним конфесіям: церкві “Нове життя”, 
“Ковчег Спасіння”, “Логос”, “Голгофа” та ін. 
У їх середовищі мають місце непоодинокі 
приклади, коли створення нової сім’ї блоку
ється батьками до вирішення питання кон
фесійної належності в наречених.

2. Міжособистісні (інтерперсо- 
нальні) -  конфлікти, які виникають між дво
ма особистостями, наприклад, між пресвіте
ром громади та одним з проповідників. Такі 
факти особливо притаманні новоствореним 
незалежним громадам баптистського, адвен- 
тистського та п ’ятидесятницького напрямку.

3. Внутріконфесійні (інтракон-
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фесійні) -  конфлікти між священ
нослужителями і віруючими, що їх підтри
мують, всередині конфесії. Яскравий при
клад -  внутріцерковний конфлікт в УПЦ КП 
у зв’язку з поділом її єпархії в Чернівецькій 
області на дві частини - Чернівецько- 
Буковинську, якою керує митрополит Дани
ло, та Кіцмансько-Заставнівську, яку опікує 
архієпископ Варлаам. На знак протесту про
ти рішення Синоду УПЦ КП про призначен
ня Варлаама на Кіцмансько-Заставнівську 
єпархію (1999 р.), прихильники Данила не 
допускали його до богослужінь у кафедраль
ний собор м. Кіцманя. Прихильники Варлаа
ма вночі зірвали замок і захопили храм. Для 
погашення конфлікту були залучені органи 
правопорядку. Не останню роль в інциденті 
відіграв Кіцманський міський голова, прихи
льник Данила, який підбурював віруючих на 
протиправні дії. у

4. Міжконфесійні (інтерконфе-
сійні) -  характеризується наявністю чвар між 
різними конфесіями. Так, у перші роки 
Української державності розкрились чвари 
двох найвпливовіших українських церков -  
УПЦ і УГКЦ, що перетворили, особливо за
хідноукраїнський регіон, на поле розбрату, 
який мав політичне підгрунтя. Справа дохо
дила до взаємних звинувачень, пошуків ли
ше “чорних плям” в історії супротивної кон
фесії, витлумачення своєї винятковості в 
процесі духовного відродження українського 
народу. Мали місце погроми храмів, їх захо
плення, фізичне насильство над священика
ми й віруючими. Нездорові емоції, психоз 
учасників конфлікту підігравали функціоне
ри деяких політичних партій і рухів, народні 
депутати, органи масової інформації.

У свою чергу релігійні конфлікти можуть 
поділятися на вертикальні -  між служителя
ми культу, що займають різні рівні в церков
ній ієрархії, і горизонтальні -  між церковни
ками, які займають однакове місце в церков
ній ієрархії. Конфлікти можна класифікувати 
також за ступенем тривалості й напруги 
(швидкоплинні, довготривалі, слабовираже- 
ні) [2,с.57].

Релігійні конфлікти виникають на грунті 
загострення протиріч об’єктивного та 
суб’єктивного характеру. На них накладаєть
ся дія ряду локальних факторів: діяльність 
релігійних екстремістів, неправильна пове
дінка місцевої влади, упереджене ставлення 
її до окремих релігійних формувань. Проти
річчя між потребами та інтересами, споді
ваннями релігійних об’єднань і мірою їх фа
ктичного задоволення, якщо вони довго не 
розв’язуються, призводять до нагромаджен
ня незадоволення, зростання агресивності

деяких керівників конфесій та широкого за
галу віруючих, посилення стресових станів, 
психічної неурівноваженості та роздратова
ності. Конфліктологи виділяють п’ять стадій 
емоційного стану учасників конфлікту в 
процесі його розвитку: дискомфорт, інци
дент, непорозуміння, напруга, криза 
[3,с.360].

Найбільша кількість різних конфліктних 
ситуацій з’являється в суспільстві в перехід
ні періоди на зламах історичного процесу. 
Характерною в цих умовах є поява вогнищ і 
навіть зон різкого загострення напруги в 
окремих населених пунктах і регіонах, у то
му числі й тих, які мають релігійну мотива
цію. Так, нині в Чернівецькій області можна 
говорити про осередки релігійних конфліктів 
у деяких селах (їх нараховується понад 
п’ятдесят). Сукупність декількох осередків 
(вогнищ) складає зону. Конфліктогенні зони 
-  Кіцманська, яка охоплює 5 сіл, Заставнів- 
ська -  12, Вижницька -  6, Сторожинецька -  4 
І Т А

Релігійні конфлікти проходять певні ста
дії. Перша -  передконфліктна ситуація, 
тобто конфлікт у даному разі “дрімаючий”, 
латентний. Цій стадії властиве загострення 
протиріч, зіткнення інтересів суперників. 
Конфлікт поступово визріває, але ще не до
сягнув критичної межі.

Кількісні зміни у свідомості конфліктую
чих сторін переходять в якісні зміни: вини
кає конфлікт у неприхованому вигляді. Йому 
сприяє дія факторів, які загострюють ситуа
цію: прорахунки керівництва, невірна оцінка 
обстановки, активізація діяльності партій та 
рухів, які опікують ті чи інші конфесії, ши
роких масштабів набувають стихійні та ор
ганізовані мітинги з участю віруючих та 
служителів культу, демонстрації, насильни
цьке захоплення храмів, церковного майна, 
блокування громадського транспорту, піке
тування державних установ, оголошення го
лодування. Щоб конфлікт почав розвиватися 
й розгортатися, потрібен інцидент, коли одна 
із сторін починає діяти, зачіпаючи інтереси 
іншої сторони. Якщо протилежна сторона 
відповідає тим же, конфлікт із потенційного 
переходить у відкритий.

На гостроту та розмах конфлікту, окрім 
майнових, фінансових питань, боротьби за 
право користування культовою спорудою, 
накладаються суперечки щодо мови, на якій 
повинні проводитись богослужіння (україн
ська, румунська, російська, церковно
слов’янська), боротьба за лідерство в релі
гійних організаціях, за використання нового 
стилю календаря в релігійній практиці (хара
ктерна для румуномовних парафій, дії яких
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підігріваються з Румунії), амбіції окремих 
служителів культу, присвоєння права на мо
нополію над кладовищами з боку деяких 
конфесій. Детонуючим фактором є також 
упереджене ставлення до “не своїх” релігій
них громад з боку місцевих органів влади. 
Суттєвий вплив на розвиток релігійного 
конфлікту можуть справити міжетнічні від
носини, особливості лідерів конфліктуючих 
сторін -  вроджені (темперамент, задатки) і 
набуті соціальні якості (освіта, виховання 
тощо).

За певних умов релігійні конфлікти набу
вають тенденції до послаблення і, врешті, до 
подолання, яке може відбуватись само со
бою, коли стихійно зникають причини конф
лікту через зміну обставин. Конфлікт може 
бути усунений свідомою діяльністю однієї 
або всіх конфліктуючих сторін. Це передба
чає досягнення згоди на грунті взаємних 
поступок. Мається на увазі, що кожна зі сто
рін повинна вибороти позицію, яка передба
чає межі допустимих вчинків і характер мо
жливих компенсацій за них [4]. Післяконф- 
ліктний період при загостренні стосунків 
може бути початком повторного конфлікту 
на іншому рівні з новими учасниками. До 
них можуть приєднуватись інші причини.

Поки що не вироблено ефективних мето
дів, з допомогою яких можна було б погаси
ти, локалізувати конфлікти у всіх їх проявах. 
Підкреслимо, що стабілізація, нормалізація 
релігійної ситуації -  складова частина стабі
лізації всього суспільства. Конфлікт можна 
вважати вичерпаним, якщо переможцями 
будуть усі його учасники. Справедливим є 
твердження Р.Фішера і У.Юрі, що метод 
принципових рішень є стратегією для досяг
нення усіх рішень, досягнення кожною сто
роною того, що їй належить, залишаючись 
при цьому в межах паритету, вигоди обох 
сторін [5,с.25].

Насамперед важливо вміти прогнозувати 
та попередити конфлікт, з ’ясувати ознаки 
раннього вияву напруги у стосунках сторін, 
намітити можливі варіанти локалізації та 
розв’язання суперечностей. Потрібно про
явити увагу до лідерів конфлікту, вгамувати 
їх амбіції, організувати переговори, консуль
тування представників конфліктуючих сто
рін. Обмін точками зору, діалог, забезпечен
ня взаємного спілкування при належній 
культурі та бажанні може сприяти 
розв’язанню конфліктних ситуацій.

Найбільш актуальною проблемою в нині
шніх умовах є вирішення питання про те, 
кому належить культова споруда -  громаді 
УПЦ КП чи УПЦ, УПЦ КП чи УГКЦ тощо. 
Місцеві органи влади пропонують свої варі

анти розв’язання конфлікту. Одним з них є 
почергове використання церковного храму 
конфліктуючими громадами віруючих. Про
те ця форма подолання конфлікту на практи
ці не прижилась. У церкви, - заявляють свя
щеннослужителі, -  мусить бути один госпо
дар. Чернівецька облдержадміністрація прй- 
няла 6 рішень, спрямованих на подолання 
вогнищ гострого протистояння з приводу во
лодіння культовими спорудами, що знаходя
ться на балансі держави. Проте особливих 
змін на краще не сталось. Ефективніше 
спрацював інший варіант -  виділення земе
льних ділянок на будівництво нових храмів і 
надання т.з. альтернативних приміщень для 
богослужінь (Глибоцький, Заставнівський, 
Кіцманський, Хотинський райони).

Без пошуку компромісу у врегулюванні 
розбіжностей та суперечностей через взаємні 
поступки та пошук рішення в інтересах усіх 
сторін, пристосування до наявної ситуації 
припинення конфлікту малоймовірне. Не 
зайве нагадати, що вагомим примирюваль- 
ним фактором для конфліктуючих сторін має 
бути дотримання християнських принципів 
моралі: “Зі своїм супротивником швидко ми
рися” (Матвія 5-25), “Не противтеся злому” 
(Матвія 6-39), “Будьте досконалі” (Матвія 6- 
48), “Не судіть, щоб вас не судили” (Матвія 
7-1), “Люби свого ближнього як самого себе” 
(Матвія 22-39).

Слушні є поради М.І.Пірен щодо правил 
доброго спілкування в конфліктних ситуаці
ях, особливо такі:

Поступайте стосовно до інших так, як 
би Ви хотіли, щоб вони ставились до Вас;

Дайте людям відчути свою значи
мість;

Хто робить перший крок до прими
рення, той виграє;

Зробіть спробу зрозуміти інших;
Не говори те, що може принизити 

супротивника;
Будь готовим подолати власну са

мовпевненість, амбіції, визнати свою непра
воту, бо в конфлікті завжди є вина обох сто
рін [2, с.135, 158-159].

У нинішніх умовах повністю уникнути 
релігійних конфліктів неможливо. їх потріб
но вивчати й вирішувати в інтересах зацікав
лених сторін, домогтися, щоб вони були 
принаймні регульованими. Набуває актуаль
ності обмін досвідом розв’язання конфлікт
них ситуацій, проведення круглих столів, 
роз’яснювальної роботи серед населення, 
навчання відповідних кадрів, використання з 
цією метою засобів масової інформації.
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АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СВІТОГЛЯДНИХ КЛІШЕ 
ДОХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ

У дослідженні джерел, з яких постає 
українська філософська думка, помітне місце 
належить тій сфері духовнбї культури, яка 
складає “народну мудрість”. Визначити суть 
цього поняття можна, на наш погляд, шля
хом порівняння з поширеною в культурі Русі 
“книжною мудрістю”. Адже типи мудрості 
нерозривно пов’язані з духовністю в її мо
рально-етичних формах. Народна мудрість, 
орієнтуючись на життя, все ж звертається до 
земних, практичних справ, тоді як книжна 
спрямована до пізнання вищої, божественної 
мудрості. Звідси й розуміння народної муд
рості як практичної житейської “осмис- 
леності, хитромудрості”. При цьому народна 
мудрість виступає як певна колективна 
пам ять, що містить у собі правила, норми, 
установки, які визначають поведінку та дії 
людини в тій чи іншій конкретній ситуації.

Виразником народної мудрості є фольк
лор. При всій складності внутрішніх жанро
вих співвідношень усної народної творчості, 
все ж таки можна визначити достатньо 
струнку систему елементів духовності, що 
передували одне одному. До найдавніших 
фольклористи відносять обрядові пісні, за
мовляння, загадки, прислів’я та приказки. 
Пізніше сформувалися казки та билини, ще 
пізніше -  історичні пісні, лірична пісенна 
творчість, думи.

Змістовний аналіз форм духовного життя 
народу дає можливість не тільки відродити 
історію його розвитку, але, що особливо ва
жливо, стає ключем до розгадування таєм
ниці національних ментальних особливос
тей, які визначають значною мірою світогля
дні орієнтації того чи іншого народу -  його 
політичну толерантність, поліфонічність, 
тобто те, що ми спостерігаємо сьогодні в 
Україні.

Це достатньо чітко сформульовано у XX 
ст. завдяки працям відомих французьких іс
ториків Марка Блока та Люсьєна Февра, які 
організували в 1929р. журнал “Аннали соці
альної та економічної історії-”. Згуртувавши

навколо себе істориків, вони у своїх працях 
розробили так звану “нову історію”, цент
ральною ідеєю якої є відмова від 
монологічного” бачення, що зафіксовано в 

наративних (розповідних) документах, які 
дійшли до нас, і звертання до діалогічного 
контакту з минулим. Це можна зробити, зве
рнувшись до предметного та духовного світу 
людей досліджувального періоду. І, звичай
но, найкращим провідником при цьому є 
фольклор. Тому в школі “Анналів” розроб
ляється нова методологія підходу до мину
лого, яка ставить завдання викликати з не
буття “мовчазну більшість”.

Етнічний поліфонізм, який з самого поча
тку характеризував ті процеси, що відбува
лися здавна на українських землях, не дозво
ляє стверджувати домінантну роль будь- 
якого з етносів -  індоєвропейського, балтсь- 
кого, тюркського та інших у становленні ет
нічної східнослов’янської спільноти. Більш 
вірогідним є розгляд етносу крізь призму со
ціально-трудової діяльності людей, враху
вання того, що епоха синкретизму виробила 
особливі форми світосприймання, в яких не
розривно злиті різноманітні форми духовно- 
практичної діяльності людей минулих віків.

При цьому- з самого початку народна 
культура спиралася на певну систему 
“кліше”, тобто традиційних висхідних обра
зів та понять, що складали метафоричну мо
ву культури. Саме поняття “кліше” було вве
дено в науку на початку XX ст. французьки
ми лінгвістами й означало готові, так би мо
вити “вічні” в даній етнічній культурі 
“одиниці мови”, “одиниці мовної культури”, 
а значить і “одиниці змістовного забезпечен
ня” цієї культури. Це, наприклад, образ зві
рів в українському фольклорі, в казках, при
слів’ях, загадках. Кліше виражається в тому, 
що лисиця завжди хитра, заєць -  боягуз, вовк
-  дурний та лютий. Те ж саме щодо кольорів
-  білий символізує світле, радісне, червоний
-  веселе, святкове, золотий -  розкіш, багатс
тво, чорний -  смуту, трагізм. До речі, це в
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нашій культурі. А на Сході білий колір озна
чає жалобу, зелений та синій -  священні ко
льори і т.п.

Разом з тим традиційність та сталість клі
ше пов’язана з безкінечною рухливістю, ко
ли відбувається вбирання елементів культу
ри інших народів, тим самим відображаючи 
внутрішній хід розвитку фольклорного про
цесу даного етносу. “Фольклорні традиції 
окремих етносів, - зазначає з цього приводу 
відомий дослідник К.Чистов, - особливо кон
тактуючих, могли ще не виробити достатньо 
ясних особливостей; вони, очевидно, подібно 
до локальних мов та діалектів, створили пев
ну архаїчну безперервність, численні, що пе
рекривають одна одну, зони переходу окре
мих ознак” [3, с.34].

Змістовним ядром первісної духовної 
культури були нерозривно пов’язані між со
бою міф та обряд. При цьому міф домінував 
у тому ідейному синкретизмі, яким характе
ризувалася первісна культура; обряд же був 
виразником і конденсатором єдності міфоло
гічної свідомості та релігійно-магічної прак
тики. І хоч у питанні про те, що первісне -  
обряд чи міф, думки вчених різко розійшли
ся: такі відомі дослідники, як Фрезер, Робер- 
тсон-Сміт, Веселовський схилялися до ви
знання першості обряду, а Клод-ЛевіСтрос 
та інші визнавали першість міфу щодо обря
ду. Проте, на нашу думку, найкраще ці пи
тання визначив Е.М.Мелетінський: “У дійс
ності є безліч міфів, у яких відклалася струк
тура обряду (наприклад, календарні міфи), і 
обряди, що є театральними інсценуваннями 
міфічних сюжетів. Питання про те, хто кого 
породив, що є давнішим -  міфи чи обряд, 
аналогічне питанню про те, шо було раніше, 
курка чи яйце... Проте внутрішня єдність 
міфу та обряду ніколи не порушується; ця 
єдність не тільки і не стільки генетична, 
скільки семантична” [2, с. 12-14].

Одне певно -  і міфи, і обрядовий фольк
лор не виходять за межі моделі світобудови 
зрівноваженого натуралістичного пантеїзму, 
в якій людина нероздільно злита з природ
ними процесами, що відбуваються навколо 
неї. Саме тому в прислів’ях, приказках та за
гадках відображено значною мірою концент
рований досвід “вживання” в цю єдність. 
Звідси та мудрість на рівні практичних порад 
та приказок: “Готуй літом сани, а взимку во
за”, “Мудрим ніхто не вродився, а навчився” 
та ін.

Міфологічний синкретизм, який характе
ризувався злитністю слова та людської дії, 
найповніше відтворюється в календарно- 
обрядовій поезії, що спирається на принцип 
циклічності, продиктований самою госпо
дарською діяльністю русичів та нерозривно 
пов’язана з порами року. Про це свідчать на
віть давні назви місяців: січень -  час рубання 
лісу, березень (березозол) -  час збирання со
ку з берези або ж спалювання вугілля тощо.
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Так чи інакше обрядовий фольклор був 
зорієнтований на традиційність і утримання 
певної єдності та статики. Тому досить во
роже ставився до будь-яких змін. Сама 
постійність круговороту повинна була 
стверджувати непорушність макросвіту. То
му таке важливе місце зайняла симетрія, ві
дображена в орнаментах на побутових пред
метах, у вишивці, у символиці самого життя 
-  образів Великої Богині, сірін (русалок), пі
внів -  вісників ранку та інше.

Світобачення цього періоду має як поза
часовий, так і позапросторовий характер. У 
цілому оформляється певна абстракція мак
рокосмосу, обмеженого статикою схематич
них відображень предметів та явищ, певною 
мірою пов’язаною з людським мікрокосмом, 
що не виділився і не усвідомлював себе від 
світу в цілому.

І все ж у самому світі виникає поряд зі 
статистикою активний рух до антропологіза- 
ції світобачення. Проявляється це в тих мо
ральних оцінках, які спрямовані на певне 
формування поведінки людини' в родовому 
колективі, які зафіксовані в прислів’ях, у га
данні й особливо яскраво в так званих обере
гах. Це мініатюрні зображення коней, птахів, 
звірів, а також побутових предметів -  клю
чів, ложок, ножів, які носили на поясі або на 
грудях і яким приписували чудодійні влас
тивості. Якщо світ і його ідеальний знак- 
слово нероздільні для міфологічної свідомо
сті, то для захисту від певного зла можна бу
ло тримати біля себе “захисне добро” в сим
волічному зображенні. В оберегах зафіксо
вано певні часові, невічні характеристики 
світу. Час оберегів збігається з часом їх во
лодаря. Тому, маючи певні статичні форми, 
обереги мають і “внутрішню динамічність” 
“Внутрішня динамічність, - зазначає 
Т.К.Вагнер, - полягає в такій побудові силуе
тів, коли контур у своєму сильному та плав
ному рухові, обминаючи всякі другорядні 
деталі (виступи та заглиблення), раптово 
створює рильну випуклість у головному 
“захисному” місці, енергійно акцентує цю 
частину, а потім “згасає”” [1, с.268].

Складний процес становлення антропо
морфного світобачення відтворено в такому 
важливому пам’ятнику народної творчості, 
як казковий фольклор. Він з’явився в давни
ну на землях України і ще з Х-ХІ ст. зафіксо
ваний в писемності, починаючи з Руського 
літопису. Неможливо перелічити праці чис
ленних діячів літератури України і поза нею, 
де використовується український фольклор. 
Так, на українському легендарно-казковому 
мареріалі написав О.С.Пушкін своїх “Братів- 
розбійників”; відомо ряд творів М.Гоголя, 
сюжети яких були використані польськими 
авторами О.Кольбергом, Т.Мошинською,
С.Рокосовською та іншими. Особливо акти
вно це відбувалося в перші десятиріччя XIX 
ст., в період поширення ідей романтизму. 
Брати Грімм та Шарль Перро збирають каз-
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ковий фольклор і упорядковують його, тим 
самим закладаючи основи самобутності на
ціональних ментальних установок своїх на
родів.

А самим героєм казок є людина та її по
шуки добра, хоча ця людина нерозривно 
пов’язана з природним буттям і ще тільки

В обить перші кроки до власної ідентичності, 
(е тотемістичні вірування в казках про взає

моперетворення людей і тварин (“Гуси- 
лебеді”, “Іван Бикович” та інші), і казки про 
народження людини від тварини, і залишки 
аграрних магічних культів (живильна гілка).

Простір казковий -  це лише те, де відбу
вається сама казкова дія. І навіть звірі, які 
супроводжують героя, отримують “людські” 
оцінки — домашні тварини завжди перемага
ють диких. І найголовніше те, що в казці 
з’являються чітко розведені поняття добра і 
зла та формулюється система моральних ви
мог, яка й визначає сутність національного 
ідеалу. Саме тому перемагають працьовиті, 
чесні, співчутливі, сильні й розумні.

І ще одна риса казкового фольклору надз
вичайно важлива -  герої рішуче виступають 
проти долі, обираючи свій власний шлях 
всупереч усім застереженням.

І повністю відбувається визначення борця 
за добро та справедливість у героїчному епо
сі східнослов’янських народів, який зародив
ся в XI ст. на території Київської Русі, так 
званому билинному епосі. Якщо попередні 
жанри усної народної творчості відображали 
певний рівень етнічної свідомості, яка пере
бувала в стані формування, то билинний 
епос пов’язаний з періодом становлення 
державності. Недаремно ж центром епосу є 
Київ. Так, дія билини відбувається в чистому 
полі або на заставі, але ці місця не автономні 
-  вони просто елементи дороги, шляху до 
священного центру -  Києва. Усі події з бага
тирями відбуваються саме в дорозі, яка не
мов би стягує всю Русь до її природного, а 
значить, і священного центру -  Києва. Саме 
це і складає сутність билинного простору, 
який набуває тим самим не територіальної 
фізичної характеристики, а чисто соціальної. 
Центром же є той етнос, який об’єднується 
навколо Києва і складає першу державність.

Аналогічні й часові характеристики би
линного епосу. У ньому немов би увічнюю
ться основні риси періоду найвищого підне
сення Київського Русі. Епос при цьому не 
визнає звичайної хронології, поєднує події та 
персонажі різних часів та епох. Якщо свя
щенним центром є Київ, то таку ж святість 
набуває час розквіту Київської Русі, що й 
становить певний хроноцентризм Х-ХІІ ст.

І все ж билинний епос збігався з казковим 
додержавним фольклором у тому, що добро 
завжди перемагало. Носіями ж цього добра 
були багатирі, в образах яких проглядається 
певна індивідуалізація. Так, Ілля Муромець -  
втілення мудрості, доброї сили, чесності та 
благородства, Добриня Нікитич -  
82

“вежеством сильний”. Саме він знає всі пра
вила честі лицарської і суворо дотримується 
їх, читає написи на каменях придорожних, на 
чашах, навчає культури поведінки. Альоша 
Попович -  “наскоком смел”, і в цьому 
“наскоці” може переступити правила дружби 
і благородства. Усі ж разом багатирі склада
ють певну систему моральних доброчинств, 
центром яких є служба рідній. землі, її обо
рона. Вони не завойовники. їх завдання -  
‘стояти насторожі на заставі багатирській”. І 

та висока оцінка, яку вони отримали в на
родній свідомості, нерозривно пов’язана са
ме з ідеалом захисників та борців за рідну 
землю.

Якщо билинний епос відкрито тяжів до 
народної самосвідомості, то такі жанри, як 
легенди та апокрифи займали серединне ста
новище між старим світоглядним “образом 
світу”, “християнізованим”.

Легенди займають особливе, немов би 
проміжне місце між усною народною творчі
стю та жанрами писемності. Якщо певні осо
бливості легенд зближують їх з фольклором, 
то ряд інших притаманних легендам власти
востей виводять їх на релігійну проблемати
ку. Особливий інтерес у цьому плані явля
ють собою ті легенди, які отримали втілення 
в сюжетах так званих апокрифів. їх ще нази
вають “відреченими” книгами і вони скла
дають розповіді, заборонені у свій час церк
вою.

Як утопічні твори, апокрифи переносять 
розв’язання усіх суперечностей та конфлік
тів у потойбічний світ. Винагорода при цьо
му має чисто “тілесний” характер -  це “їжа 
райська, одежа, до віку незносима”. У раю, 
за апокрифами, царить вічний день, який ні
коли не змінює ніч. У цілому все це нагадує 
скоріше картину земного благополуччя, ба
гатства, ніж те, що пропонує церква -  райсь
ку насолоду, що зводиться до чисто духов
них радостей.

Отже за умов виникнення державності 
склалася певна світоглядна модель, яка спи
ралася на архетипи свідомості -  типу світо
вого дерева з потрійною вертикальною стру
ктурою (небо, земля, підземний світ); гори
зонтальним поділом світу на північ, захід, 
схід, південь; бінарні опозиції (верх-низ, чо- 
ловіче-жіноче, день-ніч); виділення спочатку 
людської спільноти на рівні протиставлення 
її природним процесам і, зрештою, форму
вання державницької свідомості. Усе це під
готувало ті протомоделі, які пізніше стали 
основою для розгортання філософських кон
цепцій.
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ПРОБЛЕМА ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ
Якщо залишити осторонь екуменічний ас

пект цієї теми (значення якого в наші дні не
дооцінювати також не можна) і виходити е 
своїх судженнях тільки з потреб, які визна
чають сучасне внутрішнє життя самої Пра
вославної Церкви, то й тоді стане очевидною 
важливість та актуальність календарної про
блеми.

Різноманітність у богослужбовій практиці 
й церковних звичаях -  явище природне вже 
тому, що воно в різноманітті зовнішніх форм 
виявляє внутрішню органічну єдність Собо
рної Церкви і служить її зміцненню. Розхо
дження ж у календарі -  принципове явище, 
оскільки тут можна побачити послаблення 
цієї єдності. Церква завжди прагнула уник
нути розходжень у визначенні часу Пасхи. 
Ця тенденція природно поширювалася- також 
на інші великі свята і на весь календар.

На сьогоднішній день неперехідні свята в 
одних Помісних Православних Церквах (Ро
сійській, Єрусалимській, Сербській, Грузин
ській, Болгарській) святкуються за старим, 
юліанським календарем, а в інших (Констан
тинопольській, Александрійській, Антіохій- 
ській, Румунській, Кіпрській, Елладській, 
Польській) -  за новим, який прийнятий Кон
стантинопольською Радою 1923 року і поки 
що повністю збігається датами з календарем 
григоріанським. При цьому в межах деяких 
Автокефальних Церков, які прийняли новий 
календар, частково зберігається, з благосло
вення церковної влади, старий стиль, там де 
цього вимагають місцеві умови. І навпаки.

Незважаючи на те, що Церква завжди на
давала великого значення одночасному свят
куванню Пасхи, навіть у цьому питанні у нас 
зараз немає повної єдності, бо в деяких захі
дних православних приходах та в автономній 
Фінляндській Православній Церкві Пасха 
святкується за григоріанським календарем 
[1,с. 109].

Календарним питанням займалася Мос
ковська Рада представників Помісних Цер
ков у 1948 році. Вона визнала обов’язковим 
для православних кліриків та мирян вживан
ня “стилю тієї Помісної Церкви, в межах якої 
вони проживають”, і підтвердила необхід

ність святкування Пасхи всіма в один час 
згідно за олександрійською пасхалією [2, с.
432].

Труднощі, які виникають при штучному 
поєднанні “виправленого юліанського” ка
лендаря і Александрійської пасхалії, поля
гають в основному в повному зникненні Кі- 
ріо-Пасхи та поєднанні свята Благовіщення з 
днями Страстної седмиці (при введенні но
вого стилю час святкування Благовіщення 
сягає тільки четверга 6-ї седмиці Великого 
посту), і в непомірному скороченні та навіть 
у повному зникненні в деякі роки Петрового 
посту. Як показує практика Румунської Цер
кви, в таких випадках доводиться користува
тися березневим повним місяцем, тобто від
ступати від Александрійської пасхалії. Це ще 
раз свідчить про неможливість органічно по
єднати “виправлений юліанський” стиль з 
неспотвореною Александрійською пасхалі
єю.

Саме на основі Александрійських підра
хунків був створений нині діючий 532- 
річний пасхальний цикл, “великий індикті- 
он”. Він характеризується своєю витонченіс
тю, простотою та відносно великою серед
ньою точністю показників, але все ж таки в 
ньому немає (і не може бути) точності абсо
лютної. Зараз дають про себе знати неточно
сті індиктіонових місячних показників, які 
все більше й б|льше відстають від реальних 
фаз місяця, тропічна неточність усієї юліан
ської календарної системи і, зокрема, про
гресуюче відставання в індиктіоні давньої 
дати весняного рівнодення (21 березня ст.ст.) 
від реального його моменту.

Внаслідок цього, вже у 2515 році Пасха 
припаде на 25 травня, а в 6771 році -  на 27 
липня. Зрозуміло, що наведені тут великі 
цифри років далеко виходять за межі 
“досяжного”. Але пов’язані з назвами циф
рами приклади говорять нам багато про що. 
По-перше, вони служать наочною ілюстраці
єю тих повільних, але незворотних процесів, 
яким підкоряються механізми діючих у нас 
календарно-пасхальних систем, по-друге, є 
переконливим аргументом проти тих, хто 
схильний вважати, що існуюче положення
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освячене навіки і принципово не підлягає 
перегляду.

“Великий індиктіон” ніколи не був запо
віданий для обов’язкового керівництва кано
нічними правилами, хоч довгий час залиша
вся найзручнішим засобом використання ні- 
кейських постанов на практиці. Тому не мо
жна наполягати на обов’язковому збереженні 
“великого індиктіону”.

Питанням щодо часу святкування Пасхи 
займався Перший Вселенський Соборв Нікеї. 
Однак оригінал тексту визначення цього Со
бору з названої проблеми до нас не дійшов. 
Відносно пасхалії існують церковні правила: 
сьоме апостольське та перше Антиохійсько- 
го Собору; останнє правило містить поси
лання на визначення про Пасху Собору в Ні
кеї, тобто Першого Вселенського, яке не 
дійшло до нас. Одноголосні свідчення суча
сників та учасників НікейЬького Собору, які 
підтверджені післянікейською практикою, а 
також правила апостольське та антіохійське 
-  дають нам можливість стверджувати, що 
норми пасхалії, санкціоновані Древньою Це
рквою, зводяться до певних правил.

Дата Пасхи (пасхальної неділі) повинна 
визначатися:

а) в залежності від моменту весняного рі
внодення (після нього);

б) в залежності від фаз місяця (в першу 
неділю після повного місяця);

в) незалежно від єврейських обчислень і від 
єврейської пасхи [1, с. 111].

Останній пункт був викликаний бажанням 
порвати будь-які зв’язки з іудаїзмом, а також 
незручністю в обчисленнях єврейської пас
хи. Відомо, що синедріон із своєю особли
вою комісією “сод ха-іббур” освячував ново
луния ніссану, наперед зваживши цілий ряд 
практичних міркувань: чи достигне до часу 
повного місяця ячмінь (для пасхальної жерт
ви “ підношення снопа ”), чи встигнуть бо
гомольці вчасно прибути в Єрусалим, погод- 
ні умови, стан доріг та багато іншого [3, с.
433]. Легко можна зрозуміти, що для христи
янської свідомості було недоречним ставити 
день Пасхи в залежність від такої іудейської 
практики.

Традиція ж святкувати християнську Пас
ху обов’язково після єврейської виникла піз
ніше. Це підтверджує св. Єпіфаній Кіпрсь
кий: “Пасха не може звершуватися, якщо не 
пройшло рівнодення, що іудеями не дотри
мується... Ми ж звершуємо Пасху після рів
нодення. А також практика самої ж Алексан- 
дрійської Церкви, яка нерідко (а саме в 289, 
296, 316, 319, 323, 343, 347, 367, 370, 374, 
394 роках) святкувала Пасху в один день з 
іудеями [4, с. 189]. Такої думки дотримував
ся також богослов-історик Болотов В.В., го
ворячи, що постанова ніколи не святкувати 
разом з іудеями була пасхалістично немож
ливою [3, с. 180].

Враховуючи можливість введення в май
бутньому того чи іншого міжнародного 
“вічного календаря”, що може зробити дуже 
незручним для самої ж Церкви збереження 
юліанського церковного календаря, потрібно 
відкинути будь-які пасхальні цикли, а пи
тання про день святкування Пасхи для кож
ного року необхідно вирішувати за точними 
даними про рівнодення і весняний період 
повного місяця.

Це розв’язання полегшується ще й тим, 
що Церква ніколи ніяким законодавчим ак
том не санкціонувала будь-якої пасхалії, а 
встановила тільки деякі принципи, якими 
слід керуватися для визначення дня Пасхи.

Таке розв’язання цієї проблеми потягнуло 
би за собою не тільки зміцнення єдності 
Православної Церкви, а було би й першим 
реальним кроком на шляху до екуменічних 
переговорів з Римо-Католицькою Церквою.
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РЕЛІГІЯ ТА ЦЕРКВА В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛДСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Згідно з офіційною статистикою в Черні
вецькій області на кінець 2000 року офіційно 
діє 909 зараеєстрованих і 115 незареєстрова
них релігійних організацій, що належать до 
28 конфесій, напрямків, церков. (Для порів
няння нагадаємо, що в 1991 р. в Чернівецькій 
області було 422 зареєстровані громади і 179 
незареєстрованих; 1992 р. відповідно -  676 
(50); 1993 р. -  709 (65); 1994 р. -  720 (41); 
1995 р. -  751 (35); 1996 р. -  788 (22); 1997 р. 
-  821 (24); 1998 р. -  838 (21); 1999 р. -  871 
(64)). Спираючись на ці дані, ми можемо го
ворити про поступове зростання кількості 
зареєстрованих громад за 10 років. Що сто
сується незареєстрованих громад, то до 1998 
р. -  їх кількість зменшувалася, а починаючи 
з 1999 р. різко зросла (див.табл.1). На сього
днішній день у їх власності або ж користу
ванні знаходиться понад 800 культових спо
руд і 112 будуються (див.табл.2). Зростання 
кількості релігійних громад, як і розширення 
їх мережі та поліпшення матеріальної бази 
культової практики є свідченням, на нашу 
думку, продовження процесу демократизації 
суспільства, прийняття демократичного за
конодавства про свободу совісті [1, с. 97-99].

Зростання ж кількості незареєстрованих 
громад на кінець тисячоліття може свідчити 
про дві причини:

1. Керівництво релігійних громад, актив 
не повністю задовольняють ті свободи, які 
дає Конституція України, Законодавство про 
свободу совісті та релігійні організації, при
йняте ще в 1991 році.

2. Спроба перенести на підпільний рі
вень деякі види релігійної діяльності. У 
першу чергу це стосується до так званих ес- 
хато-месіанських течій (адвентисти. Свідки 
Єгови), які на кінець тисячоліття різко під
вищили популяризацію ідей кінця світу, Ар- 
магедону, очікування страшних природних і 
соціальних катаклізмів для людства.

Традиційно найвпливовішою конфесією в 
Україні загалом і зокрема в Чернівецькій об
ласті є православ’я. Православ’я в Черніве
цькій області представлене трьома течіями -  
Української православної церкви в юрисдик
ції Московського патріархату, Українською 
православною церквою Київського патріар
хату та Руської православної старообрядни
цької церкви. Домінуючою серед них в обла
сті є Українська православна церква, в юри
сдикції Московського патріархату (УПЦ 
МП). На кінець другого тисячоліття вона на
раховує 375 громад, 11 монастирів, 1 духов
ний навчальний заклад, 2 періодичних ви
дання та 101 недільну школу. Церковну слу
жбу тут здійснює 362 священики. Ці цифри 
певною мірою відображають ту активну бо
ротьбу, яку розгорнув Московський патріарх

за утримання українських парафій.
У порівнянні з УПЦ МП Українська пра

вославна церква Київського патріарху (УПЦ 
КП) має менш розвинуту релігійну структу
ру та матеріальну базу. Нині вона нараховує 
119 (4) громад, 1 навчальний заклад, 59 свя
щеників. Але, якщо звернутися до кількісних 
показників, починаючи з 1992 р. (див. табл.1) 
можна побачити стійку тенденцію до зрос
тання.

На протязі 1991 року в Чернівецькій обла
сті діяло 10 громад Української Автокефаль
ної православної церкви (УАПЦ). Це був пе
ріод пошуку українським православ’ям своєї 
автентичної моделі. Однак після об’єднав
чого собору 1992 року, який призвів до ви
никнення Київського патріархату, ці громади 
змінили свою назву і перейшли в його підпо
рядкування.

Релігійна мережа Руської православної 
старообрядницької церкви Московської архі- 
єпіскопії (попівці) знаходиться у стабільно
му стані: складається з 7 (2) громад, 2 монас
тирів та 1 недільної школи. Церква діє в Ви- 
жницькому, Глибоцькому, Хотинському та 
Сокирянському районах.

Фактично відновилася і вийшла на дово
єнний рівень Українська греко-католицька 
церква. В області сьогодні діє 17 громад (у 
1991 р. -  було лише 2 громади), які об’єднані 
в деканат і входять у структуру Коломийсь
ко-Чернівецької єпархії. Громади в основно
му зосереджені у Вижницькому, Глибоцько
му, Заставнівському, Кіцманському, Новосе- 
лицькому, Сторожинецькому районах та 
м.Чернівці. В області УГКЦ за кількісним 
складом займає сьоме місце, хоча, якщо бра
ти до уваги її стан по Україні, загалом, то 
вона посідає друге місце після УПЦ серед 
традиційних церков.

Серед церков, що розвиваються, є і рим
сько-католицька. Якщо в 1991 р. церква мала 
в області 12. громад, то нині тут діють 26 
громад, 2 монастирі, 25 недільних шкіл, які 
підпорядковані Львівській архідієцезії. У 
Чернівцях функціонує деканат, який очолює 
ксьондз Віктор Антонюк. Церква охоплює 
віруючих різних національностей: поляків, 
українців, румунів, мовами яких ведеться 
богослужіння.

Релігійні організації іудейського віроспо
відання також посідають певне місце на 
конфесійній карті області. Вони налічують 8 
(1) громад та 2 недільні школи. Зростання 
відбулося майже в чотири рази, враховуючи, 
що в 1991 р. у них було лише 2 незареєстро- 
вані громади. У громадах іудеїв існує проб
лема забезпечення служителями культу. Так, 
на всю мережу цих організацій працюють 
лише 2 священнослужителі (див. табл.2).
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Широко представленні на релігійній карті 
області протестантські церкви, кількісні по
казники яких неухильно зростають з кожним 
роком. У нашому регіоні вони представлені 
10-а напрямками. Найчисельнішою є органі
зація Євангельських Християн-баптистів 
(ЄБХ), яка нараховує у своїй структурі 140 
громад (у 91 р. вона мала 37 гр.); на другому 
місці Адвентисти Сьомого Дня (АСД -  86 
громад (1991 р. -  40 гр.); третє місце займа
ють Християни віри Євангельської (п’ятиде
сятники) (ХВЄП) -  76 гр. (91 р. -  11). Менш 
чисельними є Свідки Єгови -  20 (91 р. -  13 
незар.); адвентисти-реформісти (АСД-реф.) -  
5 (91 р. -  5 незар.). По одній громаді налічу
ють лютерани, назариняни. Окрім названих, 
в області є громади, які діяють автономно:
ЄБХ (авт.); ХВЄ (авт.) -  5 гр.; АСД (авт.) -  1 
гр. До 1998 року включно в області існували 
ще дві офіційно, незареєстровані організації:
Рада церков ЄХБ: Рада служителів церков 
ЄХБ. Але в 1999 р. вонй розпались і асимі
лювали з іншими релігійними організаціями.

В останні роки за рахунок відкритості 
кордонів та обміну культур на Буковині на
були поширення новітні релігійні рухи та 
течії, що говорить про достатньо високу ак
тивність релігієтворчого процесу в регіоні.
Новітні релігійні течії та напрямки в області 
представлені неохристиянськими церквами 
харизматичного напряму -  8 (11) громад;
Церквою Ісуса Христа Святих останніх днів 
(мормони) -  1 громада; Новоапостольською 
церквою -  1 гр.; Товариством свідомості 
Крішни -  1 незар.гр. Функціонує також в об
ласті по одній громаді РУНвіри, організації 
Шрі Чін Моя та віри Бахаї.

2000 рік ознаменувався появою нових ре
лігійних утворень. По одній громаді зареєст
рували Єврейська месіанська синагога, Ор
ганізація мусульманського віросповідання 
“Танмія”. Почали також діяти буддисти та 
Церква Божої матері Первотворюваної. Вони 
налічують по одній громаді, але ще не зареє
стрували офіційно свої статути. Таким чи
ном, протягом останніх років 2-го тисячоліт
тя релігійне життя в Чернівецькій області
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Religion and Church in the Chernivtsi Religion: present state, functioning

and main tendencies
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tion of the new religious streams.

продовжувало урізноманітнюватися. Можна 
відмітити наступні тенденції в релігієтвор- 
чому процесі та зміні релігійної мережі в об
ласті. Відбувся помітний ріст православної 
структури у двох напрямках: УПЦ МП і 
УПЦ КП, хоча зростання в більшості відбу
валося за рахунок поділу існуючих громад за 
принципом підпорядковування Патріарха
там. Можна говорити і про таку тенденцію, 
як спадання рівня конфліктності в міжправо- 
славному середовищі. Стабільним і достат
ньо динамічним є збільшення кількості про
тестантських громад (особливо баптистів, 
адвентистів, п ’ятидесятників). З ’являються 
на релігійній карті області й автономні гро
мади (ЄХБ, АСД, ХВЄ).

Релігійна карта Буковини збагатилася та
кож новітніми релігіями східних напрямків 
(харе Крішна, бахаї, Шрі Чін Моя), неохрис- 
тиянства (мормони, новоапостольська церк
ва), неоязичництва (РУНвіра). У регіоні з’я
вилися релігійній течії, не представлені в 
Україні (“Танмія”, Єврейська місіанська си
нагога, Церква Божої матері Перетворюва
ної).

Загальною тенденцією можна вважати 
розширення релігійної мережі, росту кількі
сних показників, зміцнення матеріальної ба
зи релігійних організацій. Проблемними по
ки що залишаються наступні питання: забез
печеність культовими спорудами (УПЦ КП), 
кадрами священослужителів (УПЦ КП, 
УГКЦ, РКЦ); реєстрація статутів (ХВЄП, 
свідки Єгови, назариняни, ХВЄ (авт.), АСД- 
реф.) [З, Є.58-59; 4, С.62-77].
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СПОСТЕРЕЖ ЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІОЛОГІЇ
СТАТИСТИКИ

Підвищений інтерес до статистики викли
каний сучасним етапом розвитку економіки 
в країні, формуванням ринкових відносин. 
Це потребує глибоких економічних знань у 
галузі збирання, обробки та аналізу економі
чної інформації.

Як відомо, для статистичної практики 
України в останні роки важливим питанням 
залишалось адекватне інформаційне відо
браження нових соціально-економічних 
явищ. До них у першу чергу відносяться: ор
ганізація отримання та аналіз даних, які ха
рактеризують зміну форм власності та про
цес приватизації, недержавна зайнятість на
селення та безробіття, діяльність ринкових 
фінансово-кредитних структур і реформу
вання податкової системи, нові види міграції 
громадян і підтримка малозабезпечених со
ціальних груп та багато інших.

Основними властивостями статистичної 
інформації є її масовість і стабільність. Пер
ша риса пов’язана з особливостями предмета 
дослідження статистики як науки, а друга 
свідчить про те, що зібрана інформація за
лишається незмінною і має властивість ста
ріти. Тому й висновки про стан і розвиток 
явищ, зроблені на основі аналізу інформації, 
одержаної декілька років тому, можуть бути 
неповними і навіть неточними.

Важливою складовою будь-якого статис
тичного дослідження є статистичне спосте
реження як масове, планомірне, науково- 
організоване спостереження за явищами со
ціального та економічного життя.

Статистичне спостереження може прово
дитись органами державної статистики, нау
ково-дослідними інститутами, економічними 
службами банків, бірж, фірм, соціологічними 
службами різних видів.

Процес проведення статистичного спосте
реження містить такі етапи:

—  підготовка спостереження;
— проведення масового збирання даних;
— підготовка даних для автоматизованої 

обробки;
— розробка пропозицій зацікавленими 

організаціями, державними установами.
Статистичне спостереження потребує де

тальної та продуманої підготовки. Спочатку 
необхідно вирішити методологічні питання, 
найважливішими з яких є визначення мети та 
об’єкта спостереження; сукупності ознак, що 
підлягають реєстрації; розробка документів 
для збирання даних; вибір звітної одиниці, 
відносно якої буде проводитись спостере
ження; визначення методів отримання стати
стичної інформації.

Крім методологічних питань, необхідно 
вирішити проблеми організаційного харак
теру: визначити склад виконавців, що прово
дитимуть спостереження; підібрати та підго
тувати кадри для проведення спостереження; 
скласти календарний план робіт з підготов
ки, проведення та обробки матеріалів спо
стереження; здійснити тиражування доку
ментів для виконавців даного виду емпірич
ного дослідження.

Проведення масового збирання даних 
включає роботу, пов’язану з заповненням 
статистичного формуляра. Він розпочинає
ться з розсилання переписних листів, анкет, 
бланків, форм статистичної звітності й закін
чується представленням їх після заповнення 
в організації, що проводять спостереження. 
На кінцевому етапі проведення спостере
ження аналізуються причини, які призвели 
до неправильного заповнення статистичних 
бланків, та розробляються пропозиції щодо 
вдосконалення спостереження. Це дуже важ
ливо для організації майбутніх обстежень.

Мета спостереження. Статистичне спо
стереження має практичну мету -  отримання 
достовірної інформації для виявлення зако
номірностей розвитку соціальних явищ та 
процесів.

Завдання спостереження визначає його 
програму та форми організації. Чітко поста
влена мета може призвести до того, що в 
процесі спостереження будуть зібрані непот
рібні дані або, навпаки, не будуть отримані 
дані, необхідні для аналізу.

Об’єкт та одиниця спостереження. Зві
тна одиниця. При підготовці спостережен
ня, крім мети, необхідно точно визначити, 
що підлягав обстеженню, встановити об’єкт 
спостереження.

Під об’єктом спостереження розуміють 
статистичну сукупність, у якій вивчають со
ціально-економічні явища та процеси. 
Об’єктом спостереження може бути сукуп
ність фізичних осіб (населення окремого ре
гіону, держави; особи, зайняті на виробницт
ві), юридичні особи (виробництво, сільське 
господарство, комерційні банки, навчальні 
заклади тощо).

Щоб визначити об’єкт статистичного спо
стереження, слід встановити межі сукупнос
ті, що вивчається. Для цього необхідно вка
зати найважливіші ознаки, які відрізняють 
його від інших об’єктів. Наприклад, перш 
ніж проводити обстеження рентабельності 
промислових підприємств, варто визначити 
форми власності, організаційно-правові фор-
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ми підприємств, галузі промисловості та ре
гіони, що підлягають спостереженню.

Будь-який об’єкт статистичного спосте
реження складається з окремих елементів- 
одиниць спостереження.

У статистиці одиницею спостереження 
називають складовий елемент об’єкта, що є 
носієм ознак, які підлягають реєстрації. На
приклад, при демографічних обстеженнях 
одиницею спостереження може бути люди
на, але може бути також і сім’я; при бю
джетних обсгеженнях-сім’я чи домашнє гос
подарство.

Для проведення статистичного спостере
ження необхідно розробити програму, яка 
повинна містити суттєві ознаки, що безпосе
редньо характеризують явище, яке ми вивча
ємо, його тип, основні риси, властивості. Не 
варто вносити до програми ознаки, що ма
ють другорядне значення щодо мети дослі
дження, або орієнтувати надтакі дані, які бу
дуть недостовірними чи відсутніми; питання 
програми повинні бути точними й недвозна
чними, інакше отримана відповідь міститиме 
невірну інформацію, а також доступними 
для розуміння. При розробці програми по
трібно не тільки визначити склад питань, але 
і їх послідовність.

Успіх статистичного спостереження зале
жить не тільки від доброї методологічної 
підготовки, але й від правильного та своєча
сного розв’язання широкого спектра органі
заційних питань.

Найважливіше місце в організаційній ро
боті посідає підготовка кадрів, у процесі якої 
проводяться інструктажі зі співробітниками 
статистичних органів, з організаціями, які 
надають дані, пов’язані із заповненням ста
тистичних документів, підготовкою матеріа
лів спостереження для автоматизованої об
робки і т. ін.

Якщо проведення спостереження пов’я
зане.з великими затратами трудових ресур
сів, то для реєстрації даних у період про
ведення досліджень залучаються особи з чи
сла непрацюючих (у тому числі безробітні) і 
деякі категорії тих, хто навчається (як пра
вило, студенти вищих навчальних закладів). 
Обов’язково організовується їх навчання. 
Воно проводиться для вироблення навичок 
правильного заповнення статистичних фор
мулярів.

У період підготовки спостереження вели
ка роль відводиться масово-роз’яснювальній 
роботі серед населення (бесіди, організації 
виступів у пресі, по радіо й телебаченню то
що).

У вітчизняній статистиці використовую
ться три організаційні форми статистичного 
спостереження:

звітність (підприємств, організацій, 
закладів і т.п.)

спеціально організоване статистичне 
спостереження (переписи, обліки, обстежен
ня суцільного і несуцільного характеру);
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реєстри.
Для звітності характерно те, що, по- 

перше, вона затверджується органами дер
жавної статистики. Надання інформації за 
незатвердженою формою розглядається як 
порушення звітної дисципліни. По-друге, 
вона має обов’язковий характер, юридичну 
силу та документальну обгрунтованість.

Спеціально організоване спостереження 
проводиться з метою отримання інформації, 
яка відсутня у звітності, або для перевірки її 
достовірності. Найбільш простим прикладом 
такого спостереження є перепис.

Перепис -  це спеціально організоване до
слідження, яке повторюється, як правило, 
через рівні проміжки часу з метою отриман
ня даних про чисельність, склад і стан 
об’єкта статистичного спостереження за ря
дом ознак.

Характерними особливостями переписів є 
одночасне проведення їх на усій території, 
яка повинна бути охоплена дослідженням; 
обов’язковість програми спостереження; ре
єстрація всіх одиниць спостереження за ста
ном на один і той же критичний момент ча
су. Програма спостереження, прийоми і спо
соби отримання даних по можливості повин
ні залишатись незмінними, що дозволяє за
безпечити порівняння зібраної інформації і 
не тільки визначити чисельність і склад до
сліджуваної сукупності, але й проаналізува
ти її кількісну зміну в період між двома до
слідженнями.

Крім переписів, статистика проводить та
кож інші спеціально організовані спостере
ження, зокрема бюджетні обстеження, що 
характеризують структуру споживчих витрат 
і прибутків сімей.

Реєстрове спостереження -  це форма 
безперервного статистичного спостереження 
за довготривалими процесами, що мають фі
ксований початок, стадію розвитку і закін
чення. Воно засновано на веденні статистич
ного реєстру. Розрізняють реєстри населення 
і реєстри підприємств.

Реєстр населення -  поіменний перелік 
жителів країни. Програма спостереження 
вимагає дотримання таких ознак, як стать, 
дата і місце народження, дата вступу в шлюб 
(ці дані залишаються незмінними протягом 
всього періоду спостереження) і шлюбний 
стан (змінна ознака). Як правило, реєстри 
зберігають інформацію тільки з тих змінних 
ознак, зміна значень яких документально 
оформлена.

Інформація до реєстру заноситься на кож
ного народженого і прибулого з-за кордону. 
Якщо людина померла або виїхала на 
постійне місце проживання в іншу країну, то 
дані про неї вилучаються з реєстру, якщо ж 
поміняла місце проживання в межах респуб
ліки, то дані про неї передаються в реєстр 
відповідної території.

Реєстр підприємств включає в себе всі 
види економічної діяльності й містить дані
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про час створення (реєстрації) підприємства, 
його назву й адресу, організаційно-правову 
форму, структуру, вид економічної діяльнос
ті, кількість зайнятих і т. ін.

При закритті підприємства ліквідаційна 
комісія в десятиденний термін повідомляє 
про це службу ведення реєстру. Користува
чами реєстру можуть бути будь-які юридич
ні або фізичні особи, зацікавлені в інформа
ції.

Способи статистичного спостереження.
Статистична інформація може бути отрима
на різноманітними способами, найважливі
шими з яких є безпосереднє спостереження, 
документальний облік фактів і опитування.

Безпосереднім називають таке спостере
ження, при якому самі реєстратори шляхом 
безпосереднього виміру, зважування, підра
хунку або перевірки роботи і т.ін. встанов
люють факт, що підлягає реєстрації. Цей 
спосіб застосовують, як правило, при спо
стереженні за впровадженням у дію житло
вих будинків.

Документальний спосіб спостереження 
заснований на використанні в ролі джерела 
статистичної інформації різноманітних до
кументів, передусім, облікового характеру. 
При належному контролі за постановкою 
первинного обліку і правильного заповнення 
статистичних формулярів документальний 
спосіб дає найбільш точні результати. .

Опитування -  це спосіб спостереження, 
при якому необхідні відомості отримують зі 
слів респондента.

У статистиці застосовуються такі види 
опитувань: усне (експедиційне), самореєст- 
рації, кореспондентське, анкетне і явочне.

При усному (експедиційному) опитуванні 
спеціально підготовлені працівники (реєст
ратори) отримують необхідну інформацію на 
основі опитування відповідних осіб і фіксу
ють відповіді у формулярі спостереження.

При самореєстрації формуляри заповню
ються самими респондентами, а реєстратори 
роздають їм опитувальні листи, роз’ясняють 
правила їх заповнення.

Кореспондентський спосіб полягає в тому, 
що відомості в органи, які проводять спосте
реження, повідомляє штат добровільних ко
респондентів.

Явочний спосіб передбачає подання відо
мостей в органи, що проводять спостережен
ня в явочному порядку, наприклад при реєс
трації шлюбів, народжень, розлучень і т.ін.

За охопленням одиниць сукупності ста
тистичне спостереження буває суцільне й 
несуцільне. Завданням суцільного спостере
ження є отримання інформації про всі оди
ниці сукупності, що досліджується.

Несуцільне спостереження спочатку до
пускає, що обстеження охоплює лише части

ну одиниць сукупності, яка вивчається. Під 
час його проведення слід заздалегідь визна
чити, яка частина сукупності повинна бути 
охоплена спостереженням і як саме потрібно 
відібрати ті одиниці, які повинні бути обсте
жені.

Існує декілька видів несуцільного спосте
реження. Один з них -  вибіркове спостере
ження. Це досить поширений вид, який ба
зується на принципі випадкового відбору тих 
одиниць сукупності, які повинні бути охоп
лені спостереженням. При правильній орга
нізації вибіркове спостереження дає достат
ньо точні результати, цілком придатні для 
характеристики всієї досліджуваної сукупно
сті.

Різновидом вибіркового спостереження є 
метод моментних спостережень. Його суть 
полягає в тому, що інформація збирається 
шляхом реєстрації значень ознак в одиниці 
вибіркової сукупності в деякі заздалегідь ви
значені моменти часу. Цей вид спостережен
ня застосовується при проведенні обстежень 
доходів населення.

Наступний вид несуцільного спостере
ження -  це метод основного масиву. За його 
допомогою обстежуються найсуттєвіші, за
звичай найбільш значні одиниці сукупності, 
які за основною (для конкретного дослі
дження) ознакою мають найбільшу питому 
вагу в сукупності. Саме цей вид використо
вується для організації спостереження за ро
ботою міських ринків.

Монографічне обстеження являє собою 
вид несуцільного спостереження, при якому 
ретельному обстеженню підлягають окремі 
одиниці сукупності, що вивчається, перева
жно представники яких-небудь нових типів 
явищ. Воно проводиться з метою виявлення 
тенденцій, які є чи намічаються, в розвитку 
певного суспільного явища.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ
Почуття та емоції людини, оцінювання 

нею тих чи інших соціальних та природних 
явищ найчастіше проявляється на рівні бу
денної свідомості. Це стосується різних груп 
населення України, у тому числі молоді, що 
навчається.

Однією з найдревніших форм суспільної 
свідомості є релігія як особливий, супереч
ливий і складний соціальний феномен і своє
рідна форма відображення світу. Особли
вість цього відображення полягає у вірі в 
дійсність надприродного, надзвичайних об
разів, міфів, чудес, у стверджуванні їх реаль
ності [1, с.22]. На відміну від інших форм 
суспільної свідомості (моралі, політики, мис
тецтва, науки, права тощо), релігія претендує 
на універсальне відображення дійсності.
Тобто вона виступає як раціональна та ірраці
ональна системи поглядів на світ, визначає 
місце людини в ньому та принципи її повсяк
денної (буденної) поведінки [2, с.3-4, 7].

На сьогоднішньому етапі розвитку суспі
льної думки і поглядів на оточуючий світ 
важливу роль має вивчення буденної свідо
мості молоді, яка навчається. Враховуючи 
специфічність того, що нинішнє покоління 
молодих людей виховувалось у перехідний 
період демократичних перетворень у нашому 
суспільстві, воно не заангажоване минулими 
заідеологізованими світоглядними концепці
ями. Йому входити в нове тисячоліття як ре- 
алізатору нових ідей гуманізації нашого сус
пільства.

Названій проблемі вже присвячено досить 
багато соціологічних досліджень і наукових 
аналізів у масштабі України, є порівняльні 
аналізи з іншими країнами світу. Тому вини
кає необхідність провести такі наукові до
слідження і в нашому регіоні, відпрацювати 
науково обгрунтовані рекомендації щодо 
оздоровлення суспільного клімату наших 
краян, особливо серед молоді.

При опитуванні молоді, що навчається в 
ЧНУ та інших навчальних закладах м. Черні
вці, вважають себе приналежними до якоїсь 
релігійної конфесії 87 % (УПЦ -  59 %, УПЦ 
КП -  15 %, УАПЦ -  1 %, УГКЦ -  5 %, РКЦ -  
2,5 %, ЄХБ -  1%, АСД -  2,5 %), але активно 
віруючими себе вважають тільки 8 %, а не
достатньо й слабо активними 64 %, зовсім 
неактивними -  22%. Водночас по Україні 
вважають себе активно віруючими 3,8 %, зо
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всім неактивними -  22 % [3, с. 40], хоча вка
зують на свою приналежність до певних це
рков -  40 % [4, с.75].

Показовим є той факт, що майже 25 % 
молодих людей довіряють вченню церкви, 
яку вони відвідують, частково або мало -  49 
%, не довіряють -  22 %. Причиною недовіри 
респонденти вважають те, що церква не все 
виконує, чому вчить, ніхто достеменно не 
знає істину, тому різні тлумачення Біблії, де
яка аполітизованість церковних вчень, особ
ливе вихваляння власного вчення і нехту
вання іншими вченнями та поглядами.

28 % респондентів у своїх релігійних по
глядах довіряють священикам, (проповідни- 
кам-священнослужителям), 48 % довіряють 
частково, 23 % не довіряють. Причиною сво
єї недовіри опитувані вважають те, що свя
щеники (проповідники-священнослужителі) 
вносять у вчення свою власну думку, чим 
спотворюють біблійні положення, вони як і 
всі -  грішні, багато з них закликають до ас
кетичного способу життя, а самі живуть “на 
широку ногу” (тягнуться до наживи), при
вносять у свої проповіді політичний аспект, 
прагнуть влади.

З великою достовірністю можна ствер
джувати, що хоча до релігійних конфесій на
лежить 87 % молодих людей, але тільки 
майже четверта частина з них є переконани
ми віруючими, які довіряють вченню церкви 
і священнослужителям, біля четвертої час
тини не довіряють, а більше половини дові
ряють частково. Отже, говорити про якусь 
особливу релігійність серед нашої молоді не 
доводиться. їх позиція щодо релігії більш 
індиферентна, ніж активна або довірлива.

На питання “Чи необхідно людині прилу
чатися до Бога і як саме?” тільки 5 % відпо
віли, що непотрібно; прилучатися за допомо
гою молитви -  40%, з допомогою віри і сер
дечних почуттів -  63 %, з допомогою церкви 
і релігійних громад -  10 %. Очевидний факт, 
що більшість молодих людей віддає перевагу 
вірі в Бога через молитву і сердечні особисті 
почуття, ігноруючи думку, що це обов’яз
ково потрібно робити через церковні струк
тури. Отже, авторитет церковної інституції і 
священнослужителів у молоді, яка навча
ється, не на високому рівні, тому й світогляд 
в основному в них формується не на цер



ковних догматах, а більшою мірою на осо
бистій довірі Богу.

Коли питання торкалося конкретних ви
мірів -  віри в існування раю, пекла, диявола, 
ангелів, чудес, переселення душ, то четверта 
частина опитуваних мала затруднення з від
повідями, 57 % вірять в існування пекла й 
диявола, зате в існування раю вірять 71 %, 
ангелів -  69 %, чудес -  78 %. Зовсім несподі
ваними є відповіді опитуваних на питання 
щодо віри в переселення душ: 36 % респон
дентів відповіли позитивно. Несподіванка 
полягає в тому, що серед опитуваних немає 
жодного, хто відмітив б хоча би свою прихи
льність до східних національних релігій. Ви
никає питання, чому така мала кількість пе
реконливих віруючих серед усього загалу 
молодих людей і такий високий показник 
віри в чудеса, загробне царство і т.п.? Ці по
казники свідчать, що сьогоднішній кризовий 
політичний, економічний, соціальний, релі
гійний стан у нашому суспільстві породжує 
надію на щось краще, що може статися в 
майбутньому. А це в уяві молодих людей 
асоціюється з такими поняттями, як рай, ан
гели, чудеса, сансара. Про цю схильність ві
ри в якісь кращі переміни в майбутньому 
свідчить і той факт, що на запитання, “Чи 
вірите Ви в позитивні переміни в нашій дер
жаві найближчим часом (2-3 роки)?”, тільки 
8 % відповіли, що не вірять, а 82 % хоча і з 
сумнівами, але вірять. Тобто молоді люди 
живуть якоюсь надією на добро і його пере
могу над злом. Але ця надія має більш секу- 
лярний, філософський відтінок, ніж життє
вий.

Більшість опитуваних (77 %) переконані, 
що необхідно викладати в ліцеях, гімназіях, 
середніх загальноосвітніх школах основи ре
лігії, 23 % не підтримали цю думку. По 
Україні 22 % молоді теж проти викладання в 
школах основ релігієзнавства, а 72 % під
тримують цю ідею [3, с.41]. Така думка має 
під собою достатньо вагоме підгрунтя. Спра
ва в тому, що в більшості вищих і середньо- 
спеціальних навчальних закладах (а в деяких 
випадках і в середніх школах) курс релігієз
навства вже викладається. Фахівці-релігієз- 
навці опублікували достатньо вдалі підруч
ники з цієї спеціалізації. Вища Атестаційна 
Комісія України в кадастрі затвердила спеці
альність -  09.00.11 -  релігієзнавство. У бага
тьох університетах та інститутах України

працюють кафедри релігієзнавства, які про
водять велику роботу з духовного виховання 
молодих людей на наукових основах. Зрозу
міло, що таким складним процесам, які ма
ють місце в нашій країні в релігійних осе
редках, потрібно надавати науково обгрун
товані оцінки фахівцями-вченими, а не від
давати цю справу на “відкуп” священнослу
жителям, які більшою мірою мають упере
джені міркування й бачення.

Настав час надати юридичного статусу 
викладанню основ релігії в середніх навчаль
них закладах, тим паче, що цей процес спон
танно впроваджується в життя. Це буде од
ним із вагомих і дійових засобів щодо змен
шення напруги і в релігійному житті, здобут
тю міжконфесійної злагоди. Ось чому сту
денти й учні висловлюють побажання, щоб у 
середніх навчальних закладах викладались 
такі дисципліни, як релігієзнавство, христи
янська етика, історія релігій -  97 %.

Можна зробити деякі висновки. Переду
сім необхідно зазначити, що релігійність се- 

ед нашої молоді, що навчається, невисока, 
а результатами опитування видно, що авто

ритет учень церкви і священиків (проповід- 
ників-священнослужителів) у молоді не є 
переконуючим, навпаки, тільки біля четвер
тої частини молодих людей вбачають в ін
ституції церкви (релігійної громади), свяще
никах (священнослужителях) певний висо
кий авторитет для себе. Більша частина вва
жає, що людині бажано будувати свої сто
сунки з Богом, але це потрібно робити інди
відуально, і в цьому питанні церква відіграє 
дуже малу роль. Тобто молодь більше секу
ляризована і менше схильна формувати свою 
світоглядну орієнтацію на релігійному грун-
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛ
Вийшла з друку монографія кандидата фі

лософських наук Михайла Бауера*. Це пер
ша фундаментальна праця з екологічних 
проблем освіти в нашій державі. І тим біль
ше приємно відзначити, що її автор -  наш 
краянин, буковинець, заслужений працівник 
освіти України. Михайло Бауер закінчив біо
логічний факультет і багато років працює на 
освітянській ниві. Добре знає актуальні про
блеми екологічної освіти не тільки на Буко
вині, але й далеко за її межами. Про це свід
чать його численні наукові праці та захище
на ще в 1998 році в Інституті філософії НАН 
України кандидатська дисертація на тему 
“Екологічні знання у контексті формування 
світоглядних цінностей суспільства”.

Екологічна криза, як відомо, набула пла
нетарного характеру, створює реальну загро
зу виживанню людства й примушує замис
литися над цією проблемою та шляхами її 
розв’язання кожну мислячу людину, для якої 
дорогі не тільки життя, але й доля її дітей та 
онуків.

Фахівці вважають, що до початку незво- 
ротних процесів руйнування “сфери життя” 
залишилося кілька десятиріч.

Спроби розв’язати складні екологічні 
проблеми через модернізацію технологій без 
формування належної екологічної свідомості 
громадян можуть лише загальмувати розви
ток негативних процесів, але не припинити 
їх.

Подолання кризи є передусім проблемою 
переорієнтації світогляду. Цо суті, йдеться 
про новий світогляд -  екологічний, який па
нуватиме у XXI ст., і вже тепер потрібно ду
мати про механізм “входження” в нього. 
Цього можна частково досягти шляхом на
лежно організованої екологічної освіти.

Монографія М.Й.Бауера містить філософ
сько-методологічний аналіз ролі екологічних 
знань у формуванні екологічної свідомості, 
культури, ектики та інших світоглядних цін
ностей. У ній також професійно обгрунто
вуються основні аспекти дослідження еколо
гічних проблем на перспективу.

Книга складається із чотирьох розділів. 
Перший присвячено детальному аналізу сві
тового досвіду, проаналізовано форми й

*Микола Сидоренко -  доктор філософських наук, 
професор Чернівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича; Леонід Соловей -  доктор філософ
ських наук, професор Київського національного уні
верситету ім. Т.Шевченка.
* Бауер М.Й. Методологія екологічної освіти. -  Чер
нівці: Крайова освіта, 2000. -  320 с.

МИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
методи, що застосовуються в освітніх систе
мах різних країн для формування екологічної 
свідомості та екологічної культури. Автор 
монографії формулює моделі екологічної 
освіти,, характеризує умови функціонування 
екоосвітньої системи.

У монографії розглянуто ступені екологі
чної зрілості особистості, простежується по
слідовність понять екологічного знання, по
чинаючи від екологічного мислення та пере
ходу до екологічної свідомості, а від неї до 
екологічного світогляду, а далі до екологіч
ної етики та культури.

У другому розділі детально досліджено й 
проаналізовано еколого-ціннісні орієнтації 
молоді на основі результатів анкетування 
старшокласників області з екологічної проб
лематики.

Функції освітньовиховної екології, її мету, 
зміст та завдання розкрито в третьому розді
лі монографії. Тут також звернута увага на 
місце національної освіти в структурі сучас
ної освітньої програми. Грунтовно аналізує
ться досвід роботи педагогів у дошкільних 
установах, початковій школі, у процесі ви
кладання базових навчальних дисциплін. За
слуговує уваги саме те, що робиться акцент 
на міжпредметному характері змісту еколо
гічної освіти.

Автор приділяє багато уваги аналізу по
зашкільної роботи, визначаючи її необмеже
ні можливості у формуванні природозбері- 
гаючого світосприймання.

Останній розділ присвячений екологічним 
проблемам та процесам, що зумовлюють ре
абілітацію природного середовища. Особли
ва увага приділяється узагальненню практи
чного досвіду освітніх закладів Буковини, 
який може стати добрим порадником тим, 
хто прагне удосконалити просвітницьку ро
боту з проблем охорони природи.

У монографії М.Бауера подаються грун
товні висновки й узагальнення, зокрема, аг- 
рументовано поняття “система екологічної 
освіти”, що складається із взаємозалежних 
підсистем; доведено, що екологічна освіта в 
Україні потребує негайної реорганізації, має 
ефективний ресурс, основою якого є націо
нальні культурні надбання, що можуть слу
гувати формуванню природоохоронних орі
єнтацій особистості, суспільства; аргументо
вано нагальну необхідність науково-мето
дичного забезпечення освітньовиховної еко
логії. Результати соціологіних досліджень 
свідчать про позитивні еколого-ціннісні орі
єнтації шкільної молоді, що створює пере
думови для продуктивної еволюції світогля- 
них екологічних цінностей суспільства.

Вважаємо, що монографія М.Бауера “Ме
тодологія екологічної освіти” має не тільки 
теоретичне, але й практичне значення, а то
му її гідно оцінять і фахівці, і широка гро
мадськість, передусім, освітянська.
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