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АКСІОПОТЕНЦІЙНІСТЬ ІДЕЇ В СТРУКТУРІ ПРОБЛЕМИ
Осмислюються ціннісні потенції ідеї в структурі наукової проблеми, виявляються її
епістемні, естетичні та етичні виміри в контексті системи розвиткового знання та його основних
форм. Ключові слова: аксіопотенційність, проблема, ідея, епістемний потенціал, естетичний
потенціал, етичний потенціал.

Осмислення ціннісних потенцій форм і способів становлення і розвитку знання в
контексті аксіосфери культури має неабияке значення для теорії та практики наукової
творчості, логіки наукового дослідження, філософії та методології науки, оскільки
«цінності стають факторами зміни і розвитку науки тоді, коли вони застосовуються для
оцінки наукового знання його елементів і систем» [10, с.250].
Розвиток наукового знання неможливий без таких його форм, як парадигмальне знання,
нові емпіричні або теоретичні факти, ідея, проблема, гіпотеза, теорія тощо. У філософії та
методології науки увага зосереджена переважно на осмисленні ціннісних потенцій науки в
цілому і майже не висвітлюються аксіологічні можливості «внутрішніх» форм і способів
розвиткового знання. Тому актуалізація проблеми ціннісних потенцій ідеї у структурі
основних форм розвиткового знання постає важливим завданням, розв´язання якого передбачає
заповнення певного вакууму, що має місце в сучасній філософії та методології науки.
Осмислення ціннісних потенцій у структурі визначальних форм розвиткового знання
уможливлює аксіопотенціалістська парадигма, в основі якої лежить модель тривимірності
аксіосфери культури – епістемний, естетичний та етичний виміри [див.: 9].
Насамперед зазначимо, що онтологічні, гносеологічні, методологічні, світоглядні,
соціокультурні аспекти ідеї як форми мислення були предметом дослідження у докласичній,
класичній та посткласичній філософії, що відображено у власне філософських джерелах (праці
Платона, Аристотеля, Локка, Берклі, Г´юма, Кузанського, Бруно, Декарта, Спінози, Ляйбніца,
Канта, Фіхте, Гегеля, Гусерля, Гайдеґера, Кассірера, Наторпа, Фішера, Юркевича, Віндельбанда,
Ріккерта, Рассела й ін.), в історико-філософській літературі (В.Асмус, Ю.Бородай, К.Бакрадзе,
А.Гулига, М.Мамардашвілі, І.Нарський, М.Овсянніков, Т.Ойзерман, С.Попов, В.Соколов,
П.Шашкевич, В.Шинкарук, Е.Ільєнков, Д.Дубровський та ін.). Питаннями гносеологічної та
методологічної функції ідей в структурі знання переймались як українські, так і зарубіжні
філософи та методологи науки (П.Копнін, Т.Кун, Н.Вахтомін, Ф.Кумпф, З.Оруджев,
Г.Рузавін, Б.Кузнєцов, М.Попович, С.Кримський, В.Храмова, В.Іванов, М.Лєзгіна, Д.Пойа,
М.Кіссель, А.Славін, Б.Грязнов, В.Стьопін, О.Яценко й ін.).
Результи досліджень засвідчують: антична філософія сформулювала і поставила
проблеми, пов´язані з природою ідеї та ідеального, розв́язання яких передбачало відповідь на
питання: чи є ідея першосутністю, чи ні? Новочасна філософія трансформувала їх у проблему
сутності ідеї та джерела її змісту. В новочасних філософських доктринах ідея постає як форма,
що осягає предмет. Для Канта ідеї не просто поняття, а поняття розуму, що мають
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трансцендентальний характер, хоча й пов´язані з розсудком. У вченні Гегеля ідея постає
розвитковою формою мислення, в якій дано сутність речей. Ідеї в нього стають об´єктивною
реальністю і об´єктивною істиною предмета. Крім цього, ідеї пов́язані з метою і практичною
діяльністю. Діалектико-матеріалістичні уявлення про ідею базуються на принципі
відображення дійсності, згідно з яким ідея має досвідне походження. Критерієм істинності ідей
вважається практика. Специфіка ідеї вбачається в тому, що вона відображає не тільки речі та
їхні властивості, а й розвиток речей і явищ в усіх можливих ´язках
зв
і о посередкуваннях, що
ідея «схоплює» не тільки тенденцію розвитку, а й належне тощо [див.: 2; 6; 13; 15 та ін.].
В сучасній філософії та методології науки все ще поширеним є діалектикоматеріалістичне розуміння ідеї як форми осягнення дійсності, проте постмодерністська
філософська парадигма породжує анархізм і песимізм на шляху осягнення справжньої сутності
ідеї, її функцій у науковому пізнанні та ролі у формуванні знання, що зрештою призводить до
відродження як традиційних, так і нетрадиційних уявлень про природу ідеального, ідей тощо.
Успіхи новітньої філософії та методології науки закріплені в дефініції ідеї: «Ідея –
форма відображення зовнішнього світу, що містить у собі усвідомлення мети і перспективи
його подальшого пізнання та практичного перетворення» [13, с.234]. Дефініції ідеї, що мають
місце в довідковій літературі, філософських джерелах мало що додають до енциклопедичного
визначення. Проте наявні визначення містять у структурі дефінієнса поняття, що виражають
характерні ознаки ідеї, які репрезентують її як особливу форму знання: зв
´язок із сутнісним,
визначальним, потенційованість реальністю, здатність до вираження´язків
зв речей, явищ
і
відношень між ними, скерованість ´єкт,
на об
прогностичність стосовно можливого
результату, вплив на хід пізнання, суспільну практику тощо.
Зважаючи на вищеозначене, спробуємо з́ясувати ціннісні потенції ідеї як «стрижневої»
форми і способу становлення нового знання в структурі проблеми як вихідної форми процесу
наукового пізнання. Об´єктом нашої розвідки буде ідея у науковому пізнанні, предметом – її
аксіопотенційність. У нашому дослідженні будемо виходити з того, що ціннісні потенції ідеї
посідають визначальне місце в структурі предметно-практичного і духовно-теоретичного
освоєння буття, в якому ´єкт
суб
-об´єктна взаємодія постає як універсальне відношення
«людина-світ», де предметно-практичне і духовно-теоретичне постають в єдності та
взаємозумовленості епістемних, естетичних і етичних потенцій цього відношення.
Кожне наукове відкриття є цінністю. Будь-яке наукове твердження завжди, явно чи неявно
наповнене об´єктивним і суб´єктивним змістом. Це означає, що епістемні, естетичні та етичні
потенції форм розвиткового знання взаємозумовлюють і взаємопроникають одна в одну. Постає
питання: як і в який спосіб виявляється аксіопотенційність ідеї як однієї з визначальних форм
розвитку знання в структурі проблеми як вихідної форми і способу становлення та розвитку нового
наукового знання? Яким критеріям має задовольняти ідея, щоб бути цінністю в її тривимірності?
Доведено, що об´єктивною умовою виникнення проблем є встановлена неузгодженність
між проблемогеними факторами, якими є парадигмальне знання, з одного боку, та
емпіричними або теоретичними фактами, – з іншого. «Гносеологічний конфлікт» між цими
факторами усвідомлюється суб´єктом пізнавальної діяльності як логічна несумісність.
Формою чи способом усунення цього конфлікту є гіпотетична ідея або раціональне
гіпотетичне уявлення. На основі гіпотетичної ідеї формулююється пізнавальне завдання або
проблема з обгрунтування цієї ідеї шляхом побудови на її основі принципово нового знання
про предмет дослідження: спершу у формі гіпотези як системи вірогідного знання, а відтак
теорії як «розгорнутої» і верифікованої гіпотези. В основі цих форм лежить відповідно ідея.
Отже, проблема постає, з одного боку, як форма і спосіб вираження усвідомленої
неузгодженості між новими фактами і парадигмальним знанням, а з іншого – нерозгорнута
гіпотеза, гіпотетична ідея як можлива чи потенційна форма і спосіб усунення неузгодженості
між проблемогенними факторами. Наукова практика дає підстави вважати, що власне гіпотезі
передує проблема як «нерозгорнута» гіпотеза у формі гіпотетичного висловлення, що містить
ідею як спосіб можливого пояснення предмета пізнання. Наприклад, першим кроком
подолання неузгодженості між системою Птолемея і новими фактами (результатами
спостережень) і теоретичними уявленнями була висунута Коперніком гіпотетична ідея чи
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«згорнута» гіпотеза про геліоцентричну будову Всесвіту; несумісність між «речовинною»
теорією теплоти і новими фактами була подолана шляхом висунення й обргунтування
Клаузісом «згорнутої» гіпотези про незворотність процесів тощо.
У процесі пізнання висувається не одне, а кілька гіпотетичних раціональних уявлень або
ідей як можливих розв´язків пізнавальних завдань. Проте, конструюючи кілька гіпотетичних
раціональних уявлень, тобто ідей, субєкт пізнавальної діяльності потрапляє в ситуацію вибору
між конкуруючими ідеями. Постає питання про те, яким же вимогам мають задовольняти ці
теоретичні конструкти, щоб служити засобом побудови нового знання. Історія науки засвідчує,
що ідеї у вигляді «зрорнутих» гіпотез мають спиратися на факти і певне знання явищ. Крім
цього, гопотетична ідея має бути логічно несупречливою. Ще Г.Герц писав про те, що
«неприпустимими образами (раціональними уявленнями. – О.Г.) ми маємо визнати заздалегідь
такі, які вже у собі містять суперечності законам логіки» [4, с.14]. Звідси випливає, що
попередніми умовами добору науково-гіпотетичних раціональних уявлень, які претендують на
основу теорії пояснення певного фрагмента реальності, є ´язок
зв
цих уявлень з фактами, їх
внутрішня несуперечливість, відповідність усталеній парадигмі тощо. Множина раціональних
гіпотетичних ідей, що претендують на основу пояснення фрагмента реальності, не є
безмежною. Суб´єкт пізнання завжди обмежений потенціями парадигмального знання і
власним досвідом, а також здібністю конструювання можливого. Історія становлення тієї чи тієї
галузі знання засвідчує, що чимало ідей так і не стали стрижнем проблем, а відтак гіпотез і
теорій. Були й такі, що потенціювались у проблемогенній ситуації, але губились з їх носіями.
Частина уявлень трансформувалась у псевдонаукові або ірраціональні під впливом ідеології
тощо. Залежно від рівня розвитку цивілізацій, ідей у формі метафізично-трансцендентальних
категорій репрезентувалися різними типами знання – міфологічним, філософським, релігійним,
науково-світоглядним, природничо-науковим, гуманітарним і адекватними їхній природі
формами, яким, звісно, передували також адекватні гіпотетичні «прототипи» або «праобрази»
(трансцендентні та перцептивні, апріорні чи апостеріорні), актуалізовані смисложиттєвими
потребами чи потенціями архетипів відповідного досвіду, головна функція яких полягала в тому,
щоб на одній єдиній основі подати цілісний образ об´єктивної реальності через спосіб зв ´язку між
елементами цілого. Цілком вірогідно, що така модель (схема) рефлексії буття була покладена в
основу структурування фрагментів знання у певну визначену форму, «цементуючим» стрижнем
якої була ідея як спосіб зв´язку елементів у ціле або моментів послідовності.
Історія розвитку науки, наукова практика засвідчують, що тільки та гіпотетична ідея
може стати основою, стрижнем теорії, зміст якої задовольнятиме усталеним критеріям
науковості знання відповідаючи яким, ідея демонструватиме свій евристичний ресурс.
Сконструйована на основі епістемного потенціалу проблемогеннних факторів, ідея набуває
епістемної цінності в ситуації вибору серед конкуруючих ідей. Епістемний потенціал ідеї є
функцією потенції проблемогенних факторів. Щоб уможливити й транслювати свій епістемний
потенціал ідеї, парадигмальне знання має задовольняти історично усталеним стандартам
достовірності: принципу несуперечливості, повноти, незалежності аксіом і точності смислу
термінів, мати емпіричну інтерпретацію, бути логічно замкненою системою. Потенційна
цілісність наукового факту полягає в його здатності чинити спротив парадигмальній системі
зання і в такий спосіб проявляти свою проблемогенність, тобто потенціювати гіпотетичну ідею
у формі згорнутої гіпотези. Інакше кажучи, епістемні потенції ідеї у структурі проблеми
постають сумарним потенціалом проблемогенних факторів і культури в цілому, оскільки
суб´єкт пізнавальної діяльності інтегрує в собі попередній досвід.
Епістемний потенціал концептуальної ідеї, крізь призму якої суб
´єкт пізнавального
відношення структурує реальність, визначається діапазоном спроможності ідеї та здатністю
об´єкта пізнання. Щоправда, механізм творення ідей, обгрунтування яких передбачає приріст
нового знання, є креативним процесом і залежить від чинників, які й досі не піддаються
рефлексії. Навіть пошуки універсальних критеріїв епістемних цінностей часто натрапляє на
перепони логіко-гносеологічного та методологічного характеру. Річ у тім, що оцінка
значущості гіпотетичної форми знання не вкладається в семантику двозначної логіки. Нічим не
зарадить у ситуації вибору ідей і логіка ймовірностей. Цілком вірогідно, що в майбутньому
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проблема вимірності аксіологічного потенціалу гіпотетичних раціональних уявлень
розв´язуватиметься надійними логіко-математичними евристичними засобами, що, ймовірно,
слугуватиме оптимізації процесу пошуку епістемно цінних ідей, корисність яких
визначатиметься антропосемністю знання, незважаючи на те, що при обгрунтуванні ідеї
функція корисності набиратиме значення в напередвизначеному для неї інтервалі. Тому
реально визначити значення корисності можна лише з певним ступенем надійності. Як вважає
Б.Пятніцин, він менший від одиниці. Причому вимога підвищення ступеня надійності залежить
від розширення інтервалу значень корисності. Ступінь корисності рівний одиниці гарантується
тільки значенням корисності на всьому інтервалі значень цієї функції [див.: 8, с.126].
Отже, епістемний потенціал ідеї як невід́ємного «внутрішнього» структурного елемента
проблеми визначається ціннісними потенціями проблемогенних факторів, критеріями науковості
форм розвиткового знання та інтелектуальними можливостями суб ´єкта пізнавальної діяльності, які
у свою чергу потенціюються впливом культури в цілому. Гіпотетична за формою вираження ідея,
що міститься у змісті сформульованої проблеми, визначає предмет і мету дослідження. Вона
скеровує процес пізнання на концептуальність його результатів. Гіпотетична ідея передбачає
архітектоніку епістемних форм свого розгортання і буття. Постаючи з досвіду, вона формує новий
досвід. Народившись у результаті суперечностей, ідея усуває суперечності шляхом синтезу
чуттєвого і раціонального, розсудкового й розумового, емпіричного і теоретичного. Зміст наукової
ідеї містить ознаки принципів зв´язку предметів і явищ об´єктивної реальності.
Аксіопотенційність ідеї в структурі проблеми не вичерпується епістемним потенціалом.
Гносеологічне відношення – синкретичне. Духовні потенції суб´єкта пізнавальної діяльності не
обмежуються суто епістемними потенціями, а й сумірними з ними естетичними потенціями, котрі
імпліцитно вплетені в структуру епістемного. Як зауважив Ламетрі, «мисляча душа є не що інше,
як душа, що відчуває» [1, с.616]. Внутрішня логіка розвитку наукового знання не є суто
раціональною. Ціннісні потенції мислення суб ´єкта пізнавальної діяльності пов ´язані з естетичним
ставленням до реальності, оскільки наукова діяльність є творчим процесом, а творчість – це процес
актуалізації вищих потенцій особистості вченого, які взаємодоповнюють одна одну.
Наукове дослідження – це процес формування, постановки і розв´язування проблем як
пізнавальних завдань з обгрунтування певних гіпотетичних ідей шляхом побудови принципово
нового знання про предмет пізнання. Ціннісно-епістемний «формуляр» ідеї або «згорнутої»
гіпотези як ембріональної теорії містить не тільки аксіоепістемні критерії науковості
(несуперечливість, адекватність реальності, системність, зв́язок з фактами, парадигмальним
знанням тощо), а й власне естетичні – простота, оригінальність, краса, гармонія тощо, які
репрезентують ірраціонально-раціональну природу гіпотетичної ідеї як транцендентальноперцептвної форми і способу осягнення реальності. Якщо інтелектуальні потенції згорнутої
гіпотези як прихованої теорії забезпечуються критеріями упредметнення задля блага людини,
що визначає його етичні потенції, то екстранаукові критерії уможливлюють його естетичний
потенціал, досягнутий на основі нормативності аксіосфери культури в цілому.
Естетична потенція мислення (пізнання), як правило, постає у формі Краси як істини.
Естетична, чуттєва потенція ідеї актуалізує творчий потенціал дослідника. Отже, раптове
«осяяння», «інсайт» і т.ін., що породжує ідею нового зв́язку чи відношення, і є результатом
«усвідомленої» на рівні підсвідомо-несвідомого інтелектуального й естетичного, що збігається
з одним із значень слова «ідея» [див.: 5, с.290]. Уявлення про те, що краса є чуттєвим образом
істинності, що інтелект естетизується і, навпаки, що естетизм є невід
´ємною рисою інтелекту ,
знаходимо у працях філософів, мистецтвознавців, науковців (Платон, Аристотель, Гегель,
Баумгартен, О.Потебня, Ж.Адамар, А.Андреєєв, Р.Барт, С.Безклубенко, Ю.Борєв, В.Гайзенберг,
М.Гіка, А.Гулига, Ю.Давидов, В.Іванов, А.Івін, Р.Інгарден, Б.Кузнєцов, О.Мамчур, М.Марчук,
А.Пуанкаре, Г.Ріккерт, А.Рубцов, Л.Столович, А. Уайтхед та ін.).
Естетичний критерій можливої істинності гіпотетичної ідеї, як і гіпотези чи теорії, сприяє
актуалізації розумових ресурсів суб
´єкта пізнавальної діяльності, що продукують ці ідеї,
формують здатність і здібність осмислювати, створювати унікальні нові продукти творчого
процесу, що корелюють відчуття правильності, коректності, доконечності, та отримувати власне
інтелектуальне задоволення від пізнавальної діяльності. Якщо сфера логіко-категорійного,

6

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

когнітивного системотворчого дискурсу обмежена ´єктивністю
об
змісту його теоретичних
констуктивних форм (ідей у формі гіпотетичних суджень, гіпотез як правдоподібних форм
розгортання ідей чи терій як обгрунтованих ідей), то сфера естетичного, чуттєво-образного,
емоційно-забарвленого, смислотворчого органічно пов
´язана з безкор исним переживанням
причетності людського існування до безмежності. Думка про то, що дискурсивне логічне
мислення позбавлине творчого потенціалу, тому що воно абстраговане від чуттєво-емоційногооцінного, є результатом недооцінки дискретності й неперервності розвитку форм мислення як
процесу опосередкованого відобреження дійсності у формах розсудку, в яких актуалізується
творчий потенціал розуму як найвищої духовної субстанції, як умови і способу осягнення
реальності в усій її повноті та цілісності. Розсудкове, дискурсивне мислення є формою і способом
вираження нової ідеї на базі вже існуючих, здобутих у досвіді знань, яка повертається у той же
досвід, збагачуючи його в різного роду інтелектуалиних об ´єктах. Суб´єкт творчої діяльності – не
вмістилище наперед заданих апріорних форм розуму. Апостеріорне актуалізується,
перегруповується в нових апріорних формах, що реалізує себе в матеріальних формах. Іншими
словами, гіпотетична ідея, ´явившись
з
у результаті неузго дженості між «старим» і «новим»,
провокує потенціал нового досвіду, який у подальшому стає основою для нових розумних і
«красивих» гіпотетичних ідей, що долатимуть цю неузгодженість, і так до безмежності,
збагачуючи і розвиваючи естетико-дискурсивний потенціал розвиткового знання.
Отже, гіпотетична ідея в структурі проблеми постає як форма і спосіб органічної
єдності епістемного й естетичного потенціалу пізнання, як умова процесу реалізації
трансцендентно-метафізичних потенцій ідеї як форми і способу виходу за межі пізнаного. В
гіпотетичний ідеї від самого початку закладено гносеологічний і естетичний потенціал
можливої форми становлення і розвитку знання. Формулюючи ідею, дослідник уже
передбачає досягнення форми знання, яка має бути істинним відображенням дійсності,
естетично-вимірною формою примноження цінності знання. Історія становлення і розвитку
науки засвідчує, що роль естетичного критерію в процесі становлення і розвитку наукового
знання виконували такі евентуально приховані в духовнуму потенціалі дослідників внутрішні
вимоги до процесу й результату своєї творчості, як досконалість, гармонія, краса, коректність
тощо, що позначалося на відповідних нерозгорнутих і розгорнутих формах знання, здобутого
в процесі проблемного пізнання. Незалежно від форми репрезентації (ідея, гіпотеза, теорія
тощо), наукове знання виконує світоглядну, смислотворчу функцію. У ньому актуалізуються
не тільки суто епістемні, когнітивні потенції мислення. Наука прагне реалізуватися
аксіологічний поетнціал, апелюючи не тільки до розсудку, а й до почуття прекрасного, які
актуалізують можливості людського розуму. Пояснювальний, смислотворчий потенціал знання
зростає, коли в ньому виявляються ще й естетичні, трансцендентально-метафізичні ціннісні
потенції. Усе це зумовлює значущість ідеї в науковому пізнанні, її творчі, креативні інтенції.
Осмислення ціннісного потенціалц ідей у структурі проблеми передбачає з´ясування її
етичного потенціалу. Досліджуючи ціннісні потенції знання, М.Марчук зазначає: «Найбільшою
цінністю науки є потенціал, який актуалізується теоретично й прктично. Учений має прагнути
здійснити позитивний внесок у систему наукового знання, дбаючи при цьому про ціннісні
характеристики результату своєї діяльності, у тому числі й моральні. Чим вищий аксіологічний
потенціал знання, тим більше шансів, що ним скористаються на благо. І хоча не існує гарантій,
що будуть обрані найкращі можливості, ми зобов ´язані, принаймі, свої власні зусилля спрямувати
на розширення кола позитивних аксіологічних альтернатив і свідомо уникати актуалізації
негативних ціннісних потенцій знання» [9, с.168]. Проте не завжди і не в усіх сферах наукової
діяльності має місце дотримання логіко-гуманістичних принципів. Навіть науковий пошук, як
зауважують І.Фролов і Б.Юдін, давно вийшов з-під контролю, а сократівський постулат «знання і
доброчесність нерозривні» – уже списано в історичний архів» [14, с.7], хоча етика науки
виробила певні принципи, якими мали б керуватися вчені у пізнавальній діяльності, і визначила
правила поведінки у науковому співтоваристві та взаємодію із суспільством у цілому. Проте
проблема етичного потенціалу знання, його форм, науки загалом була й залишається актуальною
проблемою в методології та філософії науки [див.: 3; 7; 9; 14 та ін.].
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Проблема знання і моралі сягає сивої давнини. Нею переймалися Сократ, Платон,
Аристотель, а згодом Кант, від якого й починається етико-аксіологія знання. Різних аспектів
цієї проблеми торкалися філософи, методологи, соціологи науки: Л.Архангельський, Р.Атфілд,
Л.Баженов, М.Бердяєв, М.Вебер, Г.Башляр, А.Гусейнов, Н.Злобін, М.Каган, В.Канке, В.Келле,
М.Кисельов, Ф.Канак, В.Крисаченко, Б.Кузнєцов, Е.Ласло, М.Малкей, М.Марчук, Л.Мікешина,
Б.Рассел, Ч.Сноу, Є.Соловйов, П.Сорокін, В.Стьопін, Л.Столович, Т. де Шарден,
М.Туровський, Л.Уайт, А.Уайтхед, П.Феєрабенд, В.Франкл. І.Фролов, Б.Юдін, М.Гайдеґер,
В.Черняк, А.Швейцер, В.Швирьов та інші, а також видатні вчені: В.Вернадський, Н.Бор,
М.Борн, А.Пуанкаре, А.Айнштайн і багато інших. Проблема гуманістичної вимірності знання
постійно актуалізується у зв’язку з техногенними катастрофами, що переслідують людство
останні півстоліття. Проблемний периметр етико-моральних проблем науки охоплює майже
всю соціокультурну сферу сучасної цивілізації. У цьому зв’язку неабиякого значення набуває
проблема завбачення можливих наслідків наукових досліджень ще на етапі формування та
постановки проблем науки, тобто проблема етичних потенцій тих фрагментів знання, які
містять ембріонально майбутні теорії, результати «застосувадання» яких є антигуманними або
передбачують аморальність наслідків. В означеному контексті актуалізується проблема
етичного потенціалу раціональних гіпотетичних ідей, на підставі яких формулюються і
ставляться пізнавальні завдання з їх обґрунтування, шляхом побудови принципово нового
знання про предмет дослідження. Актуалізація цієї проблеми зумовлена не тільки широким
комплексом соціокультурних і світоглядних проблем, а й потребами з’ясування ціннісних
потенцій наукового пізнання, його форм, методів, способів досягнення істини, а також
пошуком критеріїв етико-гуманістичної вимірності характеру людського пізнання, який «дедалі
більше спеціалізується не за науками, а за проблемами» [3, с.54].
Міркування про те, що наукове знання не було й не може бути ціннісно нейтральним, що
істина тільки умовно незалежна від краси і добра, що наукове пізнання саме собою не є ні
моральним, ані аморальним актом, не тільки акцентують увагу на проблемі аксіопотенційності
духовно-теоретичного, а й актуалізують проблему взаємозумовленості та взаємопотенційності
інтралогічного й екстралогічного в структурі форм освоєння реальності.
З’ясувати механізм взаємопотенціювання епістемного й етичного в ідеї можливо, якщо
розглянути адекватні гносеологічні ситуації, що породжують гіпотетичні ідеї, на основі яких
формулююються і ставляться проблеми з їх обґрунтування. Об’єктивною умовою виникнення
проблем науки є встановлена неузгодженість між парадигмальним, усталеним, перевіреним
практикою знанням і новими фактами у проблемогенній ситуації. Конструюючи гіпотетичні
раціональні уявлення, тобто ідеї, суб’єкт пізнавальної діяльності має усвідомити цінність цих
ідей, щоб переконатись у їхній валідності, служити засобом побудови принципово нового знання
про предмет дослідження. Епістемний потенціал ідей забезпечується логіко-гносеологічними,
методологічними, загальнонауковими та філософськими критеріями. Оскільки пізнавальна
діяльність цілеусвідомлена і цілеспрямована, то вона набуває морально-етичного змісту. Не
Істина задля Істини, а Істина задля Блага. У цьому випадку пізнання набуває морально-етичного
виміру, незалежно від того, як і в якій спосіб постає усвідомлення мети: чи то «шляхом апеляції
до логіки розвитку науки, чи то потреб розвитку суспільства, чи якось інакше, – головне, що акт
пізнання занурюється таким чином у ціннісно заряджену, а не ціннісно нейтральну атмосферу»
[14, с.64]. Пізнання як вид діяльності здійснюється людиною, що прагне зреалізувати потенціал
своїх можливостей в осягненні дійсності. Наукове пізнання є духовно-теоретичною діяльністю
конкретного суб’єкта пізнання, що має здібності до пізнання, переслідує певні цілі, має власне
зацікавлення в результатах своєї діяльності, скеровує свою волю на досягнення поставленої мети.
Якщо це справді дослідник, думки якого зосереджені на вивченні дійсності, то він не тільки
вірний істині, а й чинить сумлінно. Адже хто добре міркує (мислить), той чинить морально,
оскільки добре мислення є основою моральності, часто повторювали класики науки.
Інтерпретуючи цю думку, можна було б додати таке: порядний, сумлінний дослідник або ніколи
не сформулює ідею, обґрунтування якої призведе до побудови теорії, що завдасть шкоди
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людству, або відмовитися від співробітництва в уречевлені теорії, якщо впевнений у тому, що
результатами його діяльності скористаються авантюристи в антигуманних цілях, наприклад, як
це зробив у свій час М.Борн. Вибачення постфактум є великим лукавством і не приймається як
виправдання, коли цивілізація «висить на волоску» або летить у прірву.
Етичні потенції гіпотетичної ідеї як зародкової форми можливої теорії вплетені (так само
як і естетичні) в епістемний потенціал ідеї. До того ж моральне постає в акті реалізації етичної
потенції. Мова йде про те, що інтелектуалізація моральності гіпотетичних ідей можлива в тому
розумінні, що за наявності альтернативних можливостей, перевага надається тій ідеї, яка
осмислена і перспективна в своїй потенційності. Логіка прийняття моральних рішень
зумовлена багатьма чинниками або факторами, що характеризують суб’єкта пізнавальної
діяльності. Вибір серед конкуруючих ідей, породжених проблемогенною ситуацією,
детермінується як науковими, так і ненауковими чинниками. Щоправда, розсудок і розум, які
формують ідею за принципами і нормами, якими наснажений суб’єкт, постійно впадають у
суперечності, які можуть набувати форм апорійності, парадоксальності, антиномічності та
адекватних їм логіко-гносеологічних конфліктів. І це цілком природно, оскільки
неузгодженість між парадигмальним знанням і новими фактами має характер суперечності, а
остання може виявлятись у будь-якій із зазначених вище формі. Проте формою виходу із цих
ситуацій є все ж таки гіпотетична ідея, яка, пройшовши випробування, лягає в основу
проблеми, розв’язання якої передбачає побудову принципово нового знання. Цінність чи
нецінність будь-якого знання, в тому числі й ідеї, є категоріями відносними і залежать від того,
наскільки їх зміст відповідає універсальності. Епістемологічне і моральне чуття
самообмежується або взаємосамосамообежується, або обмежується чимось іншим. Саме в
цьому випадку важливою є світоглядна настанова суб’єкта наукової творчості. Цілком
вірогідно, що саме рівновага, а не абсолютизація епістемного чи етичного моментів у структурі
ідеї, уможливить гуманістичну компоненту науки загалом, й ідеї зокрема.
Акцентуючи увагу на амбівалентному характері актуалізації ціннісних потенцій науки,
осмислення яких переслідує мету компромісного розв’язання антагонізму аксіологічних
потенцій у структурі внутрішнього світу вченого, тобто суперечності між любов’ю до істини і
повагою до морального закону, М.Марчук цілком слушно зауважує, що в даному випадку
доречно було б говорити не про послаблення цінностей, а про ефект їхнього
взаємоврівноважування, бо синтетична ціність (яка має різні ціннісні параметри) у кінцевому
підсумку, завжди вища від одномірної [див.: 9, с.170]. Тому, конструюючи раціональні
гіпотетичні уявлення або ідеї, суб’єкт пізнавальної діяльності керується, як правило,
гуманними намірами – побудувати на їх основі систему достовірного теоретичного знання, яке
задовольняло б потреби суспільства (людства), а не амбітні чи лиходайні задуми вченого.
Практична значущість його морального чуття і морального судження акумулюється і постає в
потенціях засобів досягнення мети, в цілевизначенні, що репрезентується (явно чи неявно)
імперативом проблеми, який передбачає не тільки процес і форму осягнення сутнього, а й
результат цього процесу, завдяки вольовій інтенції суб’єкта пізнавального відношення.
Вважається, що розвинутий суб’єкт пізнавальної діяльності наснажений моральним
чуттям. Звісно, якщо ця ознака відсутня чи не культивується в суспільстві, у науковому
співтоваристві тощо, то за таких обставин неможливо навіть отримати попередню оцінку
можливих наслідків практичних застосувань результатів теоретичного розуму. Так само
неможливо з’ясувати внутрішню форму переплетення морального й епістемного, яка згодом
відіб’ється на результаті, а не на процесі наукової творчості. Проте будь-який дослідник знає,
що якими б добрими чи гуманними намірами він не керувався, навіть практичним
імперативом Канта, результати його пошуку – поза його контролем, і що вони можуть бути
використані як для добра, так і для зла. Словом, моральні потенції вченого обмежені, а деякі
дослідники й досі вважають, що мораль і наука – несумісні. Свідченням цього є та обставина,
що проблеми моральних імперативів ще не стали предметом регулярних наукових дискусій,
конференцій, конгресів тощо. Навіть відповідь на питання про те, якою буде ціна нового
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відкриття, й досі витає як привид. У цьому контексті не втішає оптимізм А.Пу анкар е, який
писав, що мораль і наука в міру свого розвитку будуть чудово узгоджуватися одна з одною
[11, с.668], а також міркування Б.Кузнєцова про те, що наука як діяльність змінює людину,
вона очищає в її душі поле для моральних імпульсів тощо [див.: 7, с.167]. Про те, як це
поставатиме в структурі пізнавального процесу, його етапах, рівнях, формах можна лише
здогадуватися. Хоча пошук можна здійснювати як у широкому діапазоні аксіосфери культури,
так і в напрямі осмислення проблемної природи наукового пізнання. Якщо ціннісні потенції
форм розвиткового знання визначаються іманентною здатністю кожної форми зокрема та їх
інтегральною потенцією, то суб’єкт пізнавальної діяльності творить за законом Природи, а
отже, творить Благо, що в синкретичній формі містить у собі Істину, Красу і Добро. За таких
умов епістемні, естетичні та етичні потенції вплетені в проблемну природу людського пізнання
і тому не помічаються нами. Вони приховані в структурі процесу пізнання.
Висновок. Отже, аксіопотенційність гіпотетичної ідеї залежить не тільки від
інтранаукових факторів, якими постають нормативні вимоги до форм знання, що покликані
описувати, пояснювати і прогнозувати реальність, а й від екстранаукових факторів. Цілком
вірогідно, що моральна компонента як основа етичного ідеалу знання-істини як добра,
прихована в цілевизначенні, яке надає ідеї в гіпотетичній формі моральне виправдання на роль
форми і способу мисленнєвої аналітико-синтетичної діяльності розсудку в напрямі досягнення
епістемного ідеалу – Істини як Блага. Для того, щоб Ідея виконала свою гносеологічну функцію
– стала способом і формою вираження істотних зв’язків, відношень предметів і явищ
об’єктивної реальності у вигляді розгорнутої системи теоретичного знання, вона повинна
містити в собі від самого початку відповідний епістемний, естетичний та етичний потенціал у
згорнутому вигляді. Тільки гармонійна єдність Істини, Краси і Добра уможливить
аксіопотенційність ідеї як визначальної форми і способу становлення і розвитку принципово
нового знання. Цього можна досягти, якщо творці науки мобілізують усі свої здібності задля
здійснення гуманної мети, а в разі необхідності стримають актуалізацію проблем, структура
яких містить ідеї, що призведуть до побудови знання як антицінності.
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Summary
Hasiak О. Axiopotentiality of Idea in Structure of Problem. The article considers axiological
potentials of idea in the structure of problem. Keywords: problem, idea, epistemic potential, aesthetical
potential, ethical potential.
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ЦІННІСНА ПАРАДИГМА ЛЮДИНОЗНАВСТВА:
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У контексті сучасних антропологічних ідей досліджуються різноманітні вияви аксіологічної
парадигми людинознавства. Показано, що за доби глобальних проблем особистість уніфікується та
стандартизується засобами масової культури, що спонукає до переосмислення сучасною філософією
сутності людини та її безпосереднього існування як особистості. Ключові слова: антропогенез,
біологізм, людина, особистість, смисл життя, соціокультурна детермінація, філософія науки, цінності.

Для сучасної науки і всього людства є три найскладніші проблеми: виникнення Всесвіту,
виникнення життя та виникнення людини. Проблему виникнення людини називають
проблемою антропогенезу. Тема людини, смислу її життя, розуміння цінностей посідає
ключове місце у філософії. Про це свідчить 18 Всесвітній філософський конгрес, який відбувся
у серпні 1988 р. у м. Брайтоні (Англія).
Крім філософського існує конкретно-наукове і навіть буденне розуміння людини (добра
вона чи погана). Саме фундаментальні знання про людину та людську діяльність є предметом
людинознавства. Історія пізнання людини свідчить про складність і суперечливість цього
питання. Скажімо, за своїми біологічними характеристиками людина, безумовно, є природною
істотою. Її фізіологія та спадковість підпорядковані загальнобіологічним закономірностям. Але
водночас вона живе, працює, створює шедеври людської культури в соціальному середовищі,
тому, безумовно, є суспільною істотою, підпорядканою новим соціальним закономірностям. Це
одна з головних причин того, що людина стає предметом вивчення як природничих, так і
соціогуманітарних наук.
Однобічність біологізаторського та соціологізаторського підходів розривають цілісність
людини. На цій методологічній основі виникли такі напрями наукового дослідження людини,
як натуралізм і біологізм, які перебільшували значення біологічного складника людини, її
природи. Перебільшення соціального складника людини породило соціологізм і утопізм.
Зрозуміло, що “природне, біологічне та соціальне” в людині невіддільні, функціонують в
єдності. Наукою доведено, що взаємодія цих підструктур має свої загальні закономірності, в тому
числі: по-перше, генетичний зв’язок природного, біологічного та соціального як рівнів еволюційноісторичного розвитку людини; по-друге, залежність соціального від природного та біологічного,
міра якої різна в історичному розвитку соціального, а також у системі його структурнофункціональних рівнів; по-третє, підпорядкування природного та біологічного соціальному як
організованій системі, якій властиві свідомість, творча праця, духовні цінності тощо.
Людина є частиною природи і разом з тим продуктом і творцем історії, їй притаманна
суспільна сутність. І це не спрощує проблему людини. Треба вивчати і розуміти роль
біологічних передумов розвитку свідомості та мислення людини; зберігати біологічні основи
людини, бо інакше неможливо розв’язувати питання покращення її здоров’я; не порушувати
природні передумови життя та діяльності. Однак розвиток генетики людини, встановлення
факту історичного впливу біологічних особливостей на її структуру не дають підстав
заперечувати, що людина як особистість не народжується, а формується в системі історичних
суспільних відносин.
Саме на цій підставі формується поняття “природи людини”. Це означає, що поняття
“природа людини” спрямоване проти спроб абсолютизації натуралістичного тлумачення
людини, які, на жаль, трапляються. Воно спрямоване також проти метафізичних концепцій, які
визнають незмінність людської природи, завершеність біології людини, яка відокремлює саму
проблему розвитку людини і суспільства.
На думку М.Попова, з органічної єдності фізичної, тілесної та емоційно-духовної
підструктур особистості людини постає механізмом аксіологічного добору й оцінки методів,
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прийомів і результатів продуктивної діяльності людини. Завдяки його постійному
функцюванню й повсякденне буття людини набуває ціннісного значення: воно породжує все
нові й нові потреби в оцінках усіх виявів життя людини, знань і засобів праці, формує такий її
рівень свідомості, як світоглядні знання, світогляд у цілому [див.: 1, с.21].
Більшість дослідників вважають, що сучасна наука є чи не найдинамічнішою системою
суспільства. Історичний підхід до розуміння місця і ролі науки в житті суспільства показує, що
наука сама істотно змінюється. На думку Л.Рижко, “наука – це діяльність, творення,
становлення, і нове, інноваційне для наук – не проблема, а її мета, її сутність, пошук нового – її
життя” [2, с.25]. Цікаво, що паралельно з усвідомленням інноваційного характеру розвитку
науки, зауважує Л.Рижко, відбувався процес усвідомлення розвитку західної цивілізації як
переходу від традиційного суспільства до індустріального і далі – постіндустріального.
Постмодерна сфера наукового знання, на думку В.Лук’янця, “перетворюється у симбіоз
фундаментальної науки та ініційованої нею індустрії наукомістських технологій. Цей
еволюціонуючий симбіоз, що іменується терміном “технонаука” є якісно новою концепцією
сфери наукового знання” [3, с.11].
Сьогодні продукування знань у постнекласичній науці перестає бути відокремленим від
розвитку не тільки промислових, а й суспільних, цивілізаційних процесів. Йдеться про те, що
факт проникнення знання уже усвідомлюється як процес перетворення науки в “універсальну
силу”, ареною якої може бути весь світ. Це особливо чітко виявляється в нашу епоху
глобалізації, що фактично стала парадигмацією європейської цивілізації в параметрах науковотехнічної революції як умови виживання в сучасному світі. У часи глобалізації наука і
перетворюється на своєрідну “нервову систему” планетарної цивілізації, на її керуючий
підрозділ [див.: 4, с.108]. Отже суть змін полягає не тільки у переході від грубого підкорення до
тонкого керованого процесу відтворення, а в тому, що виробництво знання в науці ХХІ
століття перестає бути відокремленим від суспільного контексту.
Варто відзначити, що дослідження соціокультурної детермінації наукового пізнання та
ролі ціннісних факторів у розвитку науки створює гуманістичний образ сучасної науки. Можна
підкреслити, що нестримне поширення наукових досліджень, пов’язаних зі створенням
потенційно небезпечних для людства технологій, звичайно, розширює простір формування
нового ставлення до сучасної науки. На жаль, у цьому контексті дедалі сильніше звучать нотки
сумніву в її культурній та гуманітарній цінності.
Помітною стає тенденція сучасної науки до взаємодії чотирьох систем – інформаційної,
соціальної, інтелектуальної та когнітивної. Вона вимагає більш глибокого дослідження, не
обмеженого соціокультурним і ціннісним виміром. Саме дослідження цих систем, їхньої
взаємодії дозволить уникнути багатьох штампів у розумінні цінності науки. Аналіз
соціокультурних факторів і можливостей їх використання в соціальному контексті здобутків
науки не вичерпують науково-дослідний і культурний потенціал науки.
Коли йдеться про постмодерний образ науки, слід усвідомлювати, що на відміну від
теорії прийняття рішень трансформація теоретичного знання тут відбувається в процесі руху
від дедуктивності не у форму когнітивної креативності, оскільки математичні теоретичнографові конструкції не є формою оперування в когнітивному просторі знання. Когнітивна
креативність виражає специфічні засоби творення як базових абстракцій, так і їх ієрархій.
Базові абстракції не виводяться логічно, а створюються суб’єктом. При традиційній
дедуктивності, як відомо, вторгнення суб’єкта в аналогічний процес не передбачається. Звідси
декартівське ототожнення суб’єкта з логічним автоматом. Когнітивна креативність передбачає
акти творення на всіх рівнях ієрархії абстракцій. Тому концепція абстрактного класу є
яскравим прикладом когнітивного креативу, який відрізняється від дедуктивності родо-видової
логічної будови традиційної форми знання.
За умов конкурентного середовища актуалізується забезпечення успішності траєкторії
розвитку як макросистем (суспільства, етносів, держав), так і мікросистем (колективів, фірм,
підприємств, окремих осіб). Це вимагає нових підходів, парадигм розвитку з тим, що ціле
розвивалося переважно на основі стимулюючих ефектів від взаємодії окремих елементів
системи.
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Відзначимо, що наука як безпосередня продуктивна сила суспільства і, водночас, як
важливий складник суспільної свідомості включається в системно-багатовимірний простір
соціуму, який перестає бути абстракцією і стає реальністю. У цьому принциповому для своєї
еволюції розумінні вона вагомо інтегрує зв’язки та орієнтації своїх економічних,
соціокультурних та інших підсистем, їх взаємні опосередкування та взаємопереходи.
Ігнорування цих процесів сприяє формуванню технократичного стилю мислення вчених,
“вивітрює” чи не головне в людині – її духовність.
Духовність як ціннісно-смислова форма людини може бути ідентифікована як смислова
багатозначність сприйняття нею власного буття (Ф.Ніцше). Крім того, фіксується
смислотворча, смисловизначальна функція культури, де вона постає як “символічний
універсум” (Е.Кассірер), “інтерсуб’єктивний горизонт життєвого світу” (Ю.Габермас), “єдиний
зріз, який проходить через усі сфери людської діяльності” (М.Мамардашвілі), “єдине
семантичне поле культури” (С.Кримський). Тут духовність осягається як надіндивідуальна
ціннісно-смислова форма людини. Про це пишуть у своїх дослідженнях А.Аверинцев,
І.Степаненко, М.Марчук, Л.Бевзенко, А.Колодний та ін.
Отже, духовність – це людська здатність ціннісно-смислового ставлення до світу, здатність
розрізняти, засвоювати і виробляти цінності та смисли, здійснювати їх інтеграцію і субординацію.
Оскільки духовність виникає в царині “людина-природа”, “людина-людина”, “людинасуспільство”, то вона постає достовірною реальністю для людини. В історії світу, як відзначає
М.Бердяєв, відбувається протиборство двох первнів: суб’єктивності, духовності, свободи,
істини, правди, любові, людяності та об’єктивності, детермінізму, користі, сили, влади. Це і є
“боротьба Царства Божого та Царства Кесаря” [5, с.3].
Саме поняття “духовність” вважається прийнятим лише стосовно окремої людини.
С.Кримський підкреслює: “духовність не тотожна духовному життю суспільства. Вона
виступає як спосіб самопобудови особистості та конструюється у вигляді визнання її носіїв” [6,
с.21]. Разом із тим духовність не може бути виключним спрямуванням енергії людини на саму
себе, вона спрямовує її на інших людей, на суспільство, на світ. Саме тому духовність – вищий
принцип самопобудови людини, вихід до вищих ціннісних орієнтацій конструювання
особистості та її ментальності. Це не заперечує очевидності феноменів “дух народу”, “душа
народу”, “духовність суспільства”, “духовний фактор”, “духовне виробництво” тощо.
Взаємовідношення різних елементів духовності соціальної системи можуть бути зведені,
на думку А.Абрамова, до таких основних форм: 1) просторове чи механічне сусідство
(скупчення); 2) асоціація під впливом зовнішнього чинника; 3) причинова чи функціональна
інтеграція; 4) внутрішня чи логіко-смислова єдність.
Посилюючись на історію становлення та розвитку структурно-функціональної,
постмодерністської методології, представленої у працях великого соціолога сучасності Ральфа
Дарендорфа [7], А.Абрамов аналізує взаємодію необхідності та випадковості духовності у цих
зв’язках. Просторові зв’язки мають слабко виражену системність, оскільки елементи
“суспільства” володіють значною автономією. Вивчення таких систем дає не більше, ніж
простий опис каталогу їх елементів, частин.
Посередня асоціація під впливом загального зовнішнього чинника не має
функціонального чи логічного зв’язку, тому крайнощі монокаузалізму, кондиціоналізму,
аутогенної патології ігнорують “певну причину”, складниками якої постають специфікована
причина, кондиціональні причини, і реалізаторна (наукова) причина.
Причина чи функціональна єдність відображає різноманітні та різномасштабні зв’язки
людей як носіїв духовності, тому включає в себе дві попередні форми. Синтезує їх через
поліструктурність і поліфункціоналність самих детермінацій у цілому дозволяє пояснити
особливості інформаційних процесів і цілеспрямований характер людської діяльності. Сама
собою функція не передбачає оцінних, ціннісних моментів. Понад те, акт виконання функції не
завжди бажаний, як і процес її здійснення. Тому важливо мати на увазі, що: 1) певні дії необхідні
для існування структури; 2) окремі дії не обов’язкові для цього, але не суперечать структурі,
сумісні з нею; 3) окремі дії несумісні з існуванням цієї структури і прагнуть знешкодити її.
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На нашу думку, необхідність осмислення в постмодерністській науці особливо роду явищ,
процесів, зв’язків і відношень, які забезпечують збереження цілісності суспільного життя, є
необхідним фактором її стабільного функціювання та відтворення. Актуалізація соціальної
активності в різних сферах життя людини формує статус постмодерністської науки, яка покликана
не лише проникатися логіко-смисловими процедурними проблемами самої себе, а й у своїй
когнітивно-креативній спрямованості досліджувати процеси єдності та цілісності суспільства.
Підкреслимо, що вихідним принципом вивчення духовних систем є принцип
соціокультурної опосередкованості методологічних засобів, що використовуються для
вивчення та формування державно-патріотичної ідеології як фактора логіко-смислової
інтеграції. Ця ідеологія – не суто духовний феномен, оскільки водночас належить до різних
сфер життя суспільства. Тому соціокультурна опосередкованість через постмодерністський
образ науки має бути своєрідним цілісним калейдоскопом інтеграційних соціокультурних
механізмів, представлених у державно-патріотичній ідеології, оскільки імпульси
виникнення й утвердження об’єднуючих ідей та зв’язків у класичній та посткласичній науці
були здебільшого різноспрямованими.
На думку М.Марчука, проблема співвідношення цінностей науки і культури виховання
багатогранна й багатоаспектна. До того ж вона ще й не досліджена в методологічного плані.
Причиною, на його думку, є відсутність адекватної теоретичної моделі. “Філософськометодологічні засади аксіологічної науки, освіти і виховання попри всю їх, здавалося б,
очевидність, – пише він, – є надзвичайно складною проблемою сучасності” [8, с.250].
Хоч аксіологія знання сьогодні ще не стала пріоритетною темою методологічної
рефлексії ні в епістемології, ні в загальній аксіології, ні тим більше – філософії та методології
науки, як справедливо зазначає М.Марчук, є реальна можливість і передумова, щоб аксіологія
науки як окрема філософська дисципліна, що має глибоке історичне коріння, специфічні
предмет і метод, евристичне значення та перспективи подальшого розвитку, набула нарешті
концептуального статусу [див.: там само]. Погоджуючись з таким оптимістичним висновком,
хотілося б коротко зупинитися на ґенезі поняття і природі цінностей.
Поняття цінностей в історії філософії та науки, здебільшого, ототожнювалося з самим
буттям. Цінності не відокремлювалися від буття, а вважалися такими, що перебувають у самому
бутті. Починаючи з Сократа, а потім Платона, основним питанням теорії цінностей були: Що є
благо? Що є справедливість? Вони ж були й головними критеріями істинності буття. Не
випадково Платон у вченні про ідеальну державу поклав в основу принцип справедливості.
Спробу диференційованого підходу до цінностей знаходимо у філософії Аристотеля,
який визнає самодостатні цінності, або “самоцінності”. До них, зокрема, належать людина,
справедливість, щастя і т.д. Мудрість полягає в осягненні розумом речей, найбільш цінних за
своєю природою [див.: 9, с.123].
Різні історичні епохи та різні філософські системи накладають свій відбиток на розуміння
природи цінностей. Наприклад, у середні віки вони пов’язуються з божественною сутністю,
набувають релігійного характеру. Епоха Відродження висуває на перший план цінності гуманізму.
Одна з них – героїчність, або доблесть, які цікавили і Джордано Бруно, і Нікколо Макіавеллі.
У Новий час розвиток науки і нових суспільних відносин висувають на перший план
цінність пізнавальних можливостей розуму. Завершують ієрархію персональні цінності, які
стоять вище імперсональних: тілесні, духовні тощо. Релігійні цінності – найвищі, й серед них
святість, яку має абсолютна особистість Бога. В такому ж руслі розмірковували й українські
мислителі – Петро Могила, Григорій Сковорода, Памфіл Юркевич і багато інших [див.: 10, с.92].
У німецькій класичній філософії Імануїл Кант уперше вживає поняття цінність у
вузькому значенні слова. Гегель особливу увагу приділяє розмежуванню цінностей на
утилітарні (економічні) й духовні.
Після виокремлення аксіології в самостійну сферу філософських досліджень сформувалося
декілька типів теорій цінності: персоналітичний оптимізм, аксіологічний трансценденталізм,
натуралістичний психологізм, соціальна концепція цінностей. Зазначені концептуальні підходи
до дослідження природи цінностей дають змогу конкретизувати їх поняття в сучасних
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теоретичних вимірах. У центрі уваги цінностей перебуває ціннісне (аксіологічне) ставлення
людини до світу, сторонами якого і є “предметні” та “суб’єктивні” цінності.
Із проблемою вищих цінностей і смислу життя пов’язана й проблема “екзистенційного
вакууму”. В ньому опиняється людина, що заплуталася в цінностях, або не знайшла їх для себе.
Цей стан особливо поширений у наші дні. Людина через це намагається “втекти” від реальності,
знаходить розраду в наркоманії, пияцтві, інколи в суїциді чи антисоціальній поведінці. Втрата
цінностей веде до втечі від дійсності, до абсурду. Саме з такого абсурду випливає заперечення
універсальних, етичних норм, що призводить до реалізації принципу “все дозволено”.
Дослідження сутнісних аспектів людського буття імпліцитно передбачає його
проблемність. Людина з перших днів її життя пов’язана із процесами культуротворення та
суспільної історії. На перших порах це відбувається, здебільшого, несвідомо, а з віком –
виявляється в тому, що можна народитися людиною як біологічною істотою, проте не бути
людиною повною мірою, тобто не мати свідомості, навичок людської поведінки тощо.
Проблематичність людського буття зумовлена ще й тим, що людина може змінюватися, причому
дуже часто – досить істотно. Людина в своєму розвитку не тотожна сама собі, а це значить, що її
буття відкрите і незавершене. Вона постійно змінюється. Саме через це досить складно віднайти і
визначити якісь стандартні, однозначні схеми, які б можна застосовувати до конкретної людини.
Дослідження сутнісних аспектів людського буття актуалізується як у кризові періоди
окремої людини, так і життя суспільства, особливо коли здійснюються докорінні зміни в
суспільній свідомості. Виникає непросте запитання: хто виробляє ті норми, принципи, цінності,
які людина потім повинна сама вміти використовувати? І тут ми повинні зрозуміти, як
справедливо зауважує В.Петрушенко, що “недостатньо мати здатність усвідомлювати, треба,
щоб усі наші усвідомлення вписувались у певну цілісність, яку ми звичайно називаємо
людським духовним універсамом” [11, с.281]. А це значить, продовжує він, що ми повинні
вміти його створювати, тобто вміти створювати принципи, ідеали, сенси. Іншими словами, ми
повинні опанувати тим, що вивчається та обґрунтовується у світовій філософії.
Проблема людського життя є однією з найдавніших тем філософських роздумів.
Аналізуючи різні дослідження, М.Гайдеґер у праці “Буття і час” підкреслює: “Чому взагалі є
сутнєе, а не навпаки – ніщо?” Вважаючи зазначене основним питанням філософії, він
акцентував увагу на коренях життя: “Чому та що є буття?” і менше приділяв значення
онтологічним аспектам “Яким та як є буття?”. Проте саме проблематика онтології перебуває
на “стику” антропології та епістемології. Отже, філософія виконує функцію людського
світоорієнтування, в якому буття постає як граничний цільовий, стратегічний людський
орієнтир. Життєві ж орієнтири лише тоді можуть бути надійними, коли вони є не
скороминущими, не частковими, а фундаментальними за значенням, обсягом і концентрацією
наших знань і прагнень. Одночасно ці орієнтири перетворюються і на чинник
смислотворення в людській свідомості. Скажімо, в індійському джайнізмі запорукою
спасіння людської душі й досягнення стану блаженства є ненасильство, незаподіяння шкоди
будь-якому життю. У християнстві вважається, що людина своєю вірою та непохитним
бажання позбутися гріха може врятувати не лише себе та свою душу, а й змінити стан усієї
природи, сприяти переходу її до існування у стані гармонійного та нічим не ушкодженого
буття. Такий підхід зумовлений відчуттям можливості свого самознищення, усвідомленням
буття як вищої цінності та міри моральної відповідальності за людські дії, а також контексту
проблеми смерті, безсмертя та шляхів самоствердження.
Звідси випливає розуміння статусу сучасного філософа як того, хто виводить кожну річ на
рівень її аналізу з позиції світового цілого або з позиції зіставлення буття і небуття. Звідси й
значення проблеми сутнісних аспектів людського буття. По-перше, вона окреслює граничну межу і
специфіку філософського узагальнення та сутнісного аналізу будь-яких інших явиш реальності. Подруге, від її розв’язання залежить розуміння всього кола філософської проблематики. По-третє,
постаючи гранично можливим орієнтиром для людського самоздійснення та філософування, вона
перетворюється на фактор смислотворення та масштаб людських цінностей. І, зрештою, проблема
сутнісних аспектів людського буття концентрує найважливіші аспекти і чинники людського
самоствердження та регулювання життєдіяльності [див.: 12, с.228-234].
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

15

Сутнісні аспекти людинознавства в сучасній науковій картині світу (на рівні
метатеорій) пов’язані з тим, що: а) буття людини динамічне, а не статичне; б) воно
системне, оскільки людина – цілісність, а не сума біологічного та соціального; в) буття
людини багаторівневе, рівнево-ієрархічне, системно-ієрархічне, тобто включає вивчення
мікро-, макро- та мегапроцесів у їх єдності; г) аналіз людського життя передбачає вияв
сутності ціннісних підходів, інформаційних можливостей, чинників культури; д) в ньому
діалектика об’єкта і суб’єкта значною мірою реалізується через суперечливу єдність
процесів ентропії (хаосу, невпорядкованості) та самоорганізації.
Самоконцентрованість людського буття як системи виявляє її діалектичність через єдність
перервного і неперервного, скінченного та нескінченного, просторового-часового і позачасового.
З іншого боку, сутнісні аспекти людського буття продукують діалектику об’єктивних (завдання,
умови, потреби, засоби) та суб’єктивних (мотиви, стимули) детермінант. Єдність історичного і
логічного екстраполює вияв тенденцій своєрідного змагання людських планів, мрій, намірів із
наявними результатами попередніх історичних дій. У цьому відношенні слід відокремити: а)
тенденцію до збільшення ролі свідомого чинника у здійсненні історичного процесу; б) тенденцію
самовиявлення; в) тенденцію до урізноманітнення форм людського історичного активізму та
зростання ролі індивідуальної ініціативи в історичному процесі.
Історичне пізнання є формою людського самоусвідомлення, оскільки історичний
процес виражає міру виявів людської свободи. Проблеми сутнісних аспектів людського буття
пов’язані з суперечностями між свободою і доконечністю, в які спонтанно “втягується”
особистість у процесі діяльності, а також між теорією і практикою, сутнім і належним,
бажаним і реальним, індивідуальним і суспільним. Отже, методологічним стрижнем
проблеми сутнісних аспектів людського буття постає ідея створення цілісної концепції
людини в єдності онтологічних, філогенетичних, гносеологічних та інших характеристик. За
цих обставин зазначена проблема “аспектується” настільки множинно, що завдання синтезу
наукового людинознавства перетворюється в самоочевидне. Разом з тим самоочевидність
повсякчас наштовхується у наш час на альтернативи “синтетичного людинознавства”.
Закономірність різноплановості підходів зумовлена як неоднозначністю людської сутності,
так і ціннісними орієнтирами дослідників проблеми [див.: 13, с.31-35].
Стереотипи некласичного бачення людини акцентує соціальність онто- і філогенезу, тому
“сутність людини не є абстракт, притаманний окремому індивідові”. У своїй сукупності людина
– синтез і результат суспільних відносин. Проте цей підхід практично нівелює смисл
індивідного життя, скасовує самоствердження як об’єктивний чинник активної діяльності
розумної істоти, розчиняє її в суспільній системі, перетворює на придаток гігантського
механізму, в об’єкт, усуває відповідальність держави за долю людини як найвищої цінності.
Інша крайність – ігнорування соціалізації людського буття, загальних культурних
надбань, умов становлення здатності до філософської рефлексії за рахунок “посталого”,
дієздатного, самоусвідомленого. Як спробу подолання існуючої різнобічної абсолютизації
орієнтацій сутнісних характеристик висунуто ідею створення цілісної концепції людини. Вона
актуалізується повсякчасним зростанням ролі людського фактора у всіх сферах матеріального і
духовного виробництва, потребою суттєвої ціннісної переорієнтації всіх суспільних,
природничих і технічних наук, різних сфер культури, комплексних досліджень людини.
Людина не є конгломератом різноякісних параметрів (біологічних, психічних, соціальнодіяльнісних і т.ін.), а цілісною системою, певною “тотальністю”. Локальні картини світу,
конкретнонаукові дані про людину стають на заваді створення універсальної концепції людини.
Тому в комплексному підході системно мають бути представлені сутнісні аспекти людського
буття на трьох рівнях: а) філософському, б) міждисциплінарному, в) конкретнонауковому.
Стрижнем комплексного підходу до аналізу та реалізації проблем сутності людського буття
має стати філософська методологія, діалектичний синтез універсальних методів, принципів
світогляду, законів і категорій. Найближчою “периферією” зазначеного “ядра” є загальнонаукові
методи, принципи і закони, а за ними – конкретнонаукові засоби епістеміології. Ця умовна
гносеологічна “периферія” не може бути статичною [див.: 14, с.8-33]. Залежно від характеру,
варіативності комплексних проблем людинознавства, ступеня розробленості конкретно-наукових
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законів, категорій, методів у цілому окремі з них наближаються, переміщуються в сторону
“ядра”, витісняючи назовні менш значущі на певному історичному зрізі. Скажімо, проблеми,
пов’язані з перетворенням природного та соціального довкілля людини розв’язуються для
реалізації інженерно-технічних, економічних, демографічних, правових, політичних, соціальнокультурних, екологічних та інших цілей. У кожному конкретному випадку лідерство належить
різним напрямам дослідження, проте навіть при зовнішньому незбігові мети своєрідна
збалансовуюча рівновага внесе істотну корекцію в різнодіяння – людиноцентризм. Всупереч
прямому чи опосередкованому сцієнтизму, через космоцентризм, людинокосмізм, технократизм і
т.ін. сьогодення висуває на провідне місце дослідження сутнісних характеристик людинознавства
як комплексну загальнолюдську проблему незалежно від політико-ідеологічних уподобань,
гносеологічних орієнтирів вузьких фахівців чи представників соціально-гуманітарних галузей
знання, оскільки головне завдання полягає в збереженні людства та забезпеченні оптимальних
умов для його життєдіяльності та соціальної активності.
На думку В.Троянського, специфіка філософського підходу до взаємодії суспільства і
природи, людинознавства як комплексного об’єкта пізнання полягає в інтегральному
проектуванні людської діяльності на світ, в узагальненні та цілісному усвідомленні природи і
суспільства як об’єктів практичних інтересів, мети і діяльності суб’єкта пізнання [див.: 15, с.36].
Висновок. Сучасна епоха стала добою глобальних соціальних, політичних, культурних,
екологічних змін. Здійснюється уніфікація та стандартизація особистості з боку суспільства та
його масової культури. Тому філософія кінця XX століття стурбована втратою людською
особистістю справжньої свободи. І ця стурбованість актуалізує проблему розуміння людини як
представника людства. Дедалі чіткіше сучасна філософія ставить індивіда на місце людини як
представника людства. Цей індивід не піддається загальним визначенням у своїй неповторності
й унікальності. Замість проблеми загального визначення сутності людини постає проблема
безпосереднього існування людської особистості.
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Summary
Sydorenko M. Value Humanity Paradigm: Scientific and Methodological Aspects. In the context of
contemporary anthropological ideas the author explores various manifestations of axiological and
humanity paradigm. It is shown that in an era of global problems unifying personality and standardized
mass culture encourage rethinking of modern philosophy of human nature and its immediate existence as a
person. Keywords: anthropogeny, biologism, person, personality, sense of life, social and cultural
determination, philosophy of science, values.
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ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ
ДИСКУРС ФЕНОМЕНУ ДУХОВНОСТІ
Проаналізовано феномен духовності на основі праць сучасних дослідників і філософськоісторичної спадщини людства. Поняття «духовність» осмислюється як можливість подолання
опозицій «тіло-душа», «природа-культура», «біологічне-соціальне», що були сформовані у філософії
історії. Здійснено спробу дослідження еволюції феномену духовності як результату розвитку
техногенної цивілізації. Ключові слова: антропний принцип, дискурс, духовність, культура, людина,
моральність, світогляд, свобода, техногенна цивілізація, філософія людини.

На рубежі ХХ та ХХІ ст. пожвавився інтерес до питань людської моральності, свободи,
духовності, що зумовлено змінами у науковій, політичній, екологічній, економічній та інших
сферах буття людини. Зацікавленість питаннями людської духовності виходить на перший план
в умовах техногенної цивілізації, що характеризується розвитком принципово нових
технологій, які безпосередньо вплинули на буття людини та її майбутнє. Техногенна діяльність
людства впродовж декількох століть якісно змінила не тільки природне середовище, а й
культуру, соціум, свідомість. Дедалі частіше у наукових публікаціях висловлюється
припущення, що відомий нам вид homo sapiens зазнає змін. Може змінитися не тільки
біологічна організація людини, але ще більшою мірою її психіка та психофізіологічні функції.
Адже новітні біотехнології вже сьогодні мають можливість необмежено втручатись у біологію
людини. Такий стан речей зумовлює актуальність філософського аналізу духовних, моральних
передумов існування людини, яка поставила під загрозу власне існування.
Г.Кисельов відзначає, що всі роздуми про духовність мають смисл тільки у тому випадку,
якщо людина зі своєю унікальною свідомістю справді являє собою вершину еволюції, як вважали
Тейяр де Шарден, М.Мойсеєв, а не тупикову гілку-щось, на кшталт, неандертальця в історії
людства. Але якщо розгледіти у вченні Ісуса Христа, одкровенні Іоанна про апокаліпсис не
тільки символічне попередження людству про необхідність духовного вдосконалення, без чого
його чекає деградація і загибель, тоді можна спрогнозувати, що еволюційний процес (аналогом
якого є релігійний символ Бога) знайде інші можливості свого подальшого розгортання. Чи це
буде знову пов’язано зі свідомістю, чи з’являться де-небудь «у Всесвіті інші її носії, чи виникнуть
якісь інші форми життя, ми, невдахи, вже не дізнаємося» [4, с.15].
Тому синтез антропного принципу, принципу доцільності і духовної змістовності
створює людинообразність, людиновимірність і Божественність особистості. Вони
вимагають від суб'єкта взаємодії та колосальної відповідальності. Тим самим виявляється
міра допустимої поведінки в рамках людських взаємин, вона потрібна суспільству як спосіб
імперативності діапазону діянь, дозволених людству на тому чи тому етапі розвитку для
самозбереження та цивілізаційного розвитку. Моральна саморегуляція дозволяє людині
зберегти себе через активне формування всього розмаїття світу через опірність
насильницьким діям як стосовно самого себе, так і всього іншого,
Потреба зміни світоглядної парадигми стосовно людини як об’єкта дослідження у
філософії визріла давно, але лише зусиллями М.Шелера, Х.Плеснера, Е.Ротхакера і А.Гелена у
філософії ХХ століття відбувся фундаментальний антропологічний поворот – зміна думки про
людину як унікальну, цілісну істоту. Саме у цей час, у межах загальнокультурного інтересу до
проблеми людини виникає філософська антропологія як самостійна дисципліна зі своєю
системою категорій і методологією. Вона спирається на досягнення філософії життя,
екзистенціалізму, феноменології, сучасної науки і методології пізнання. В її контексті
проблематика розуміння людини постає одним із ключових напрямів дослідження.
У цьому річищі слід відзначити мислителів Київської філософської школи: В.Шинкарука,
О.Яценка, В.Іванова, С.Кримського, В.Малахова, В.Табачковського та ін., які ставили завдання
висвітлити особливість експлікації духовно-моральної проблематики в умовах діяльнісного
підходу, аналізувати світоглядно-антропологічні аспекти духовних і морально-етичних
феноменів у контексті тематизації філософами «пізнього радянського марксизму» понять
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«особистості», «досвіду», «життєвого світу», «духовності», «культури». Адже редукція
філософії до діалектичного та історичного матеріалізму та введення її в статус офіційної
партійної філософії стає вагомим інструментом спотворення творчого діапазону мислення,
зростанню бездуховності в суспільстві та породження такого своєрідного феномену культури,
як «маргінальна свідомість» (О.Валевський).
Як ключові елементи духовності В.Шинкарук виокремлює віру, надію та любов, які на
будь-яких історичних поворотах були фундаментальними підвалинами духовності й світогляду
людини. Бо віра – одна з найглибинніших підвалин духовності – поєднує любов із надією та
забезпечує сприйняття майбутнього як здійснення очікувань, сподівань і жадань, властивих цій
любові, й, отже, – ідеалів справді людського життя. Ю.Білодід додає ще такі категорії, як
релігійність, моральність. Духовність – це складна система ставлення людини до буття
(оточуючої реальності матеріального і духовного походження), що базується на відображенні
світу, і за своєю сутністю є певним самообмеженням у ставленні «Я» до «не-Я».
В умовах катастрофічності світу філософська антропологія заявляє про конкретний метод
мислення, здатний відмовитися від уявлень про лінійність розвитку світу, соціуму і людини та
запропонувати самій людині вирішувати, якою вона буде завтра і при цьому нести персональну
відповідальність за спроектоване й утілене майбутнє.
Сучасний інтелект виходить з визнання майбутнього людини і людства відкритими в
умовах нерівноважності складних систем, ненадійності, ризиків зростання небажаних і
ненавмисних наслідків руйнівної діяльності людського розуму. Передбачаючи небезпеку, можна
шукати засоби порятунку але, для розв
´язання проблем потрібно визначитися з онтологічним
статусом людини у світі, яка стала проблемою для самої себе й оточуючого довкілля.
Людина, як предмет антропології вивчається як відкрита можливість і перспектива, як
творець самої себе з огляду своєї природної та соціокультурної сутності. Онтологічно, як
недостатньо духовно довершена істота людина перебуває між двома світами, її екзистенція
буття-поміж природним і божественним станом. Нестабільна, непрогнозована,
непередбачувана людина доступна для пізнання та порівняння з іншими представниками
біосфери. Можна говорити, що на відміну від тварини людина примітивна, непристосована до
біологічного існування, тому що в цьому відношенні незавершена, вона – унікальний
експеримент. Х.Плеснер наголошував, що на відміну від тварини, яка є лише тілом, фізичною
фу нкцією, людина взаємодіє з тілом і тому вона є тілом і має тіло, пр и цьому далеко не
вичерпуючись ні першим, ні другим. На психо-соматичному рівні людина неоднозначна.
Також людина має унікальну можливість з усіх представників біологічного виду підняти себе
від тваринного стану до божественних висот духовного просвітлення. Людина – це образ
Божий, у неї є потенціал і завдання на Землі – «служити людям, працювати, творити добро,
брати участь у справі порятунку всього людства» [2, с.179].
М.Шелер розмірковував: якщо нижчі рівні біологічної структури людини схожі на
структури рослин і тварин, то психофізичні та соціокультурні значно відрізняються. Хоча
афекти, інстинкти, асоціативна пам'ять і практичний розум властиві не тільки людині, але вона
відрізняється рівнем, якісними та кількісними характеристиками. І це робить людину іншою
біологічною субстанцією у Всесвіті, єдино неповторною та унікальною, вона не детермінована
у своїх діях лише природними чинниками, вона їх прогнозує та проектує, володіє потенційною
здатністю управляти своїми потребами та інстинктами, здійснювати етичний і духовний вибір
[див.: 6]. Людина здатна об'єктивувати себе у своїй самосвідомості, створювати ідеальне
майбуття. Означений атрибут можна назвати людським духом, або, за східною релігійнофілософською традицією, атмічним станом Буття.
А.Гелен писав про людину, що вона порівняно легко адаптується в різних природних
умовах існування, але інстинктів у неї збереглося значно менше в процесі цивілізаційного
розвитку, біологічні недоліки створюють умови для подальшого розвитку людини через
навчання, виховання й залучення до культурної спадщини людства. Для педагогіки і системи
виховних закладів важливим є висновок про те, що тільки завдяки навчанню та вихованню
людина стає людиною, понад те – особистістю. Особливість людини – це орієнтації на майбутнє,
на те, що перебуває у вимірах простору, часу, вічності. Психоемоційна та морально-духовна
сфери людини відрізняють її від «братів наших менших» – вона страждає, любить, ненавидить.
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Людина володіє семантикою, знаковими системами, мовою які дозволяють їй жити
цивілізовано, не тільки теперішнім, а й мати історичне минуле, сьогодення та майбутнє.
Володіючи здатністю об'єктивації, людина створює не тільки себе, а й свою історію, культуру,
релігію, філософію. Унікальність людини полягає в тому, що природа дає їй біологічний
фундамент і передумови для фізичного розвитку, які мають потенціал створювати неповторну
антропологічну і духовну сутність. І це можливо, бо людина усвідомлює саму себе, рефлексує,
ставить завдання, створює ідеали і цінності. Гегель писав, що людина здатна до детального
аналізу диференційованого всередині себе ідеалу, який розвивається у вигляді процесу. Його
«ми можемо означити, в загальному, як діяльність. Ідеал – це ідея, що трактується з бо ку її
існування як відповідного поняття [див.: 1, с.142-143].
У процесі формування людина постала умілим створінням, потім – розумною, в релігії –
Людинобогом, в Аристотеля – політичною істотою, у Ніцше – «надлюдиною», людиною влади,
у Фройда – людиною-лібідо. Така неоднозначна, багатолика, непередбачувана, вона – причина
самої себе. Тому є пересторога, на що зазіхає людина, чи будуть відповідати цілі та методи
нашого суспільства Божественним цілям, чи не надумає людина черговий раз «пограти
м’язами» і розв´язувати проблеми з позиції сили.
Є різні погляди на цю складну тему. Філософія Нового часу з її механістичним
трактуванням антропології вважає, що людина жорстко детермінована, є жертвою обставин,
і її роль у власному становленні нікчемна. На рівні буденної свідомості більшість людей
схильна пояснювати себе і свою долю, «свій хрест» життєвими чи політичними
обставинами, відводячи собі при цьому найменшу роль у роботі над собою. Так росте
слабка людина, безвідповідальна і квола, тому від кожного залежить: чи він підніметься з
колін, чи буде весь час животіти з комплексом меншовартості.
Будучи причиною себе, людина «майструє», довершує власний духовний потенціал.
Досить важливо, що у вихованні та навчанні вона здатна рефлексувати, усвідомлювати свої
рішення, давати на них відповідь з погляду моральності та нести відповідальність. Вона має
здатність ненавидіти і прощати, гніватись і захоплюватися прекрасним, заздрити, опускатися до
звірячого стану, грішити і мати можливість покаяння.
Місце духу в архітектоніці людського способу буття, його співвідношення з іншими
буттєвими виявами – давній предмет напружених філософських розмислів і спостережень. Блез
Паскаль вважав людину «дивним предметом природи», оскільки не будучи спроможною
пізнати, що є тіло, вона ще менш здатна пізнати сутність духу; найнезбагненніше для неї – як
тіло може поєднуватися з духом, а саме в цьому поєднанні й полягає особливість людської
природи. Незважаючи на складність окресленого питання історія філософської думки містить
величезну кількість спостережень щодо взаємозв'язку духовності з «позадуховними»
чинниками, як і щодо ієрархії різновиявів духовності та їхнього місця в людській
життєдіяльності, щодо взаємозв´язку духовного і бездуховного в нашому повсякденні.
Ми спостерігаємо невтішну картину зростання бездуховності. Це особливо помітно в
середовищі дітей і молоді, що пояснюється насамперед зниженням рівня життя в Україні,
відсутністю соціальної захищеності, явним і прихованим безробіттям, інфляцією,
невизначеністю моральних орієнтирів у політиці держави і побуті. Засоби масової інформації
та комунікації дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь, пропагують
насилля, нетолерантність, зброю, силу, прищеплюють моральний релятивізм, конформізм і
цинічно-гедоністичне та евдемонічне ставлення до повсякденності.
Усе це призводить до відчуження дітей і молоді від моралі, спонукає їх до власних
пошуків самореалізації, найчастіше в субкультурі, і врешті-решт до певного заперечення
духовності та моральності як суспільно й особистісно значущих феноменів. Ці процеси
посилюються кризовим станом сучасної сім'ї, яка перестає відігравати роль головного каналу
залучення дитини до моральних первнів і джерела розвитку духовності.
На нашу думку, ситуація загострюється ще й тим, що вироблені в попередні десятиліття
суспільні ідеали мали узагальнений, регламентований, державницько-класовий характер, а не
зверталися до внутрішнього, особистісного світу кожної людини. Тому перехід від глобальних
суспільних категорій, від публічної риторики про моральність до розуміння духовності як

20

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

складного психічного феномена самоусвідомлення особистості в сьогоднішніх умовах
спричиняє багато проблем і навіть кризових ситуацій.
У цьому контексті велике занепокоєння викликають процеси, які відбуваються в усьому
світі. Всеохоплююча перетворювальна діяльність людини в сучасну епоху, її негативні
безпосередні й більш віддалені соціальні наслідки актуалізують відповідальність усіх людей за
збереження природи, її багатства й розмаїття на всій планеті. Останні глобальні вияви
тероризму, антицивілізаційні рухи в масштабах усієї людської спільноти, тенденції дедалі
значнішої поляризації на багатих і бідних у контексті розвитку глобалізаційних процесів
актуалізують проблеми моральності й духовності всього людства і кожної окремої людини.
Нам видається доцільним аналіз основ української духовної традиції, важливої для
пошуку орієнтирів у сучасних кризових явищах. Останнім часом з'явилися праці українських
філософів історії, в яких обстоюється ідея, що у філософській думці України в усі часи на
першому місці були проблема людини, її становище в суспільстві, духовне життя. Все, що
належало до сфери філософського осмислення, піддавалось етизації. Філософією людини
була вже філософська думка Київської Русі, що простежується в усіх пам'ятках писемності
тієї доби. Усвідомлення власної сутності людиною цього періоду не завершується тілом, а
відкриває можливості світу духовності. Д. Чижевський писав: «філософський інтерес
прокинувся в історії Русі після прийняття християнства» [5, с.24].
Зорієнтованість філософських пошуків на осмислення проблеми людини, з'ясування її
морально-духовних первнів спостерігалася в XVI – на початку XVII ст. Це стосується
передусім братських шкіл, які зіграли важливу роль у духовному житті, формуванні
національної самосвідомості українського народу. В «Алфавіті духовному» Ісайї Копинського
одне з центральних місць посідала проблема самопізнання. Проблемі самопізнання, морального
самовдосконалення приділялася значна увага і в інших працях цього періоду, зокрема у творах
Кирила Транквіліона-Ставровецького і Петра Могили.
На визначальній ролі внутрішнього світу людини в її життєдіяльності наголошувалося в
курсах етики, які читали в Києво-Могилянській академії. Людині поверталися відокремлені від
неї християнством атрибути Бога, а сама вона звеличувалася настільки, що їй приписувалася
здатність судити про добро і зло, тлумачити на свій розсуд і Божі заповіді, і церковні настанови.
Однією з провідних у цих курсах була ідея про свободу волі, або «самовладдя» людини.
Логічним завершенням, своєрідним підсумком тривалих пошуків українських
мислителів у сфері людської духовності стала філософія Г.Сковороди, що є не просто
роздумами над проблемою духовності, а й ідеєю серця як такого центру внутрішнього світу
людини, який визначав її індивідуальність. В.Зеньковський наголошує: «Проблема людини,
її сутності і долі, смислу її життя стояла в самому фокусі його роздумів. Основне поняття,
яке з усіх сторін аналізує Сковорода, є поняття – серця, – тут Сковорода залишається на
грунті біблійного вчення про серце» [3, с.72].
Таку ж роль відводив серцю і П.Юркевич. Він писав, що «серце є концентрацією
душевного і духовного життя» [7, с.69], що «серце є місцем усіх пізнавальних можливостей
душі» [7, с.70], «серце є серцевиною морального життя людини» [7, с.71]. І хоча він не
посилався на Сковороду, а апелював до Святого Письма, однак співзвучність і збіг позицій
обох філософів щодо цього питання очевидні. Тому можна стверджувати, що саме Сковорода
був безпосереднім попередником Юркевича, «філософія серця» якого є продовженням однієї з
найістотніших ознак української філософії, традиції української духовності. Якщо у М.Гоголя і
Т.Шевченка ця традиція виявлялася на рівні літературно-художнього осмислення дійсності, то
в П.Юркевича вона постає предметом філософської рефлексії, набуває вигляду завершеної
філософсько-антропологічної концепції. Крім того, як зазначав Д.Чижевський, характерною
рисою психічної вдачі видатних українців, водночас з емоційністю, є схильність до духовного
усамітнення, що слугувало імпульсом до визнання етичної цінності індивідуума, визнання для
кожної людини права на власний, індивідуальний, етичний шлях.
Філософія П.Юркевича істотно вплинула на світогляд багатьох російських філософів
кінця XIX – початку XX ст. Однак російська філософія повинна була пройти через духовну
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кризу, через руйнування основ традиційного інтелігентського світогляду, перш ніж збагнути
всю глибину ідей, висунутих Юркевичем ще на початку 60-х років XIX ст.
Його погляди можна вважати універсальними, бо він не звеличує і не принижує людину,
а вважає, що «в людському дусі справді є умови, здатні народити «іскру божу», здатну
спонукати всю людину на подвиги правди і добра. Людина не є злим духом, завжди руйнівним,
але й не є світлим ангелом. Та попри всі духовні устремління людина все ж залишається
людиною, вона знаходить людське в першу чергу в собі, в ній завжди залишається можливість
любові, милосердя, поваги до інших» [7, с.185-186].
Важливим етапом перегляду тих уявлень про сутнісні властивості людини, які
ініціювалися діяльнісним її витлумаченням, стало визначення духовності як здатності
переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній всесвіт особистості на духовній основі
(С.Кримський). Неодмінність етизації діяльності зумовила повернення до християнського
тлумачення ряду наріжних «екзистенціалів» (особистісних виявів) духовності, зокрема
триєдності «Віра-Надія-Любов», яка є базисною для розуміння духовності.
В останній прижиттєво надрукованій ґрунтовній розвідці В.Шинкарука дух
аналізується у площині не родових, а персональних здібностей і кваліфікується як відвага
бути собою і здолати трагедію «індивідуального сутнісного буття». Моральний первень у
людині задає кожному з нас таку потенцію ієрархізації різновиявів буття, котра доходить до
меж світу, в якому розгортається наша життєдіяльність, понад те – виходить за межі цього
світу. Моральність немислима без такого трансцендування, без прилучення людини до того,
що перевершує її емпіричні можливості, безпосереднє існування, – прилучення до
Абсолютного. Саме звідси – ідея людини як образу і подоби Бога у християнській
антропології, де будь-яке вдосконалення світу трактується як можливе на ґрунті
самовдосконалення, здолання власної зарозумілості тощо.
Не менш важливою є антропобуттєва вкоріненість духовного первня. Без усвідомлення
цього духовне немовби зависає в повітрі як недосяжна ідеальна норма та як постійний докір
конкретній людині щодо її «неповноцінності».
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Summary
Dudchenko V. Philosophical-anthropological discourse on the phenomenon of spirituality. The
analysis of spirituality based on works by modern researchers, and philosophical and historical heritage of
mankind. The concept of "spirituality" is analyzed as an opportunity to overcome the opposition "body-soul''
nature-culture", "bio-social", which were formed in the philosophy of history. Attempt is made to study the
evolution of the phenomenon of spirituality as a result of the development of technological civilization.
Keywords: Spirituality, technological civilization, freedom, morality, anthropic principle.
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НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Йдеться про наукове відкриття як інноваційний процес у системі соціокультурної діяльності,
функціонально-генетичну специфіку наукової діяльності та структурні механізми розвитку творчих
процесів у науці. Розкрито етапи, які проходить новація до свого утвердження в науці, проаналізовано
чинники, які сприяють і перешкоджають переходу новації в інновацію. Ключові слова: інновація, інсайт,
наукова творчість, наукове відкриття, новація, філософія науки.

Центральним елементом наукової творчості на рівні наукового співтовариства є феномен
відкриття. Нині в методологічній літературі дедалі виразніше простежується тенденція відходу
від традиційної психологічної інтерпретації відкриття як інсайту, тобто миттєвого осяяння. Те,
що генерація будь-яко ї ідеї в науці на рівні окр емо го індивіда є, в кращому випадку, лише
«заявкою» на відкриття, реалізація якої має неоднозначний, суперечливий характер, добре
показали західні когнітивні соціологи. Історична наступність наукових відкриттів з
епістемологічного погляду була переконливо розкрита в роботах Куна, Піаже, Гарсіа та
багатьох інших представників історичного напряму філософії науки. Процесуальність
феномену відкриття, його структура, класифікаційні принципи аналізу є об’єктом
методологічного аналізу також і в українській філософській літературі [див.: 5; 6; 9]. Як
відкриття, зрештою, можна трактувати появу й утвердження самої науки в культурі, її нових
організаційних форм і механізмів взаємодії з іншими типами соціокультурної діяльності.
Досить актуально наразі пов’язувати відкриття з процесом розвитку наукового знання,
епістемологічними зрушеннями в його структурі. Під цим кутом зору ми й проаналізуємо наукове
відкриття в цьому дослідженні, маючи на меті розкрити феномен наукового відкриття як підсумок
розв´язання креативної ситуації та завершальну стадію процесу переходу від новації до інновації.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких основних завдань: з’ясувати
епістемологічний статус наукового відкриття в інноваційних процесах і розкрити міжособистісні
механізми його утвердження. Відповідно, методологічними орієнтирами дослідження постають дві
бінарні опозиції: екзистенційно-епістемологічна, що розгортається по лініях антропоморфність –
інтерсуб’єктивність наукового знання, дисциплінарність – інтегративність в організації
епістемологічних елементів, а також евристично-міжособистісна опозиція, що проходить по
лініях еміграція – імміграція, конденсація – ретрансляція епістемних одиниць.
В онтологіях науки, які будуються в багатьох сучасних методологічних концепціях,
головним елементом, на наш погляд, є уявлення про науку як діяльність, що історично
розвивається. З позицій історичного підходу масив епістемологічних ідей, що циркулюють в науці,
ніколи не буває однорідним, оскільки історично змінюються самі еталони, ідеали та критерії
науковості [див.: 4]. Окрім тих, які досліджуються в цей історичний період як справді наукові, в
науці постійно присутні також елементи необґрунтованого й гіпотетичного знання, а також
елементи знання, що відходять в історію науки. Усі ці елементи є евристично значущими і
неодмінними для поступу наукового пізнання. Наприклад, на думку Гайзенберга, поняття, потрібні
для опису нових явищ, беруться зазвичай з історії науки [див.: 2, с.226]. Окремі концепти і
теоретичні схеми переходять в науку з філософської та релігійної сфер діяльності. Багато інших
понять і принципів сучасної науки, що було показано в дослідженнях Дюркгайма, Піаже, Валлона
та інших науковців, мають глибоко антропоморфний характер і генетично пов’язані зі сферою
буденної свідомості [див.: 11, c.74-76]. Стикаючись із новими явищами, наука змушена звертатися
до вже наявних епістемних одиниць, які закорінені у сфері практичного знання.
Проте коректнішим, на наш погляд, є підхід, за якого семантичні ресурси епістемних
елементів, які утворюють систему знання, повністю ніколи не вичерпуються цією системою і
завжди мають певний соціокультурний резерв, зумовлений зв’язками з іншими лінгвістичними
сферами. Постійне поповнення та використання цього резерву робить семантично можливим
формування в мові науки нових епістемних елементів і організацію нових систем знання.
Вирішальне значення тут має вихідна метафоричність природних мов. У штучних мовах
метафоричність трансформується в інверсивність, поліфункціональність наукових об’єктів, що
означає «переінтерпретацію в новому контексті семантичного та операційного статусу
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об’єктів» [3, с.193]. Наприклад, властивості неспостережуваних у квантовій фізиці об’єктів –
кварків – були позначені як «колір» і «аромат», що, безперечно, є метафорою.
У такий спосіб у семантичному полі науки метафора і аналогія постають як базисний
механізм зародження лінгвістичних новацій, певна частина яких, звільняючись від
антропоморфності, може трансформуватися в епістемні новації, що володіють інтерсуб’єктивною
значущістю. При цьому на первинних стадіях розвитку науки вирішальну роль відігравали
семантичні ресурси природної мови. Адже наука не може з’явитись у тій культурі, мова якої не дає,
наприклад, можливості утворювати поняття досить високого ступеня абстрактності та загальності.
За нинішньої дисциплінарної організації науки звертання до семантичних ресурсів
природної мови має, як правило, опосередкований характер. Смислові зрушення передусім
відбуваються у використанні вже включених у науку епістемних елементів. Найбільш
показовий у цьому відношенні приклад зміни фактично на протилежний змісту поняття атома.
Семантична новація, що з’явилася в одній дисципліні, може бути використана в інших
дисциплінах і набути подальшого розвитку. Відбувається немовби перемішування не лише
словників окремих дисциплін, а й смислів і значень сформованих у них епістемних елементів. У
цьому виявляється інтегративний характер семантичного поля науки. «Сучасна математика широко
використовує словесні та символічні вирази, які були абсолютно незрозумілі ще вісімдесят років
тому, – пише Вайтхед. – Сучасна фізика насичена новими термінами, а старі поняття, якщо вони ще
де-небудь використовуються, то набули абсолютно інших значень» [10, с.632].
У методологічній літературі немає чітких норм у визначенні поняття відкриття.
Узагальнюючи і розвиваючи сучасне бачення цього предмета, можна виокремити три головні
підходи: аксіологічний, епістемологічний та психологічний. Аксіологічний підхід застосовується
здебільшого в оцінці безпосередньої значущості того чи того відкриття для сфери практичної
діяльності та зачіпає передусім прикладну науку, оскільки практична значущість фундаментальних
відкриттів тривалий час, за рідкісним виключенням, залишається досить проблематичною, а
психологічний – стосується суб’єктивно-особистісних чинників наукової творчості.
Ми ж зробимо акцент на обговоренні епістемологічного підходу, який, утім, не виключає й
ціннісних характеристик, які спрямовані не на з’ясування безпосередньо фактичного значення
відкриття, а на визначення рівня його фундаментальності з погляду впливу на подальший
розвиток науки. У цьому плані розробляються об’єктивні критерії ефективності
фундаментальних досліджень, хоча провідним нині продовжує залишатися метод експертних
оцінок. Навіть оцінка окремого фундаментального результату в природознавстві та його
асиміляція науковим співтовариством займає, як показують дослідження, три і більше років після
першої його публікації. Визнання та оцінка фундаментальності відкриттів, які впливають на
зміну картини світу і стилю мислення, часто розтягується на десятиліття, а деколи й століття.
Упродовж двох століть входила в культуру і науку теорія Коперніка. Десятиліття знадобилися
для визнання науковим співтовариством класичної механіки, неевклідової геометрії, теорії
еволюції, теорії відносності тощо. На прикладі цих відкриттів, які сприяли інтенсивному
зростанню наукового знання, добре прослідковується складність процесу наукової творчості, яка
долає в своєму розвитку численні епістемологічні, соціальні та психологічні бар’єри.
Разом з тим у генезі й утвердженні так званих відкриттів нормальної науки, тобто тих
відкриттів, які зроблено в межах уже прийнятих у науці парадигм, простежується, хоч і не так
виразно, та ж модель творчого процесу: об’єктивно-ймовірнісний характер появи новації, що
розв’язує проблемну пізнавальну ситуацію на рівні окремого дослідника, пульсація новації на
рівні окремого дослідницького колективу (наукового співтовариства), що створює креативну
ситуацію, та перехід новації в інновацію, якщо складаються необхідні для резонансу умови.
Інакше кажучи, в структуру відкриття входить не лише генерована окремим дослідником нова
ідея, а й комплекс найрізноманітніших чинників її обґрунтування та сприйняття науковим
співтовариством. Кожен з елементів цієї структури є необхідним, але недостатнім, і лише їх
певна резонансна взаємодія уможливлює фіксацію в науці нового відкриття.
Зародження нової ідеї завжди має імовірнісний характер. Попередній досвід і знання
не роблять генерацію новації однозначно необхідною, а лише не перешкоджають її
виникненню, наче дозволяють відбутись. У питанні про непередбачуваність розвитку науки
сходяться погляди представників різних напрямів сучасної епістемології. Сам собою,
наприклад, винахід телескопа не означав відкриття сонячних плям. Понад те, телескоп як
науковий інструмент, за допомогою якого можна було вести важливі спостереження і
послідовно змінювати архаїчні уявлення того часу про всесвіт, тривалий час не визнавався

24

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

науковим співтовариством, тоді як китайці спостерігали і визнавали існування плям на
сонці за тисячу років до Галілея і без жодного телескопа.
Залежно від інтенції дослідницького пошуку можна виокремити так звані
квазіінтенціональні відкриття та відкриття, що дістали назву «серендіпіті» (англ. serendipity).
Різниця між ними полягає в особливому значенні зовнішніх чинників, за допомогою яких
генерується новація. Якщо проблемна ситуація постає як певне «знання про незнання», тобто
є окресленим поле наукових пошуків, є спільна мета дослідження та його спрямованість, то
зовнішні чинники можуть відіграти роль випадкового поштовху, що прискорює генерацію
новації та її «прорив» у свідомість. Так були, наприклад, відкриті закон Архімеда,
періодичний закон Менделєєва, формула бензолу, спосіб вулканізації гуми тощо. У
відкриттях типу серендіпіті зовнішня випадковість відіграє зовсім іншу роль. Вона не
прискорює генерацію новації, а породжує нове поле дослідницького пошуку, розвиток якого
може надалі спричинити породження цілого ланцюга інших новацій.
Отже, іноді виявляється, що знаходять зовсім не те, що шукали, а щось абсолютно інше,
але, як виявляється згодом, дуже важливе для розвитку науки і практики. До відкриттів типу
серендіпіті можна зарахувати відкриття вакцини проти холери Пастером, пеніциліну
Флемінгом, рентгенівських променів, радіоактивності Беккерелем, електромагнетизму
Ерстедом і т.ін. [див.: 13]. Звичайно, ці відкриття не є суто випадковими, оскільки для того,
щоб помітити щось незвичайне як потенційний об’єкт науки, слід уже мати певний рівень
знань і хоча б найзагальнішу інтенцію на дослідницький пошук, мати відповідну дослідноекспериментальну базу для реєстрації та відтворення нового феномену. Майданов називає
відкриття типу серендіпіті екстраординарними і стверджує, що «випадкові відкриття, як ніякі
інші, змушують дослідників наукової творчості звертати увагу на значення позанаукових
чинників і процесів у пошуковій діяльності» [7, с.54].
Як уже згадувалося, процес зародження новації має принципово ймовірнісний характер, а
роль середовища полягає передусім у тому, що воно не перешкоджає її появі. «Потрібні умови
можуть обмежувати те, що може бути відкрито, але немає підстав стверджувати, що новації
нанизані на нитку неодмінних і достатніх причин» [14, с.163]. Проте в процесі переходу новації
в інновацію значення середовища в сукупності епістемологічних і соціокультурних чинників
стає справді вирішальним. Обидві групи чинників є неодмінними, але тільки їх резонансний
збіг робить реальним фактом науки те чи те відкриття.
У такому процесі, як показують дослідження, є важливими, з одного боку, особистість
винахідника, а з іншого – факт публікації та поширення. Ферма, наприклад, не опублікував свої
праці з аналітичної геометрії, і пріоритет відкриття утвердився за Декартом, а публікація
важливої праці Пуанкаре, хоча й була здійснена раніше, ніж праця Айнштайна, але в
малодоступному для фізиків журналі, зробила його лише співавтором теорії відносності.
Подібні ситуації зустрічаються в науці досить часто. У методологічному плані важливим є
питання про розуміння самого механізму поширення новацій, дія якого зрештою спричиняє
перетворення новації в інновацію. Універсальними характеристиками у цьому відношенні володіє
механізм перенесення епістемних елементів у науці. Концептуально його дію можна описати через
евристично-міжособистісну бінарну опозицію, що проходить по лініях еміграція – імміграція і
конденсація – ретрансляція епістемних одиниць. Ця опозиція орієнтує на розгляд перенесення як
такого механізму поширення новацій, моделями якого постає дифузія, тобто мимовільний процес,
якому середовище чинить пасивний опір, і перенесення активних речовин через біологічні
мембрани. Для останньої моделі притаманним є активний і структурований характер опору
середовища, енергетичні затрати, синергізм, або резонансна дія всіх чинників.
Пульсація новації робить можливим, з одного боку, поширення новації на різних рівнях
структурної організації, що веде до збільшення вірогідності трансформації новації в інновацію, а
з іншого боку – така новація може екстраполюватися на інші сфери соціокультурної діяльності і
вже там отримати закріплення, а відтак, і статус інновації. Кожна підсистема культури в цілому,
яка має в окремі історичні періоди певні «діапазони прийому», може резонувати на новації, що
з’являються. У випадку резонансу новація трансформується в інновацію та отримує більше
можливостей для поширення й закріплення в усій культурі. Наприклад, про те, що сила пари
може здійснювати роботу, знали ще в античності. Проте це знання залишалося на рівні новації
та пульсувало в культурі впродовж тисячоліття без будь-якого ефекту. Винахід парової машини
став резонансною точкою, коли новація трансформувалася в інновацію. Її екстраполяція
модифікувала не лише всі сфери практичної діяльності, а й змусила «резонувати» науку, що
породила цілий ланцюг відкриттів у термодинаміці.
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

25

У самій науці, що є підсистемою культури, діє аналогічний механізм трансляції. Окремі
елементи наукової діяльності перенесені з інших сфер культури, передусім з філософії та
релігії. Ключове для науки поняття закону має генезу в юридичній метафорі, яка, зі свого боку,
сягає уявлень про раціональний устрій держави. На думку ж Вебера, введення експерименту як
загального принципу дослідження відбулося завдяки новаторам у сфері мистецтва, від яких
«експеримент перекочував у науку, передусім завдяки Галілею, а в теорію – завдяки Бекону;
потім його перейняли окремі точні науки в університетах Європи» [1, с.716-717].
Слід наголосити, що перенесення, з одного боку, завжди пов’язане з певними
перетвореннями компонента, який переноситься, відповідно до вимог епістемної системи, в яку
здійснюється імплантація, а з іншого боку, перенесення завжди натикається на бар’єр
неприйняття, відторгнення. Наприклад, на переконання Кантора, такі фундаментальні поняття
теорії множин, як континуум, трансфінітність тощо не були б можливими без філософських і
теологічних дискусій середньовічних схоластів. Проте для резонансу цих новацій як
математичних концептів потрібним було їх відповідне перетворення. При цьому відомо, що
сама теорія Кантора тривалий час сприймалася науковим співтовариством як така, що не
відповідає стандартам математичного знання.
У науці, як і в інших сферах соціокультурної діяльності, працює механізм трансляції певних
інваріантів. Для того, щоб відбулася міграція певного компонента однієї дисципліни в іншу,
потрібен, як вважає Бен-Девід, мультиплікативний носій, інакше кажучи, вчений, відіграючи
«гібридну роль», коли він, будучи членом декількох дисциплінарних співтовариств, використовує
когнітивні ресурси однієї дисципліни для розв’язання проблем іншої [див.: 12, с.195].
Те, що імплантована новація має бути відповідно трансформована, є очевидним.
Насправді переноситься не сама новація як епістемний феномен, а її структура, яку слід
заздалегідь виокремити з феномену, тобто немов би конденсувати, а потім лише ретранслювати
в іншу дисципліну. Наприклад, однією з головних тенденцій сучасної квантової фізики є
відмова від архітектурних аналогій в уявленнях про фундаментальні елементарні частки і
закони всесвіту. Дедалі більшого поширення набуває фізика бутстрапа (англ. bootstrap), яка
передбачає, що структура цілого зумовлюється узгодженістю кожної його частини з усіма
іншими. Відомо, що поштовхом до такого розуміння реальності слугувало нове осмислення
Гайзенбергом філософії Платона та містичних учень Сходу. Початкова при цьому метафора з
намистом божества, в кожній намистинці якого віддзеркалюється вся світобудова, була
сконденсована в абстрактну структуру, а потім перенесена в науку.
Часто така конденсація і ретрансляція структур з однієї епістемної системи в іншу
здійснюється за допомогою філософії, завдяки світоглядно-методологічним принципам якої
вдається виокремити корисні інваріанти в епістемних феноменах і через соціокультурне тло
ретранслювати їх як стильову настанову мислення в різні наукові дисципліни [див.: 11, с.60-63].
Водночас історія науки свідчить про перетворення будь-якої новації в процесі її
перенесення і про необхідність подолання певного бар’єру відторгнення. Він постає як
складне переплетення епістемних, соціальних і психологічних чинників і фіксується під час
опису практично будь-якого визначного відкриття. До того ж, як показують дослідження, у
створенні такого бар’єра велику роль відіграють відомі вчені, які самі активно беруть (або
брали) участь у розвитку науки і мають авторитет експертів у науковому співтоваристві. Так,
Галілей відкинув свого часу еліптичні орбіти планет Кеплера. Декарт і Ляйбніц вважали
ненауковою теорію тяжіння Ньютона. Лоренц скаржився, що теорія відносності позбавляє
смислу його наукове життя. Цю теорію не визнавали також Майкельсон і Мах, а сам
Айнштайн, як відомо, так і не прийняв принципу доповнювальності Бора. Ці явища є
настільки поширеними, що навіть отримали окрему назву – «феномен Планка». Йдеться про
його відоме висловлення: «Велика наукова ідея рідко впроваджується шляхом поступового
переконання своїх супротивників. Насправді все відбувається так, що опоненти поступово
вимирають, а наступне покоління засвоює нову ідею» [8, с.98].
Найпереконливіше, з психологічного погляду, цей феномен пояснюється такими
обставинами: сам творчий акт породження новації є переведенням інтелекту з нестійкого стану
проблемної ситуації у більш рівноважну креативну ситуацію, де вже йдеться про поширення та
утвердження новації. Отже, після генерації певної кількості новацій інтелект переорієнтовується
на їх розробку або, інакше кажучи, переходить з інтуїтивного рівня на аналітичний. Тим самим
знижуються ресурси для нового рівня інтелектуальної самоорганізації, тобто породження нових
ідей, і підвищується, відповідно, інтуїтивна недовіра до ідей, запропонованих іншими.
Інтелектуальною настановою стає не породження новацій, а приведення вже наявних ідей у
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відповідність до вимог певної наукової школи, окремих зразків науковості. «Це означає, – пише
Саймонтон, – що впродовж кар’єри творча особистість поступово стає дедалі більш ворожою
стосовно альтернатив у підходах до організації інформації. Тому революційне
переструктурування знання також не сприймається позитивно» [14, с.101].
З соціального погляду, такий бар’єр може створюватись у результаті прагнення
певних груп у науковому співтоваристві до збереження соціальних благ і переваг. Інакше
кажучи, елітарність цих груп визначається вже не їх творчою продуктивністю, а доступом
до «важелів влади» в науці. Зрощення наукової бюрократії з чиновницьким апаратом
соціальної організації суспільства веде до насадження в науці різного роду стереотипів, які
перешкоджають генерації та поширенню нових ідей.
Водночас, з епістемологічного погляду, феномен Планка має певний раціональний смисл. В
онтології науки завжди тією чи тією мірою присутні різні довколанаукові елементи. Проте, якщо
одні елементи науки стають неактуальними після того, як вичерпується їх евристичний потенціал,
то питання про евристичні можливості різних новацій завжди є досить проблематичним. Існування
бар’єру змушує автора відкриття імплантувати його в науку, тобто перевести з розряду новацій у
розряд інновацій, активізувати свою інтелектуальну діяльність, доводячи за допомогою прийнятих
у науці стандартів і зразків те, що йому самому може здаватися цілком очевидним.
Висновки. Отже, можна констатувати, що наукове відкриття у своїй цілісності є
підсумком розв´язання креативної ситуації та завершальною стадією процесу переходу від
новації до інновації. Бар’єр у процесі поширення новацій і переходу їх в інновації
епістемологічно виправданий, хоча й пов’язаний у багатьох випадках з негативною дією різних
психологічних і соціальних чинників. Після подолання новацією цього бар’єру відбувається
різке прискорення в поширенні та асиміляції визнаного співтовариством відкриття різними
галузями науки. У цілому можна стверджувати, що механізм поширення новації та перехід її в
інновацію умовно можна зобразити у вигляді графіка логістичної кривої, яка, до речі,
виявляється релевантною і в описі соціальних параметрів науки: зростання кількості вчених,
суми асигнувань на науку, кількості наукових видань і т.ін.
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Summary
Dutkovsky I. The Scientific Discovery as an Innovation Process. The article describes scientific
discovery as an innovation process in the system of sociocultural activities. The research finds out functional
and genetic specific character of scientific work. It examines the structural mechanisms of the development of
creative process in the science. The exploration shows the stages through which the innovation goes to its
establishment in the science. It also analyzes the factors that facilitate and hinder the transition of novation to
innovation. Keywords: discovery, novation, scientific work, resonance, innovation.
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НЕСВІДОМІ ЧИННИКИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В НАУЦІ
Досліджуються несвідомі вияви творчості в науці, зокрема роль емоцій, фантазії, гри, емпатії,
інтуїції в творчому процесі наукової діяльності. Стверджується, що творчий процес не зводиться до
змін в оточенні людини, а передбачає перетворення самої особистості. Ключові слова: творчість,
емоції, фантазія, гра, наука, мистецтво, емпатія, інтуїція, евристика.

Творчість є визначальною характеристикою людського буття. Будь-якому творчому акту
передує внутрішнє прагнення людини подолати відчуття незручності, духовного дискомфорту,
досягти чогось вищого, досконалішого, взяти на себе вищу міру відповідальності. Ініціатива стає
імпульсом, початковою формою, першим кроком у діяльності. Людина переживає її як внутрішнє
збудження до нових форм діяльності, перебирає на себе управління справами. Ініціатива завжди
психологічно вмотивована подією (нехай і різного масштабу) в діяльності людини.
Актуальність осмислення несвідомого в науковій творчості зумовлена тим, що цей аспект
є сьогодні чи не найважливішим у дослідженні людської сутності. Взагалі творчі здібності
людини передбачають цілісне розкриття її індивідуальності через якості, які потрібно виявляти,
культивувати, розвивати у процесі творчої діяльності. Творчий потенціал притаманний усім
людям, проте він закладений на різних рівнях підсвідомого і «витягнути» його у свідоме можна
лише тоді, коли людина протистоїть своїй індивідуальності. Важливо не лише знати все про
творчість – її форми, види, функції, структуру, механізми пробудження, протікання процесу та
його результати, – а й «пропускати її через себе», намагатися «вжитися» в цей процес.
Метою дослідження є розкрити суть і форми несвідомих виявів творчості в науці,
зокрема емоцій, фантазії, емпатії, інтуїції.
Творчість – важка багатоетапна праця. В ній наявні певною мірою норми і правила, тобто
не зовсім творча, рутинна діяльність. Крім того, творчий процес має свою структуру. Спроби
проаналізувати особливості структури творчості здійснювалися багатьма авторами. Свої версії
стадій проходження творчого процесу запропонували П.Енґельмаєр, О.Половинкін,
В.Матюшкін, Г.Воллес та інші. Одним із перших проаналізував етапи творчого процесу
російський інженер П.Енґельмаєр. Кожному винаходу передує, на його думку, три стадії,
пов’язані з бажанням, знанням і вмінням. Перша – накреслення мети, друга – плану, третя –
матеріальне виконання. Перша стадія – зародження задуму. В цьому акті головне місце займає
інтуїтивне мислення, пов’язане з певним бажанням, стимулом і волею. Дослідник сам,
спираючись на власні фізичні, інтелектуальні, психологічні можливості, обирає собі мету.
Другий етап – дискурсивне мислення, логіка, міркування та емпіричне дослідження. Учений від
задуму, який засвідчує бажання, переходить до тієї праці, яку він може виконати. Третій етап
передбачає втілення, коли винахідник працює з матерією, щоб виконати реально свій план.
Крім дослідження процесу творчості, П.Енґельмаєр аналізує такі ознаки людської
творчості, як штучність (це створення культури), доцільність (наявність мети, яка розв’язує певне
завдання), раптовість, яка засвідчує те, що творчість відрізняється від методичного мислення,
цілісність (виокремлення однієї ідеї творчості, формування цілісності всього творчого етапу).
Досліджуючи наукову творчість, І.Сумбаєв пише про три етапи творчого процесу, схожі
з тими, на які вказує П.Енґельмаєр. Це натхнення, логічне опрацювання та виконання. Перший
етап – це діяльність уяви, коли при виникненні ідеї переважають підсвідомі пориви, інтуїція.
Для інтуїтивного мислення характерне використання образних схем, наочних і далеких
аналогій, висновків без посилань або ж умовиводів, які йдуть безпосередньо від умов,
оминаючи проміжні логічні ланки. Другий – логічне раціональне опрацювання ідеї, коли
дослідник користується різними науковими методами, зокрема узагальненням і абстракцією.
Третій – фактичне реальне виконання творчого задуму. Другій і третій етапи характеризуються
переважанням логічного мислення і свідомого вольового зусилля.
Відомий математик А.Пуанкаре, спостерігаючи появу нового відкриття, також
виокремлював три етапи. Перший – інтенсивне ознайомлення з проблемою, другий –
відпочинок, або несвідома робота, Третій – перевірка і розробка нової ідеї. «Роль несвідомої
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роботи в математичних відкриттях здається мені незаперечною, сліди її можна було б знайти і в
інших винаходах... Часто, коли думаєш над якимсь складним питанням, спочатку, працюючи,
не досягаєш нічого, потім відпочиваєш і знову сідаєш за стіл. Упродовж першої півгодини ще
нічого не знаходиш, але потім вирішальна ідея відразу приходить у голову, можна подумати,
що свідома робота виявилась більш плідною тому, що вона була перервана, і відпочинок
відновив силу і свіжість розуму. Але більш імовірно, що відпочинок було заповнено
несвідомою роботою, результат якої потім розкривається... Щодо умов цієї несвідомої роботи
слід зауважити, що вона неможлива, а в окремих випадках неплідна, якщо їй не передував і за
нею не настав період свідомої роботи. Ці раптові натхнення ніколи не можна викликати
навмисне... Вони приходять після кількох днів вольових зусиль, які здавались абсолютно
безплідними... Потреба в цьому, другому, періоді свідомої роботи є зрозумілою. Потрібно
задіяти результати цього натхнення, зробити з них безпосередні висновки, привести до ладу,
навести докази, а передусім їх треба перевірити» [10, c.218].
В.Ніколко подає свою схему виникнення новизни, спираючись на синергетику. Це –
неврівноваженість – біфуркація – адаптація. «Кожне явище, яке в цей час існує у Всесвіті,
виникло через неврівноваженість у результаті біфуркації та являє собою аттрактор відповідної
статистичної відкритої нелінійної системи» [8, c.86].
Англійський психолог Хатченсон, аналізуючи інтерв’ю з 250 знаменитими мислителями і
вченими Великої Британії та Америки, розрізняє «систематичне мислення» і «творчий інсайт». У
першому випадку мислення об'єктивність, проблема і метод дослідження чітко визначені. Весь
процес обдуманий, методичний, повільний. Емоції та фрустрація (стан безвиході, відчуття
неможливості досягнення мети) мало відчуваються. Дослідник чітко усвідомлює логічні зв´язки і
застосовує закони асоціативного мислення максимально. В його роботі спроби і помилки мало
використовуються. Вся праця, хоч і поділена на стадії, проте повторюється – перша стадія схожа
на останню за конструктивністю, розвитком, критичністю, обережністю, стриманістю.
Оригінальність розуміється як пряме й свідоме використання минулого досвіду. Систематичне
мислення виникає тоді, коли плани вже сформульовані, а кількість варіантів і гіпотез невелика.
Інсайт виникає в розв’язках складних і заплутаних проблем. Його супроводжують
явища фрустрації та непередбачуваності тощо. У творчому інсайті існують чотири стадії.
Перша – стадія підготовки (орієнтації). Вона характеризується тривалим зосередженням на
проблемі щоб оживити минулий досвід. Друга стадія – фрустрації, коли проблема
відсувається на задній план. Стан фрустрації супроводжується емоційною напругою,
неспокоєм, почуттям власної неспроможності, приниженості. Іноді дослідники вказують і
на припинення зусиль пошуку на цій стадії. Можливі слабкі психоневротичні симптоми.
Тому творцям бажано в цей період відпочити, щоб уникнути виснаження. Під час
відпочинку приходить мимовільне нагадування як сигнал до праці. Тоді несподівані
стимули обмежують психічну напругу та наближають власне стадію інсайту. Третя стадія
непередбачувана. Інсайт – це потік ідей, альтернативні навіювання рішень і швидкий успіх.
Це період, коли заперечуються минулі невротичні симптоми. Усі здібності дослідника і
його реакції, котрі раніше були неможливими, тепер функціонують швидко, точно і
правильно. Остання стадія – перевірка. На цій стадії відбувається розробка гіпотези, її
оцінка. Тут використовуються технічні та зрозумілі, чіткі, достатньо виражені правила
практики. Феномен інсайту, творчого осяяння настає в ту мить, коли якісні та інформаційні
компоненти емоційно дуже важливого контексту, який слабо усвідомлюється цілісно,
вербалізуються і в такий спосіб стають доступними свідомій праці. Без критичної здатності
інсайт не може дати нічого загальновизнаного, значущого, соціально цінного.
Важливе місце у творчому процесі посідає емпатія, «симпатична інтуїція», вчування.
Емпатія передбачає можливість бачення предмета «очима іншої людини», тобто, здатність
зрозуміти певне явище з того погляду, що не є канонічним для цієї особистості. Творчість можлива
лише за умови, що творець не протиставляє себе певній ситуації, а взаємодіє з нею, входить у неї
так, що сам стає її частинкою: «Творець в акті творчості, – зазначає Є.Басін, – свідомо чи несвідомо
повинен навіяти собі, повірити в те, що його «я» і образ якогось об’єкта (атома чи героя) ідентичні
[1, c.64]. Думаючи про якесь явище, подію, проблемну ситуацію, людина ідентифікує себе з ними і
задає питання: «що б я зробила, якщо була б на їх місці?» Часто говорять, що проблема настільки
захоплює, що певним чином суб’єкт зливається з об’єктом. Тому зміни відбуваються з обох сторін.
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Дар співучасті, входження в ситуацію потрібний ученому, перед яким постає ситуація переходу від
споглядання й нагромадження фактів до їх цілісного осмислення.
Процес творчості передбачає вихід за межі того, що безпосередньо логічно випливає з
наявних теоретичних тверджень і конкретного досвіду. Тут відбувається вихід за межі правил
логічного висновку. Тож особливе місце у творчості посідають інтуїтивно-евристичні засоби.
Творчий акт не можна розуміти лише як результат свідомого задуму, як тільки раціональну
діяльність. У творчості неможливо керуватися самими тільки раціональними методами. Оскільки ці
методи базуються на минулому досвіді людини і людства, містять певний консерватизм, то логічні
методи не виходять за межі нагромадженого досвіду і не конче мають вступати з ним у
суперечності. Тимчасом людина може опинитися перед ситуаціями, щодо яких у неї немає ніякого
попереднього досвіду, навіть найвіддаленішого і опосередкованого. В таких випадках їй нічого не
залишається, як більш або менш наугад здійснювати спроби до того часу, доки одна з них
випадково не приведе до розв’язання задачі. Проте соціальний розвиток людини сформував у неї
повноцінний механізм моделювання, відображення того світу, в якому вона живе і діє. Тому можна
говорити, що в людини зазвичай не буває такої ситуації, в якій вона не могла б спланувати свою
діяльність, користуючись тією чи тією цілеспрямованістю.
З іншого боку, на одних тільки раціональних засадах, без участі несвідомих збуджень, які
не можна піддати логічному поясненню, можна зробити чимало розумного і цінного, досягти
певного рівня. Це означає, що творчість не завжди керується свідомими методами. Самими
лише раціональними шляхами можна досягти корисного результату, але не створити шедеврів.
Тому «саме в подібній ситуації і стає надзвичайно важливою несвідома регуляція творчого
процесу, що вводить у дію якісь нові, ще не освоєні свідомістю й не підвладні раціональному
контролю механізми і способи руху думки» [6, c.112].
Важлива роль у творчості належить сфері несвідомого. Адже психіка людини включає
в себе численні компоненти, серед яких головне місце посідають уява, інтуїція, раптове
осягнення сутності проблеми, фантазія та мрія. В боротьбі зі старим досвідом саме
несвідоме «сміливіше» за свідоме, воно не боїться невідомості перед суперечностями, не
знає страху порушити найстійкіші канони логічного мислення. Водночас свідомість оцінює
цілеспрямованість таких порушень, і у випадку їх продуктивного характеру, засвоює і
нормалізує їх, включає у свій арсенал як нові правила для своєї діяльності: «Творчість
відкрита пристрасті, надлишку сил, уяві, фантазії, базується на здогадах» [9, c.71-72]. Вона
глибоко пов’язана з дерзаннями, з духовними переживаннями, зосередженням, докладанням
зусиль, іншими процесами, що відбуваються в свідомості індивіда. Думка людини завжди
емоційна, особливо це стосується праці творців. Хтось дотепно сказав, що емоції –
«закулісний диригент творчості». Ті емоції, що лежать в основі переживання, не тільки не
змінюють внутрішній стан, а й призводять до несвідомих висновків і дій. Творчість –
процес, у якому роздумування припиняються, а на поверхню виходять внутрішні сили,
глибинні пристрасті. «Творчість – це передусім емоція» [2, c.46], – пише А.Бергсон. Саме
емоційне ставлення до проблеми дозволяє вченому бачити те, повз що проходять інші.
Діяти всупереч очевидному, дивуватися тому, чому ніхто не дивується. Саме тому
найбільших успіхів у творчій діяльності досягає той, хто з роками не розучився дивуватись.
У переживанні людина проходить першу сходинку творчості. Саме там розпочинається
формування творчих можливостей. Переживання виражає свідоме і несвідоме ставлення до
наявних процесів, явищ, предметів. Воно відображається в розумі та почуттях, переконанні та
вірі: «Емоції виводять особистість із самозакритої цілісності, безпристрасного та
безкорисливого світосприйняття і ведуть до вольової дії в світі, тобто до того, щоб зробити з
особистості частину світу» [14, c.169]. Емоції – перший несвідомий і найелементарніший
творчий акт, у якому бере участь суб’єкт, але ця участь ще мимовільна, інстинктивна.
Більш свідомо до визначення своєї діяльності в творчому акті людина приходить за
допомогою фантазії. Фантазуючи, люди дають для себе відповіді на запитання, розв’язують
проблеми. Так відбувається суб’єктивне подолання перешкод, інтуїтивне бачення виходів із тієї
ситуації, що склалась. У фантазії людина розширює межі своїх можливостей і діяльності. Все нове,
непізнане перестає бути замкненим. У фантазії люди шукають ключ, смисл у всіх об’єктах довкола.
Людська допитливість змушує турбуватися, бентежиться доти, допоки не надасть певному
об’єктові значення, не визначить його цінність і місце в життєдіяльності. Питання про участь
фантазії у творчості дуже важливе. Адже спочатку людина уявно, у чистій сфері мислення, без
безпосереднього дотику з емпіричним джерелом, створює нові образи. Але опосередковано це
джерело – просторово-часовий світ – весь час дає животворчу силу абстракціям.

30

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

На відміну від логічного мислення, фантазія за одну коротку мить може відтворити весь
предмет як у його структурній цілісності, так і в сукупності деталей, не випускаючи жодної з
поля уваги. Утримувати в уяві водночас велику сукупність фактів, вільно простежувати їх у
будь-якій послідовності – важлива передумова продуктивної діяльності. Контрольована
фантазія не тільки не віддаляє від дійсності, а є могутнім засобом проникнення в її приховані
таємниці. Це засіб для створення нових гіпотез і теорій.
Людина, що має здатність до фантазії, вільно змінює уявлюваний предмет або явище в
потрібному напрямі, випробовує його життєздатність, бачить як зайві його частини, так і ті, яких
не вистачає, ставить предмет пізнання під різні впливи з боку інших предметів. Тоді предмет ніби
оживає у сфері фантазії, відкриває свою внутрішню сутність. Особливо це виявляється там, де
предмет недоступний або у плані його внутрішньої суті, або через його віддаленість від суб’єкта
пізнання. Фантазія робить значні віддалені зіставлення, внаслідок чого результат, отримуваний
науковцем, може містити в собі маловірогідний елемент. Тому для справжнього вченого потрібен
не тільки дар творчої фантазії, а й критичний розум, щоб довести відкриття до логічного
завершення та встановити його істинність засобом практичної перевірки. Спочатку це робиться в
мисленнєвому експерименті, в уяві. На цій основі вчений подумки змінює обставини досліду,
прагне відтворити в розумі бажані події тощо. Це перший крок до експерименту фізичного.
«Роль фантазії в експерименті, – наголошує Анрі Бергсон, – полягає в тому, що предмет
дослідження, його окремі частини треба передусім уявити ізольовано від інших предметів і
частин, а сили, що впливають на цей предмет, теж вичленувати із сукупності інших» [2, c.153].
Потім дослідник подумки простежує найвірогідніший шлях досліджуваного процесу і можливі
відхилення, варіанти. Якщо ж не буде цієї чіткої ізоляції, то отримана відповідь буде досить
приблизною, а то й зовсім втрачається предмет дослідження.
Як свідчить досвід науки і мистецтва, творча знахідка часто приходить до людини
зненацька, в найнесподіванішу для автора мить. Адже відомо, скільки даремних і наполегливих
пошуків минають і, здається, ніби людина нікуди не зрушилася з місця. І тоді раптово, «як
світлом освітилось усе» – ніби й без будь-яких зусиль усе постає. Коли внутрішня робота в
душі укладається, раптом з душі виділяється світлий образ, який уже наділений довершеністю.
Творчість – гра. Гра є природною основою фантазії. Їй притаманні відрив від дійсності,
вільне комбінування, перевтілення, ігрове виконання ролі, максималізм, надмірність і
цілеспрямованість. Ці пункти в основному зводяться до принципу відриву від дійсності, який дає
фантазії можливість вільного перетворення уявлень. Окрім того, у грі враховуються закони
дійсності, що й запобігає перетворенню її на беззмістовну фантастичність. Тобто гра дає фантазії
простір і водночас дисциплінує її. Фундаментальними характеристиками гри є циклічність і ритм.
Як зазначає Й.Гейзінга, ігрові вияви «дозволять розвиватися вродженим потребам ритму,
гармонії, зміни, чергування, контрасту, кульмінації тощо в усьому їхньому багатстві та повноті»
[3, c.90]. Під час гри реалізується її імовірнісний характер. Усі дії гри базуються на можливих
зустрічах, дивних збігах, враженнях, обставинах, які є передумовою творчості. Тому вільна у
своїх результатах гра сприяє нічим не обмеженій, справді творчій зміні уявлень. Передумовою
будь-якої гри є висока здатність розуму переносити одні функції предметів на інші. Це
«накладання» в уяві одного предмета на інший загалом є утворенням простого символу. У цій
символізованій діяльності відбувається взаємопроникнення переживання і фантазії.
Науковий характер гри виявляється в довільному перекиданні одних властивостей речей
на інші, перенесенні закономірностей. Гра є своєрідним експериментом в уяві дослідника, але
вона, на відміну від експерименту, не обмежена такими жорстким рамками.
Якщо ми називаємо якесь незрозуміле явище грою, то у цьому присутня частка
метафоричності. Наприклад, «гра слів» означає заплутаний калейдоскоп множини варіантів
одного слова, яке розуміється по-різному залежно від використання. Або «сліпа гра сил» –
непідвладність людині сил, які беруть участь в її житті. Така гра є своєрідними продовженням
гри природних сил. Вступаючи у гру, людина прагне позбавити ці сили автономності, вона
хоче заволодіти ними, перемогти їх. Гра – це незакомплексована діяльність сутнісних,
глибинних виявів людини, які сягають ще її родового коріння.
Фантазія тісно пов’язана з інтуїцією. Творчий стрибок, який призводить до значних
відкриттів, поєднує віддалені між собою факти. Фантазія та інтуїція здійснюють те, що за
допомогою тільки раціональних фактів здійснити неможливо. Інтуїція починається там, де
обриваються логічні шляхи аналізу проблеми. Наукова інтуїція – передчуття, відчування
перспективи у розвитку проблеми. «Інтуїція (лат. – зосереджено вдивляюся) – здатність
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осягнення істини шляхом прямого її споглядання без допомоги доказів» [12, c.399].
Інтуїція поділяється на інтелектуальну та містичну. Результатом інтелектуальної інтуїції
є, наприклад, очевидність математичних аксіом. Інтуїтивне прозріння є завершальним кроком
наполегливої розумової праці. Легенди та оповідання про Архімеда, Ньютона, Мендєлєєва та
інших великих мислителів свідчать, що інтуїція до будь-кого не приходить і будь-яку голову
задарма і раптом не просвітлює. Містична інтуїція є результатом напруженого духовного
життя, душевних зусиль, емоційних переживань. Шляхом містичної інтуїції відкривається світ
вищої реальності. Виокремлюють такі ознаки інтуїції: неусвідомленість, безпосередність,
раптовість, неочікуваність та інші. Неусвідомленість характеризує інтуїцію як процес, а
безпосередність і раптовість – як результат.
Проблема інтуїції певним чином пов’язана з проблемою логічного мислення. Інтуїція –
неусвідомлена людиною діяльність мислення, що перетворює та узагальнює раніше
нагромаджену актуальну інформацію. Говорячи про інтуїцію, зазначають, що вона
«безпосередньо споглядає суть речей, самоочевидність виникнення знання, незалежність його від
системи доказів, раптовість виникнення» [15, c.113]. Логічне знання передує інтуїтивному, постає
обов'язковою умовою формування та вияву інтуїції у сфері свідомості. Логічне як мисленнєве має
місце й на рівні підсвідомого та входить у механізм самого інтуїтивного процесу.
В інтуїтивному акті присутній певний стрибок, розрив у ланцюгу мислення, якесь раптове
«осягнення», безпосереднє споглядання нового знання. Але ця раптовість дещо надумана, адже
мислення прямо чи опосередковано пов’язане з цільовою настановою, що спрямовує всю
діяльність суб'єкта на розв’язання проблеми. Як стверджує О.Гулига, будь-яке відкриття за своєю
природою зовсім не є спонтанним або випадковим: «Тільки високорозвинута свідомість ученого
може створити «евристичну ситуацію», зафіксувати увагу на нових даних, побачити їх
суперечності з уже наявною теорією» [4, c.143]. А те, що називають «стрибком через логіку», є не
що інше, як вихід за межі наявної системи знання. Відкриття ніби було підготовлене сукупністю
буття, потребами епохи, вимогами практики, виробництва, розвитку пізнання тощо. Стрибок у
думці в процесі відкриття здійснюється інтуїтивно, і наука чи науковець певний час оперує тими
тезами і припущеннями, істинність яких вони ще не можуть строго логічно довести.
Раптовість інтуїтивного мислення пов’язана з його характерною властивістю – одночасним,
миттєвим урахуванням множини даних і факторів актуальної ситуації. Основна тенденція
інтуїтивного мислення – сприйняття всієї проблеми одразу. Людина досягає відповіді, не
усвідомлюючи при цьому того процесу, через який ця відповідь була отримана. І навіть матеріал
задачі відбивається в цьому випадку несвідомо. Сам процес інтуїтивного мислення здійснюється
у вигляді стрибків, швидких переходів, з пропущенням окремих ланок. Раптовість інтуїтивних
висновків – результат синтетичної діяльності мислення, внутрішні процеси якого часто не
усвідомлюються суб’єктом, хоча завдяки їм і здійснюється одночасний аналіз множини фактів.
В інтуїції в «згорненому» вигляді присутня надзвичайно клопітка і глибинна праця думки
багатьох поколінь. Надособовий родовий первень зумовлює особистість ученого. Саме тому
говорять, що творчість – суб’єктивний процес освоєння незалежного об’єкта людиною. Ідея,
що випадково з’явилась у свідомості людини, була підготовлена попередньою діяльністю, вона
випливає з тих обставин, які можуть і не усвідомлюватися. Вчений не завжди, а можливо, й
ніколи, не знає, де і коли він найменшими крупинками крок за кроком збирав той або той
матеріал знання, що потім став йому в нагоді при генерації нових ідей.
Варто підкреслити, що нове знання, народившись за допомогою творчої інтуїції, так
само, як і будь-яке інтуїтивне знання загалом, має не достовірний, а тільки імовірний характер.
Тому інтуїтивне бачення істини завжди вимагає зумовленості та перевірки. Інтуїції буває
достатньо для вбачаня істини, але її не завжди достатньо, щоб переконати інших і себе. Тож
«коли в теорії пізнання говорять про інтуїцію, то йдеться про те, що серед досягнень розуму є
істини, які розум визнає не на основі доказів, а просто спогляданням мислимого в них змісту»
[13, c.50-51]. Інтуїція – це сила, що доходить до пристрасті.
Велике значення для висунення гіпотез має уява. Це така психологічна діяльність, яка
полягає у створенні уявлень і мисленнєвих ситуацій, які не сприймаються людиною в дійсності.
Уява відображає не лише і не так минуле й теперішнє, як майбутнє. Іншими словами, уява – це
своєрідне відображення дійсності у світлі можливого. Чим більш розвинута уява дослідника,
тим вона продуктивніша, тим більше створюється комбінацій, тим вони оригінальніші й, отже,
тим більша ймовірність достовірності.
Особливим видом творчої уяви є мрія, тобто створення образів бажаного майбутнього,
яке на цей момент не втілене безпосередньо в дійсність. Головна її функція – ідеальне уявлення
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результату діяльності до того, як він буде досягнутий реально. Мрія вченого передбачає
охоплення того, що ще не існує. У своїх мріях, спрямованих у майбутнє, вчений переживає і
«зараз» і «потім». Він одночасно і подвійно тішиться своїм досягненням. Це додає йому сил
працювати, натхнення вдосконалюватись. Емоційний стан у мрії «передбачає» результат. Огляд
несвідомих процесів у творчості дає можливість зрозуміти їхню роль.
Несвідомі процеси мають настільки вагоме значення у творчості, що психологи
намагаються віднайти спеціальні засоби, які б розгальмовували і стимулювали несвідому
психічну діяльність. Але це не означає, що творчий потенціал індивіда зосереджений здебільшого
у сфері підсвідомого, у стихії біологічних сил, потягів і спонукань. Продуктивна творча
діяльність може бути ефективною тільки в результаті усвідомленого використання всіх можливих
засобів. Досягнення новизни в науці можливе тоді, коли «вчений використовує у певній
дослідницькій сфері такі програми, принципи аналізу, які не утверджені в ній як стандартні,
більш конкретно – джерело вбачається в гібридизації дослідницьких програм» [5, c.356].
Мисленнєві процеси, які призводять до неочікуваних висновків, рішень, здогадів,
називаються евристичними. «Евристичні моменти виявляються тоді, коли наявні умови не
підказують людині способу розв’язання певного завдання і минулий досвід не містить у собі
готової схеми, що могла б бути застосована за даних умов» [7, c.183]. Наука, яка досліджує
закономірності евристичних, продуктивних процесів, називається евристикою. Вона прагне
віднайти шляхи відкриття нового, досліджує творчу діяльність, створює моделі пошуку нового
розв’язання завдань, закономірності творчого мислення.
Висновок. Отже, говорячи про творчість, часто мають на увазі саме творчу діяльність.
Проте це лише частина сутності: «Творчість є перехід ідеї в якусь плоть (утілення), хоча ця
плоть не обов’язково повинна мати речову природу. Вона може бути й ідеальною» [11, c.188]. З
іншого боку, таке втілення можливе й у внутрішньому світі людини, що вказує на те, що
творчий процес – не лише зміна в оточенні людини, а й перетворення самої людини як
результат, який хоча й не входив у творчий задум, однак іманентно супроводжував перебіг
творчого процесу. Тому в творчому процесі чільне місце посідають проаналізовані нами
елементи несвідомого – емпатія, фантазія, інтуїція тощо. Вивчення їх ставить чимало нових
питань, які потребують подальшого дослідження.
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Summary
Mudra S. Unconcsious Factors of Creative Process in Science. The article considers unconscious factors
of creativity in science, the role of emotions, fantasy, game, empathy, intuition in creative process of scientific
activity in particular. Keywords: creativity, emotions, fantasy, game, science, art, empathy, intuition, heuristic.
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КОГНІТИВНІ ПОТЕНЦІЇ НЕЯВНОГО ЗНАННЯ
У СВІТЛІ ГЕНЕЗИ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Аналізується процес становлення когнітивних потенцій наукової раціональності, особлива увага
приділяється проблемі «явного» та «неявного» знання в гуманітарній методології. Процес експлікації
неявних смислів наукового знання аналізується крізь призму раціональності, в структурі якої вони
постають в якості ціннісних аспектів пізнавальної діяльності. Ключові слова: гуманітарна
методологія, неявне знання, пізнання, раціональність, експлікація, формалізація.

Дослідження засад наукової раціональності як невід’ємного елемента людської культури
завжди перебувало в числі пріоритетних завдань філософії та методології науки. Наразі
проблема раціональності актуалізується в найрізноманітніших сферах людської діяльності,
виходячи за межі методологічних аспектів, проникаючи у сферу політики, освіти, міжнародних
відносин, економіки, юриспруденції тощо. Філософи прямо пов’язують кризу раціональності з
екологічними, політичними, суспільними катаклізмами. «Упродовж двох століть людство
прагнуло головно змінювати природу, – пише П.Гайденко, – щоб не знищити її остаточно та не
знищити у такий спосіб нас самих, людству сьогодні потрібно повернути собі здатність
розуміти природу. А це означає – від надмірно вузького розуміння наукової раціональності
перейти до погляду філософського розуму» [3, с.29].
Інтеграція наукових проблем вказує на актуальність проблеми наукової раціональності, в
тому числі на появу в її структурі «гуманітарних аспектів», що зазвичай асоціюються з
розширенням самого поняття «наукова раціональність» шляхом включення в нього елементів
духовного, інтуїтивного, естетичного, етичного досвіду тощо. «Нові смисли та ціннісні настанови,
– пише В.Стьопін, – дедалі більшою мірою включаються в систему філософсько-світоглядних
основ науки» [7]. Це тісно пов’язано з проблемою переосмислення сутності та значення
позараціональних форм знання в сучасній науці та проблемою диференціації «раціонального» та
«нераціонального» (неформалізованого, невербального, імпліцитного, неявного) знання.
Окреслюючи ступінь розробленості цієї проблематики, передусім слід звернути увагу
на неоднозначність і різноманіття підходів до трактування проблем наукової раціональності в
сучасній науковій літературі. Предметом суперечки є передусім особистісні та неявні форми
знання в сучасній науці. Так, наприклад, Н.Автономова [1] досліджує раціональність з позицій
цілісності прагматико-функціоналістського та ціннісно-гуманітарного підходу. Згідно її з
позицією, філософське знання єдине, що може реалізувати цілісність науки, не обмежуючи
раціональність суто формальними функціями, навпаки, філософський метод здатний змістовно
збагатити «сухі» наукові поняття. М.Вебер [2] обгрунтував концепіцію «цілераціональності»,
згідно з якою основним її мірилом є практика, що однаково справедливо як для природничих,
так і для гуманітарних наук. П.Гайденко [3] наголошує на обмеженості наукової
раціональності. Орієнтація науки виключно на раціональне знання згубна не лише для науки, а
й для людства в цілому. П.Гуревич («Пошуки нової раціональності», 1996) націлює читача на
пошуки нових іпостасей наукової раціональності, що виходить за межі традиційної
інтерпретації та включає в себе нераціональні елементи. І.Добронравова [4] захищає позицію,
згідно з якою в науковій раціональності важливе місце належить активності суб’єкта
пізнавальної діяльності й, отже, орієнтація на особистісне, неявне зання повинна знайти гідне
місце в новій методології науки. І.Касавін [5], зупиняючись на моментах проблематизації
наукової раціональності, акцентує увагу на взаємоінтеграції наукового та ненаукового знання,
що корениться в релятивній природі людського розсудку. Б.Пружинін [6] характеризує
проблему раціональності як «внутрішню нерозумність розуму», що протистоїть сам собі в
ситуації загрози екологічного колапсу. Дж.Сьорль («Раціональність у дії», 2004) дотримується
класичного розуміння раціональності, тісно пов’язаної з діяльністю. Його підхід граничить з
веберівською філософією та прагматизмом. Діяльність, регламентована раціональністю, не
може бути повністю об’єктивованою, тому що людина сама не завжди до кінця усвідомлює
справжні мотиви власної діяльності. Очевидно, структура раціональності набагато складніша,
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включає в себе приховані елементи, серед яких цінності, неявні, особистісні знання,
уподобання тощо. В.Стьопін [7] окреслює етапи історичного поступу наукової раціональності
за схемою «класика – некласика – постнекласика», виявляючи в кожному етапі характерні риси.
Хоч автор і надає раціональності ключового значення в розвитку науки, однак дотримується
думки, що існують і позараціональні механізми, які безпосередньо впливають на пізнавальні
норми та ідеали. Це ціннісні настанови та особистісні вподобання, що латентно присутні в
будь-якій науковій картині світу. На думку відомого сучасного німецького мислителя Курта
Хюбнера («Істина мифу», 1996), раціональність – це «емпірична інтерсуб’єктивність», яку слід
тлумачити як загальноприйнятий, конвенціональний образ наукового обґрунтування. Цим
самим він заперечує абсолютний характер наукової раціональності, допускаючи можливість
зміни ідеалів наукового обгрунтування. Це у свою чергу свідчить про існування невловимих,
неявних тенденцій в науковому співтоваристві, які мають особистісне походження.
Однак, незважаючи на численну кількість публікацій на цю тему, окремі питання
залишаються малодослідженими. Зокрема, нез’ясованою залишається роль трансформації
наукової раціональності в становленні гуманітарної методології, недостатнім є аналіз неявних
форм знання, які зазвичай відносяться дослідниками до «позараціонального» та поєднуються в
єдину систему духовного (містичного), несвідомого, невербального досвіду. На нашу думку,
треба зосередити увагу не на проблемі раціонального знання, що становить ядро наукового
світорозуміння, а на опозиційних та альтернативних формах пізнавальної діяльності. Новизна
такого підходу полягає передусім у тому, що наголос ставиться на процесі експлікації неявного
знання, що дає змогу краще проникнути у сферу нераціонального, зрозуміти його специфіку,
структуру, світоглядне та методологічне значення.
Мета нашої розвідки – визначити когнітивні потенції неявного знання в структурі наукової
раціональності. Завданнями є характеристика специфіки становлення проблеми наукової
раціональності в її сучасному розумінні, виявлення основних підходи до розуміння структури
наукової раціональності, визначення місця і ролі неявного знання в сучасному науковому дискурсі,
співвідношення явного та неявного знання в сучасній гуманітарно-науковій методології.
Засновником сучасного трактування наукової раціональності можна вважати відомого
німецького мислителя М.Вебера. Саме він уперше включив проблему раціональності в
методологічний контекст. Обґрунтовуючи об’єктивність соціально-наукового та соціальнополітичного пізнання (в роботі «“Об’єктивність”» соціально-наукового та соціальнополітичного пізнання» [2], він використовує поняття «раціональність» у сучасному розумінні,
тобто в контексті цілісності гуманітарного та природничо-наукового знання. Автор звертається
до проблеми пізнання історичної реальності, апелюючи при цьому до релятивістського
принципу історичної полікультурності, та робить припущення, що моральні закони («оцінні
судження») лежать поза межами історичної релятивності, та в глибині своїй є об’єктивними,
оскільки мають казуальну природу «мета – засоби». Така позиція є дуже цікавою, оскільки
М.Вебер зводить до спільного знаменника ідею про об’єктивність моральних законів і законів
природи, урівнюючи в методологічному розумінні математику, фізику та політичну економію
(історію). Для автора найважливішим завданням було знайти і виправдати реальні основи
існування гуманітарних наук, де існування моральних цінностей та оцінних суджень настільки
ж природні, як для хімії чи фізики існування матерії. Людська діяльність і людська мотивація
повинні підкорятися законам, схожим на ті, згідно з якими відбуваються хімічні реакції. Тож їх
можна співвідносити з певними науковими висновками [див.: 2, с.349-350].
«Раціональність постає у Вебера, – пише Б.Пружинін, – як сутнісна характеристика
певного типу доцільної діяльності, в якій співутворення цілей та шляхів їх досягнення допускає
логічну обробку та організацію, завдяки чому набуває однозначного характеру. Розум дозволяє
врахувати і поєднати в єдину логічну систему всі чинники, які мають стосунок до мети, що в
результаті наділяє тип діяльності, причетний до такого роду структурування, оптимальністю»
[6, с.106]. Отже, людська діяльність, за задумом Вебера, повинна була б підкорятися певним
абсолютним законам і мати казуальну природу. В такому разі з’являється можливість
прогнозування в гуманітарній сфері. Однак філософ наголошував і на інших типах доцільності,
що відрізнялися від «цілераціональності».
«Традиційні форми організації діяльності, – продовжує Б.Пружинін, – наприклад, не
менш успішно, ніж розум, забезпечують досягнення цілей, але питання про оптимальність
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шляхів до мети для них безглузде: приписів традиції потрібно дотримуватися не тому, що на
їхню користь свідчить всеохоплююче врахування чинників і перебір варіантів, але за мотивами,
які не допускають аналітичного розбору» [6, с.107]. Отже, Вебер чітко розмежовує
«раціональне» та «нераціональне», до того ж, на думку Б.Пружиніна, повноваження розуму
обмежені й застосування раціональних методів для аналізу «позараціональних» (у цьому
випадку традиційних шляхів досягнення мети) може «зруйнувати механізм, за допомогою
якого традиція транслюється в культурі» [6, с.107].
Термін «раціональність» у то му ко нтексті, в яко му її тут вживає М.Вебер , мо жна
тлумачити як суто методологічну позицію, відмінну від декартівського раціоналізму, що має
світоглядне значення. Новаторство німецького мислителя полягає в тому, що він звернув увагу
на діяльнісний (артикуляційний) аспект раціоналізму, і тільки з цього моменту можна говорити
про наукову раціональність як особливу, специфічну діяльність розуму.
Незважаючи на те, що методологія М.Вебера була діаметрально протилежною сучасним
тенденціям (німецький філософ намагався обґрунтувати гуманітарно-наукове знання з позицій
природничонаукової методології, а сучасна філософія тяжіє до аналізу гуманітарних аспектів у
природознавстві), цінність концепції «цілераціональності» [див.: 2, с.355] важко переоцінити.
Звертаючись до сучасних інтерпретацій поняття наукової раціональності, слід звернути
увагу на ряд її особливостей, серед яких – принципова орієнтація на пізнавальні функції науки;
протиставлення наукової раціональності іншим формам знання (етичному, естетичному,
політичному, релігійному, екологічному тощо); диференціація гуманітарного та
природничонаукового аспектів раціональності, формування методологічної настанови на те, що
значна частина висновків, які досі вважалися нераціональними, позанауковими, неважливими,
зміщується в центр наукової проблематики та експлікується в сфері наукового дискурсу.
Такі тенденції безумовно є позитивним явищем для науки, однак із цим пов’язуються й
певні небезпеки. Зокрема, найголовнішою з них є проблема диференціації науки і псевдонауки.
Російський дослідник І.Касавін намагається відповісти на це запитання, аналізуючи
раціональну природу доцільності та називаючи суперечності між метою і діяльністю,
пов’язаною з її досягненням, ситуацією «проблематизації раціональності». «Поняття
раціональності, – зазначає автор, – фіксує мінливі взаємозв’язки між діяльністю та її
оточенням, а також співвідношення між елементами діяльності всередині її самої. У випадку,
коли ці відношення в їх наявній, минулій або майбутній формі ставляться під питання в зв’язку
з потребою сформувати певну настанову (гносеологічну, етичну, політичну тощо), ми маємо
справу з ситуацією проблематизації раціональності» [5, с.157].
Порівнюючи науку та псевдонауку, філософ розцінює наукову раціональність з позицій
соціальних взаємозв’язків і соціальних цілей, що залежать від суб’єкта, виключаючи тим самим
будь-які основи об’єктивного обґрунтування теоретичної науки, що є синонімом наукової
раціональності для дослідника. Протиставляючи теорію практичним цілям, учений доходить
висновку, що первинними є власне потреби суб’єкта (суспільства). «Очевидно, їх зміст
(псевдонаукових теорій. – М.М.) значно ю мір ою залежить від то го , які соціальні сили в цей
момент стоять за їх спиною: саме ця умова є визначальною в оцінці здатності цих форм до
синтезу практичного досвіду, теоретичного його осмислення, суттєво доповнити науку,
поширюючись на раніше недоступні їй сфери, порушуючи назавжди виправданий науковий
консенсус. У такому разі не можна розцінювати їх як ірраціональні, тим паче, що вони
задовольняють окремі соціальні потреби, володіють внутрішніми стандартами обґрунтованості,
строгості, істинності, ефективності тощо, і являють собою організовану діяльність, що сприяє
пізнанню та перетворюванню світу» [5, c.170]. Очевидно, що автор поділяє позицію
релятивності наукового знання та його залежності від соціокультурних детермінант,
особливостей суб’єкта, історичних і культурних умов тощо.
Разом з тим, існує протилежний погляд, який залишає за собою право захищати
автономність наукової раціональності, залишаючись на позиціях природознавства.
«Раціональним, – пише Н.Автономова, – може бути тільки метод опису діяльності вченого, але
не сама ця діяльність, не її об’єкт» [1, с.53]. Авторка дотримується кантівського принципу
розмежування чистого та практичного розуму, пов’язуючи раціональність «з виникненням
дослідних наук та застосуванням математики в експериментальному природознавстві» [там
само]. Вона наголошує на методологічних аспектах раціональності: «Все, що лежить поза
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межами раціональності, наукових методів, – пише Н.Автономова, – позбавляється права на
раціональне обґрунтування» [там само]. Утім, авторка додає, що існує інший аспект
раціональності, який базується на розсудкових формах мислення – ціннісно-гуманітарний [див.
1, с.62]. Однак він не може претендувати на абсолютну раціоналізацію, тобто екскплікацію у
сферу наукового дискурсу, що, на нашу думку, абсолютно логічно, оскільки існує низка
компонентів мислення, котрі принципово не можуть бути формалізовані (ціннісні настанови,
ментальні особливості суб’єкта, підсвідомі мотиви тощо).
До проблеми ролі суб’єкта звертається І.Добронравова, вважаючи, що в постнекласичній
перспективі вже неможливо ігнорувати принципове значення особистості дослідника, що
повинно бути засвідчено комунікативним співтовариством [див.: 4]. Авторка наголошує на
принциповому значенні ціннісного складника в структурі наукової раціональності, що вказує
на подолання ідеалу ціннісно нейтрального знання. «Спроба зберегти міну незацікавленості, –
пише І.Добронравова, – як правило – лукавство, свідоме чи мимовільне» [4]. Справжня
проблема виникає тоді, коли ми намагаємося співвіднести духовно-ціннісні особливості
суб’єкта з ідеалами наукової раціональності.
З одного боку ми прекрасно усвідомлюємо суб’єктивну природу наукового знання та
його ціннісну опосередкованість, проте визнати той факт, що сама наука є суб’єктивною, і біля
своїх витоків – нераціональна, ми, з очевидних причин, не можемо. На нашу думку, саме через
таку орієнтацію науки, її претензію на об’єктивність знання, що дбайливо охороняється
ідеалами наукової раціональності, нам доводиться відкидати всю повноту людського досвіду,
беручи до уваги тільки невелику частинку реального знання. Іншими словами, все неявне (або
те, що вважається таким) залишається поза межами наукового доведення, хоча індивідуальні,
переживання та цінності навіть більш реальні, ніж атоми та молекули.
Слід окреслити межі понять «явне» та «неявне» знання для того, щоб краще зрозуміти цю
тезу. Загалом, проблема має дуже багато аспектів, але в цьому контексті треба спиратися на
«легітимізуючу» функцію наукової раціональності. Ми маємо на увазі ту її особливість, завдяки
якій будь-яке знання отримує статус наукового чи ненаукового. За тим самим принципом
визначається «явне» та «неявне», тобто те, що формалізоване та «перекладене» мовою науки, і таке,
що є імпліцитним стосовно наукового дискурсу. Пізнавальна функція раціональності може бути
сформульована як процес переходу неявного знання в явне, при цьому «неявне» не обов’язково є
неусвідомленим або невербальним, а просто не залученим до раціонального дискурсу.
Отже, як ми можемо бачити на основі наведених прикладів, що проблема експлікації
неявного знання в контексті генези наукової раціональності має чотири аспекти. Перше – це
традиційні способи досягнення мети, які, згідно з М.Вебером, не потребують раціонального
обґрунтування, механізми її передачі є неявними, проте безпосередньо стосуються наукової
раціональності. Друге – це реалізація соціальних потреб (які первинно є неявними) через
пізнавальну діяльність та їхнє подальше раціональне обґрунтування. Третє – це виокремлення
ціннісно-гуманітарних компонентів раціональності, що функціонують паралельно з
емпіричними та експериментальними моделями обґрунтування, але залишаються при цьому
неявними. Четверте – це усвідомлення «легітимізуючої» функції наукової раціональності, що
надає знанню статус «явного» та долучає його до раціонального дискурсу науки. Всі чотири
аспекти передбачають експлікацію неявного змісту в сферу науки, і каталізатором цього
процесу, як уже зазначалось, є становлення гуманітарної методології.
Незважаючи на неоднозначні оцінки сучасного стану наукової раціональності,
акцентуючи увагу саме на нераціональних її аспектах, можна знайти реальний вихід, який у
кінцевому результаті повинен вплинути на методологічну самосвідомість сучасної науки. Не
слід забувати, що раціональне знання, що базується на розумі, це лише результат певного роду
діяльності (в нашому випадку пізнавальної), виключити будь-які позараціональні механізми на
шляху до становлення нового знання практично неможливо. Понад те, неможливо їх виявити,
тому слід відмовитися від поняття наукової раціональності, що передбачає раціональну, тобто
логічно строгу, послідовну та впорядковану схему діяльності. Логічним кроком у цьому
випадку має стати спроба розширити поняття «раціональності» і прийняти його в тому вигляді,
де б воно включало в себе цілу низку нераціональних елементів (інтуїцію, духовний досвід,
естетичний смак, особистісну зорієнтованість), але спроба розширити структуру поняття
неминуче призведе до «відмирання» засадничих функцій наукової раціональності, оскільки для
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того, щоб поняття і феномен зберігали свою ефективність, вони повинні розгортатися в межах
певної структури, схеми і відповідати їхнім вимогам [див.: 6, с.117].
Існує протреба здійснити переоцінку ролі та функцій раціональності в структурі сучасної
науки та окреслити її подальший розвиток з урахуванням зазначених поправок. На нашу думку,
раціональність не слід розцінювати як абсолютно істинну поняттєву систему, що відсікає все
«нерозумне», адже сучасність доводить, що наука не така вже й розумна та прогностична. З
іншого боку, вільно прийнята взаємоінтеграція наукової раціональності з іншими формами
знання неминуче призведе до втрати наукою своїх пріоритетів і пізнавальних можливостей.
Можливо, нам слід послабити ці критерії, не відмовляючись при цьому від наявних ідеалів
наукової раціональності. У такому напрямі вже чимало зроблено. Яскравим свідченням тому є
міждисциплінарні взаємозв’язки, що вже неодноразово демонстрували свою ефективність на
методологічному рівні, а також визнання ціннісної опосередкованості наукового знання,
усвідомлення активної ролі суб’єкта в пізнавальном процесі тощо. Однак основною проблемою
залишається монополія наукової раціональності, що ніби оберігає науку від псевдотеорій,
насправді відсікаючи плідні та оригінальні думки.
Висновки. Потрібно визнати принципову вторинність раціональності в побудові будь-якої
теорії та в процесі становлення наукового знання, адже раціональність як така ніколи не постає
джерелом ідеї, творчого мислення. Вона працює з живою думкою, слідуючи за нею та приписуючи
тій чи тій ідеї правомірність, науковість, оригінальність, тривіальність, необґрунтованість,
ненауковий характер тощо. Тому, на нашу думку, наукова раціональність є ніщо інше, як результат
експлікації духовного досвіду людини в окрему галузь діяльності – науку, яка у свою чергу є строго
регламентованою певними нормами цієї ж раціональності. При цьому слід пам’ятати про
евристичну цінність такої регламентованості науки і працювати не в напрямі збагачення науки
особистісним духовним досвідом, а в напрямі вдосконалення механізмів і правил експлікації
неявного знання з метою більш адекватного відображення світу наукою.
Очевидно, що наша розвідка не до кінця розкриває становлення та ґенезу наукової
раціональності в контексті усвідомлення пізнавальних можливостей неявного знання. Зокрема
відкритим залишається питання витоків наукової раціональності, а саме співвідношення міфу
та науки з позицій окресленого в статті підходу.
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Summary
Melnychuk М. Cognitive Potentialities of Implicit Knowledge in the Light of Genesis of the Scientific
Rationality. In the article an establishing of cognitive potentialities of the scientific rationality has been
analyzed with emphasizing on the problem on explicit and implicit knowledge in humanitarian methodology. A
process of explication of implicit senses of scientific knowledge was investigated in the context of rationality in
which these senses becoming the valuable aspects of scientific activity. Keywords: humanitarian methodology,
implicit knowledge, cognition, rationality, explication, formalization.
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МУДРІСТЬ ЯК ВИД ПОЗАНАУКОВОГО ЗНАННЯ
В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Досліджується розуміння мудрості як особливого виду позанаукового знання, простежуються
трансформації змісту поняття «мудрість» в історії філософської думки, що вплинули на формування
сучасного трактування філософії та її предметного поля. Ключові слова: знання, історія філософії
мудрість, наука, позанаукове знання, філософія.

Філософія як теоретична форма усвідомлення проблем людського існування, місця
людини у світі, смислу життя від самого початку свого існування постала як «любов до
мудрості», а творці філософії традиційно називали себе людьми, залюбленими у мудрість. Тому
проблематика мудрості за будь-яких умов у філософії не може втратити своєї актуальності.
Мета статті – проаналізувати основні характеристики мудрості як особливого виду
позанаукового знання, що відігравав значну роль в історико-філософському контексті .
До наукових доробків, які слугують науково-методологічним підґрунтям цього
дослідження, належать твори класиків світової філософської думки, а також праці таких
українських філософів, як Г.Горак, С.Кримський, В.Табачковський, В.Шинкарук та ін.
«Чи справді існує така річ, як мудрість, а чи те, що здається мудрим, є тільки до краю
витонченим безумством?» [9, с.6]. На це, сформульоване у свій час Б.Расселом запитання,
шукали відповіді філософи з часів зародження давньогрецької філософії. Уже в античності
формувалося розуміння того, що мудрість як ідеал знання та поведінки, без якого людське
життя не може вважатися гідним, набувається власними зусиллями. Джерелом мудрості є
знання і прагнення до морального вдосконалення.
Піфагор підкреслював, що мудрий – це той, хто прагне відкривати істину і не хоче бути
ні рабом слави, ні рабом багатства. Філософ не стверджував, що він – мудрець, володар істини.
Ніхто не може повністю володіти нею, крім богів. Він лише прагне до неї, як до недосяжної
мети. Він не є втіленням мудрості, а тільки «любомудр», любитель мудрості [див.: 5, с.334].
Прагнення до мудрості, на думку перших філософів, полягає в тому, щоб досягти знання
особливого виду «єдиного у всьому», відмінного від знання про окремі предмети. Геракліт
говорив про те, що нагромадження знань – це ще не мудрість. Мудрість – це пізнання
істотного, загального, прагнення зрозуміти світ як цілісний і єдиний у своїй основі.
Софісти вперше в історії філософії виступили як учителі мудрості, відкинувши
запропоноване Піфагором розуміння мудрості. Вони ототожнювали мудрість зі знанням,
умінням, здатністю доводити те, що вважаєш правильним, вигідним, тобто, мудрість – це
вміння захистити свої інтереси силою слова. Саме вміння переконувати, спростовувати були
потрібні мешканцям тодішніх міст-держав (полісів) для участі в зібраннях, судових засіданнях.
Мудрість – це мистецтво розмірковувати, доводити, переконувати, за допомогою якого
освічена людина завжди здатна перемогти невігласа. Таке розуміння мудрості як світського
знання вступає в конфлікт з попередніми уявленнями про мудрість.
Із софістським трактуванням мудрості не погоджувалися Сократ і Платон, які були
упевненими, що в усій різноманітності життєвих переживань є певний спільний смисл, який
можна виразити єдиною ідеєю, поняттям. І мудрість полягає в тому, щоб у хитросплетіннях і
хаосі людських учинків, справ, думок, у різноманітних зв’язках речей бачити не тільки
мінливість і плинність, а й певну постійність, єдність.
Сократ підкреслював, що мудрий не той, хто самовдоволено думає, що володіє істиною.
Він вважав, що знання, мудрість можна набути лише в безпосередньому інтелектуальному
контакті з іншими людьми – у діалозі, практичній зустрічі мислячих особистостей, тому що що
кожна людина може чомусь навчити іншу, оскільки кожен з нас «приховує» в собі істину.
Мудрість, на думку Сократа, це вміння людини володіти своїм розумом, своїм духом і будувати
своє життя відповідно до законів природи, Космосу.
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Платон доводив, що мудрості, істинного знання, доброчинності неможливо навчити.
Навчання тільки може допомогти виявити в душі людини неусвідомлене нею знання,
набуте завдяки перебуванню душі в потойбічному світі. Він відновив розуміння філософії
як любові до мудрості заради неї самої, що властиво тільки обраним натурам. За його
вченням, мудрість полягає в досягненні трансцендентної реальності, царства ідей –
абсолютної справедливості, абсолютної істини, абсолютної краси.
Аристотель засуджував софістів, вважаючи, що їхня мудрість «уявна, вигадана» [1, с.123],
що істинною мудрістю є знання, але не окремих речей, а сутнісного як такого. Основне завдання
філософії як науки про мудрість – дослідження основних причин, першооснов і форм буття.
У період занепаду античного суспільства проблема мудрості знову стає основною темою
філософських роздумів у вченнях стоїцизму, скептицизму, епікуреїзму. Філософи цієї доби
заявляли, що знання самі собою позбавлені цінності, вони необхідні лише тією мірою, якою вчать
нас правильно жити, допомагають особистості звільнитись від страждань, яких можна уникнути.
Епікур говорив, що мудрість виявляється в дружбі, у повному взаєморозумінні й, отже – у спокої
душі, вмінні забезпечити щасливе життя. Стоїки підкреслювали, що мудрість – це не стільки
ідеал знання, скільки правильний спосіб життя, існування відповідно до законів природи, тобто,
пізнання природи та підпорядкування природним закономірностям. Давньогрецький скептицизм,
відрізняючись від стоїцизму та епікуреїзму, трактував мудрість як набуття інтелектуальної
незворушності, що дає можливість піднятися над усіма людськими тривогами.
Така еволюція в розумінні мудрості віддзеркалює розпад античних полісів і того
соціального устрою, завдяки якому громадяни брали активну участь у житті свого містадержави. Мудрість людини цієї доби виявляється в ілюзорному переконанні, що можна
бути вільним від суспільства, в якому живеш.
Для теологів і філософів Середньовіччя Священне писання радикально відрізняється від
античної, людської мудрості. Одкровення Боже – беззаперечне джерело пізнання
божественного і земного світу. Це означає, що для середньовічного мислителя божественна
мудрість існує в доступному для людей вигляді, тобто викладена у священних книгах. Завдання
полягає лише в тому, щоб правильно її зрозуміти і витлумачити.
Філософія оперує тільки істинами розуму, теологія ж висловлює надрозумові істини,
джерелом яких є божественний розум. Філософія неминуче стає «служницею богослов’я».
Любов до мудрості перетворюється в інтелектуалізоване релігійне почуття. Істина вже відома,
тільки треба прокласти до неї логічний шлях, тобто виправдати християнські догми перед
здоровим глуздом, який не вірить у надприродні дива.
Томас Аквінський писав про три види мудрості: божественну (одкровення Боже),
теологічну та метафізичну. За часів Середньовіччя значно зросла роль наукового і
філософського пізнання, тому було вже неможливо ігнорувати досягнення розуму.
Аквінський намагався створити таку доктрину, яка б давала можливість контролювати
наукове і філософське пізнання з боку церкви.
Ще у попередні століття західноєвропейськими схоластами була висунута теорія «подвійної
істини». Згідно з цією теорією, наука і пов’язана з нею філософія набувають знання, спираючись на
досвід і розум. На відміну від них, теологія здобуває істину через божественне одкровення.
Теорія «подвійної істини» поділила, так би мовити, сфери впливу між теологією і
наукою. Вона розвела їх абсолютно в різні боки. Божественне одкровення, вважали
представники цієї теорії, недоступне розуму. Аквінський дотримувався більш поміркованої
позиції. Він погоджувався з тим, що методи пізнання у філософії та науці, з одного боку, і в
релігійному вченні, з іншого, – різні. Але, стверджував він, щось із Священного писання можна
обґрунтувати філософськими засобами. Це не означає, що християнські догми не можуть
обійтися без філософського обґрунтування. Логічні доведення, за Т.Аквінським, допомагають
краще зрозуміти ці догми і зміцнити віру людини. Він розмежовував галузі застосування
філософії і теології за предметом, джерелом і метою. За предметом філософія спрямована на
сутнє, релігія – на спасіння. Джерелом філософії є розум, а теології – віра. Мета філософії –
здобуття знання заради знання, теологія ж орієнтована на здобуття знання заради спасіння.
Теологія тлумачиться філософом як богоодкровенне і надрозумове знання, тоді як філософське
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пізнання є лише недосконалим його виявом. Тобто, теологія вища від філософії. Філософія
повинна бути лише «служницею теології».
Варто відзначити, що окремі мислителі Середньовіччя, далекі від християнства, більш
вільно і незалежно трактували філософську мудрість, дотримуючись думки Аристотеля.
Наприклад, Ібн-Сіна стверджував, що людську мудрість можна розуміти двояко: по-перше, як
досконале знання, по-друге, як досконалу дію [див.: 6, с.152-153]. Крім того, в дусі
середньовічної традиції мислитель говорить і про божественну мудрість, яка виявляється в
усьому: в божественному походженні світу, в розумності законів, за якими він існує, у смислі
людського життя та безсмертя людини.
Мудрість давньогрецьких філософів є власне філософською мудрістю, яка претендує не на
те, щоб врятувати нас шляхом єднання з Богом, а лише на те, щоб вести нас шляхом раціонального
пізнання Універсуму. Таке трактування мудрості тяжіє до наукового розуміння дійсності.
До розуміння мудрості як спасіння наближалися філософи Стародавнього Сходу,
оскільки вони трактували мудрість як сходження людини від земного буття до небесного.
У Середньовіччі догматична віра була синонімом усієї доступної для людини мудрості. І
хоча хрстиянське віровчення стверджувало, що людина створена «за образом і подобою
Божою», його справжній пафос представлений переконанням у нікчемності земного людського
життя. Божественна мудрість, яка випливає з нескінченного буття, що протиставляється
скінченності людського буття, була радикальним запереченням людської мудрості.
Видатний попередник французького Просвітництва М.Монтень відроджує античну,
секуляризовану інтерпретацію мудрості. Услід за Епікуром, Монтень стверджує, що
«мудрість ... полягає в тому, щоб навчитися не боятися смерті» [8, с.76]. У своїх працях він
часто цитує біблійні вислови, однак робить це для того, щоб виявити в них успадковану від
античності людську мудрість.
Ф.Бекон і Р.Декарт обґрунтовують новий ідеал знання – науковість. Науку вони
розуміють як достовірне й систематизоване знання, почерпнуте з природного, а не з
надприродного джерела, тобто шляхом вивчення «великої книги природи», відкритої для
досвіду і роздумів людей. Новий час, відзначає в зв’язку з цим сучасний філософ-неотоміст
Марітен, характеризується конфліктом між мудрістю і науками та перемогою науки над
мудрістю. Ф.Бекон не заперечує божественну мудрість, але справжня мудрість полягає в
раціональному вивченні законів природи з метою створення нових людських винаходів, які є
важливішими для людей, ніж давньогрецька мудрість, що виявляла себе переважно в
суперечках [див.: 2, с.35-36]. На думку Р.Декарта, мудрість не є особливим типом знання,
відмінним від будь-якого іншого і доступним небагатьом, «усі знання загалом є нічим іншим,
як людською мудрістю» [4, с.79]. Це нове розуміння мудрості повністю відповідає духу науки
Нового часу, яка на місце споглядального вивчення дійсності ставить активне дослідження,
відкриття нового, експеримент, строге доведення, перевірку досягнутих наукових результатів.
Розуміючи філософію як знання про мудрість, а мудрість як «досконале знання всього того,
що може пізнати людина» [4, с.412], Декарт трактує досконале знання як достовірне, що своїми
передумовами має чітко визначені самоочевидні істини. За Декартом, існує чотири способи
досягнення мудрості (наукового, істинного знання): пізнання самоочевидних істин; чуттєвий
досвід; знання, отримане в результаті спілкування з іншими людьми; читання книг.
Б.Спіноза відроджує епікурійську концепцію мудрості на новій, раціоналістичній основі,
що передбачає наукове, доказове дослідження зовнішньої природи і людської сутності. Епікур
вважав, що філософське пояснення явищ природи має бути узгодженим з чуттєвими
сприйняттями, які не підлягають сумніву внаслідок своєї очевидності. Слідом за Галілеєм і
Декартом, Спіноза, оцінивши світоглядне значення відкритої Миколою Коперником
суперечності між чуттєвою видимістю і сутністю явищ, обґрунтовує необхідність строго
логічного (геометричного) доведення філософських тверджень. На думку Епікура, небесні
явища на відміну від земних допускають найрізноманітніші пояснення, тільки б вони не
суперечили чуттєвим сприйняттям. Усі ці пояснення розумні, якщо вони сприяють досягненню
спокою душі. На противагу Епікуру, Спіноза доводить, що й земне, і небесне мають бути
пояснені однозначно: доконечність скрізь одна й та ж, вона має абсолютний характер.
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Мудрість, за Спінозою, це пізнання загальної доконечності та дії відповідно до неї.
Тому мудрість – це не тільки знання, а й свобода, яка є пануванням над самим собою.
Мудрість для Спінози – це перш за все інтелектуальна культура, нерозривно пов’язана з
теоретичним знанням. У вченні Ляйбніца мудрість трактується як «досконала наука». Правда,
такою наукою він уважає метафізику – систему «істин розуму», що протиставляється
емпіричному науковому знанню – «істинам факту». П.Гольбах вважав, що призначення
мудрості в тому, щоб допомогти людям зрозуміти, що таке істина, гуманізм і щастя й тим
самим сприяти розумному перетворенню людського життя.
І.Кант твердо переконаний у тому, що лише наука є основою мудрості. Саме в «Критиці
практичного розуму» він формулює висновок: «наука – це вузькі ворота, які ведуть до
мудрості, якщо під цим розуміють не тільки те, що роблять, а й те, що має слугувати
дороговказом для вчителів, щоб правильно й чітко прокласти дорогу до мудрості…» [7, с.501].
Для Г.Фіхте філософія – це вчення про науку. Наука є вищим типом знання. Філософія
може зберегти своє чільне місце в інтелектуальному житті людства лише тоді, коли її
розуміння світу стає науковим. З цього погляду, традиційне трактування філософії як любові до
мудрості виявляється неспроможним, тому що філософія, як і будь-яке наукове знання,
повинна мати системний характер. Вчення про науку, пише Фіхте, «спокійно залишає за іншою
філософією право бути тим, чим їй заманеться: мудрістю, пристрастю до мудрості, світовою
мудрістю, життєвою мудрістю і будь-якою іншою мудрістю» [10, с.34]. Це не заперечення
мудрості, а заперечення претензій філософії на наднаукове знання.
Гегель вважає головним науковим завданням свого часу підняття філософії до рівня
науки. У «Феноменології духу» він висміює романтичне філософування, представники якого
вважають себе пророками, осяяними зверху. Прихильники такої філософії займаються не
дослідженням, а віщуванням. Вони «уявляють, ніби, обволікаючи туманом самосвідомість і
відрікаючись від розсудку, вони є тими, кому Бог посилає мудрість уві сні» [3, с.5]. Гегель має
на увазі Шеллінга, Якобі та інших філософів, які тяжіють до ірраціоналізму. На противагу їм,
він доводить, що істина за своєю природою не може бути безпосереднім знанням. Вона має
опосередкований характер, постійно розвивається, виявляє притаманні їй суперечності.
У передмові до «Феноменології духу» Гегель писав: «Дійсною формою, в якій існує
істина, може бути тільки її наукова система. Моїм прагненням було сприяти наближенню
філософії до форми науки – до тієї мети, досягнувши якої, вона змогла б відмовитися від свого
імені любові до знання і бути дійсним знанням» [3, с.3]. «Енциклопедія філософських наук»
Гегеля й була саме такою спробою, приреченою на невдачу внаслідок обмеженого розуміння
наукової системи знань як раз і назавжди завершеної цілісності.
Висновки.
Отже, слово «мудрість» є багатозначним. Дехто трактує мудрість як уміння чітко
розмежовувати добро і зло, як поєднання знання і поведінки, засноване на правильній оцінці
основних фактів, типових ситуацій. Це правильно стосовно того, що мудрість не може бути
тільки знанням, а дія, що не ґрунтується на знанні, не може бути мудрою. Але тут виникає
питання про характер знання і про те, якою мірою воно є розумінням, причому чогось
надзвичайно суттєвого для людського житття. Очевидно, що знання, будучи констатацією
фактів, навіть якщо для цієї констатації потрібна велика дослідницька робота, є далеким від
мудрості, що постає швидше всього як висновок, узагальнення. Але й узагальнення є мудрістю
тільки тоді, коли воно включає оцінку, що здатна стати керівництвом під час розв´язання
складних питань практичного життя.
Мудрістю часто називають розуміння, дотримання міри в поведінці, справах, тому що
будь-яка крайність не є розумною. Нерідко мудрістю вважають усвідомлення власних помилок.
З цим, звичайно, не варто сперечатися, тому що не помиляється лише той, хто нічого не робить.
Але мудрий, очевидно, відрізняється від немудрого тим, що він не так уже й часто помиляється
або принаймні вміє уникати великих непоправних помилок. Можливо тому мудрість
ототожнюється часто з обережністю, неквапливістю, передбачливістю. Хоча ці якості,
позитивні самі собою, легко можуть перетворитись у недоліки: нерішучість, бездіяльність.
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Коли Н.Бор говорив про те, що новий фундаментальний теоретичний синтез у сучасній
фізиці вимагає абсолютно нових, «божевільних ідей», тобто ідей, очевидно, несумісних з
окремими вкоріненими в науці істинами, це була надзвичайно розумна, або, інакше кажучи,
мудра постановка життєво важливого для подальшого розвитку природознавства питання.
Мудрість існує, бо існують життєво важливі для людства і для кожної окремої людини
питання. Ці питання усвідомлюються, формулюються і не можуть залишатися без відповіді.
Нехай ці відповіді не є остаточними, вони все ж (якщо це мудрі відповіді) сприяють більш
правильному розумінню проблем, а тим самим і розв´язанню, яке рано чи пізно стає можливим.
Вважаємо, що неправильно протиставляти мудрість і науку. Не існує наднаукового знання.
Однак існує донаукове і позанаукове знання, і протиставлення мудрості науці робить її таким.
Але це в жодному разі не означає, що мудрість має стати наукою. Наука є системою понять,
значення яких органічно пов’язане з предметом цієї науки. Мудрість не є системою понять, вона
є певним розумінням, яке ґрунтується на даних науки, але не тільки на них. Не менше значення
має для мудрості повсякденний історичний досвід. Мудрість не стане наукою, так само як наука –
мудрістю. Філософія, як би високо вона не оцінювала мудрість, не повинна ототожнювати себе з
нею. Філософія може і повинна бути системою науково обґрунтованих знань.
Ми розглянули різні тлумачення поняття «мудрість», починаючи від виникнення філософії та
упродовж усього періоду її розвитку. Отже, мудрістю можна вважати узагальнення різноманітного
знання і досвіду людства, узагальнення, що фіксує певні принципи пізнання, оцінки, поведінку, дії.
Під час організації навчального процесу у вищій школі варто враховувати наявність у
давньогрецькій філософії думки про те, що мудрість не слід ототожнювати зі знаннями, і що
філософія – це не просто наука. Доречно також згадати думки нашого сучасника
М.Мамардашвілі з цього приводу, який вважав, що філософія не є системою знань, які можна
передати іншим і тим самим навчити їх. Той, хто бажає долучитися до філософії, повинен
ходити не на курс лекцій з філософії, а просто вчитися мудрості від філософа, в якого є своя
філософія, тобто певний особистий досвід, пройдений людиною шлях випробовувань, які
вона пережила та ідентифікувала у філософських поняттях. Тому що мудрість не є
результатом виключно пізнавальної діяльності. Мудрість – вміння застосувати знання в
особистому житті, наповнити їх людським смислом. Мудрість полягає в умінні перетворити
знання із засобу «досягнення та володіння» на засіб відповіді на запитання: «Як жити?».
Мудрість – це вміння жити згідно з цінностями істини, добра і краси, не руйнуючи їх єдності.
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Summary
Orendarchuk H. Wisdom as a Kind of Non-Scientific Knowledge. In the article understanding of wisdom
as a special kind of non-scientific knowledge is investigated. It is traced how content of concept wisdom changed in
the history of philosophy mind. Keywords: wisdom, non-scientific knowledge, philosophy, scienсе, knowledgе.
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СТАТУС ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ
СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Досліджується проблема статусу філософії в структурі наукового знання про світ і місце в
ньому людини. Обгрунтовується думка, що наука і філософія, будучи тісно пов
´язаними між собою, є
різними галузями знання, що за своїм харатером і роллю в людському житті та в історії філософія
значно ближча до мистецтва, ніж до наукового знання. Ключові слова: гуманітарне знання, криза науки,
людинознавство, мислення, мистецтво, наукове знання, природознавство, світогляд, філософія.

Історія проблеми, піднятої в статті, налічує століття, однак це не знімає її актуальності,
оскільки й сьогодні між ученими ведуться суперечки щодо місця філософії в системі наук,
щодо змісту поняття знання та характеру епітету «науковий» – є це позитивною, чи
негативною характеристикою знання.
Нині у стані кризи перебуває не тільки гуманітарне, а з ним і філософське знання, а й
природничонаукове, яке з часів Декарта і Бекона претендувало й підтверджувало свій науковий
статус. Але про кризу науки почали говорити не сьогодні, у модерному, чи то постпостмодерному світі. Ця традиція радше змалювання, ніж дослідження кризовості виникла ще
наприкінці ХІХ ст. До того ж усі усвідомлюють, що людина сама стала причиною такого
кризового стану. Це результат її активної діяльності у світі та над собою. Лише раніше на цю
обставину вказували здебільшого філософи, а нині – й економісти, і політологи, і
природознавці. Така всепроникливість кризового стану призвела до того, що більше не дивує
вислів про «людину як ракову пухлину на тілі Землі» [6, с.98].
Російський вчений С.Смирнов пропонує тезу, згідно з якою причиною кризи є втрата людьми
відповідальності за їхнє буття у світі. Але можна таку безвідповідальність розглядати і як наслідок
перманентного кризового стану, в якому триває життя сучасної людини. Адже
«безвідповідальність» – не вигадка теоретика і не просто свідчення «психологічної спустошеності»
носіїв сучасної культури. Вона породжена об ´єктивними чинниками. С.Гусєв, розмірковуючи над
тією ж проблемою, наполягає на тому, що сама сучасна наука привчає людину до
безвідповідальності перед світом. «Сучасне природознавство створює таку картину світу, в якій
людині просто немає місця. Моделі всесвіту, що їх конструюють представники мікрофізики,
космології, оперують уявленнями, не пов ´язаними з пр
исутністю у всесвіті людини. Можливо, тому
самі природознавці й запропонували ввести в дослідницьку практику «антропний принцип»[3,
с.119], інакше, картина світу, а тим більше, її прогнозування на майбутнє виявлялися
спотвореними. Однак великий масив знань, який пересічні громадяни отримують від природничих
наук, збудований за старими принципами і тому в свідомості людей панує переконання, що людина
– це лише мікроскопічна величина у безмежному всесвіті, від неї мало що залежить, отже, й
відповідальність у неї за глобальні, а тим більше вселенські процеси незначна.
Якою є наука сьогодні? Чи потрібна вона як система об’єктивних знань у світі, здатному
моделювати будь-яку реальність на вимогу споживача (мається на увазі можливості цифрових
технологій)? І чим є в системі сучасного знання філософія? Це проблеми, які є актуальними для
сучасної методології наукового знання.
Для того, щоб розібратись у проблемі статусу філософії в системі сучасної науки, варто
з´ясувати зміст ключових понять і проаналізувати існуючі нині класифікації форм і видів
знання. На одному із засідань Чернівецького обласного філософського товариства,
присвяченому проблемі міждисциплінарності, досить полум´яно обговорювалася питання
наукового статусу філософії. До того ж філософи однозначно дали негативну відповідь, тобто,
відстоювали антисцієнтистську позицію, на що фізики зі здивуванням відповідали запитували
«то що ж воно таке – філософія». Узагальнити позицію філософів можна тезою «філософія – це
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знання, а воно буває різним». Однак, як відомо, наука теж є знанням. Що ж у філософському
знанні принципово відмінне від наукового?
Передовсім, звернімося до досвіду класифікації системи знання. Традиційна модель
класифікації наук, запропонована ще за часів модерну, поділяла їх на природничі, суспільні,
технічні. Пізніше ця класифікація була доповнена ще гуманітарними науками. Наприкінці ХІХ
– початку ХХ століття найбільш цікаві та продуктивні ідеї щодо проблеми класифікації наук
сформулювали німецький філософ і історик культури В.Дільтей – представник «філософії
життя» і лідери баденської школи неокантіанства В.Віндельбанд і Г.Ріккерт.
В.Дільтей виокремлював два аспекти поняття життя: взаємодію живих істот –
стосовно природи, та взаємодію, що існує між особистостями за певних умов, яка може
бути осягнута незалежно від місця й часу, – стосовно людського світу. Це розуміння життя
(в єдності двох його аспектів) лежить в основі поділу наук на два основні класи. Одні з них
вивчають життя природи, інші – життя духу. Саме тому Дільтей доводив автономність
предмета і методів філософії стосовно природничих наук.
У цьому контексті основною метою філософії та інших «наук про дух» є осягнення життя
з нього самого. Їх предметом – соціальна дійсність в усій повноті її виявів. Соціальне життя, за
Дільтеєм, є ціннісно, а не природно зумовленим. Тому досліджувати людську діяльність,
керуючись тими ж принципами, що й представники природничої науки – неприпустимо.
Лідери баденської школи неокантіанства В.Віндельбанд і Г.Ріккерт запропонували тезу
про наявність двох класів наук: історичних (науки про дух, науки про культуру) та
природничих. Перші є ідіографічними, тобто, описовими, які вони змальовують індивідуальні,
неповторні події, ситуації, другі – номотетичними, які фіксують повторювані, регулярні
властивості досліджуваних об’єктів, абстрагуючись від неістотних індивідуальних якостей.
Саме тому номометичні науки – фізика, біологія тощо – здатні формулювати закони і
відповідні поняття. Як вказував В.Віндельбанд, одні науки – науки про закони, інші – про події.
Разом із тим, і Віндельбанд, і Ріккерт не вважали протиставлення наук про природу і наук
про дух вдалим і задовільним. Вони вважали, що такий поділ може привести
суспільствознавство або до природничонаукової редукції, або до ірраціоналістичних тлумачень
соціально-історичної діяльності. Саме тому обидва мислителі запропонували критерієм поділу
вважати не предметне поле наук, а відмінність їх основних методів.
Однак, навіть у цих сміливих як на той час гіпотезах складно знайти місце таким галузям,
як філософія та методологія науки. Сучасні моделі намагаються врахувати цю ваду класичної
типології, пропонуючи інші моделі класифікації знання.
Так, у статті «Класифікація пізнання та знання за типами і видами» Т.Афанасьєва,
російського дослідника цієї проблеми, досить ґрунтовно проаналізовано різні моделі
ранжування наук за різними критеріями. Сам автор, критикуючи класичну просвітницьку
модель і, як він називає, позитивістську марксистську, пропонує тезу: «Найбільш повною на
цей момент є класифікація, що виокремлює: 1) логіко-математичні знання, 2) природничонаукові, 3) інженерно-технічні й технологічні та 4) соціально-гуманітарні (які інакше звуть
гуманітарними і соціальними, гуманітарними і соціально-економічними. Перелічені класи наук
зумовлені об’єктивацією відповідних видів пізнання на науковому рівні» [2, с.4]
Як бачимо, ця модель є лише розширенням класичної моделі. Вона не змінює докорінно
принципу класифікації та не розв´язує проблеми статусу філософського знання, яке не можна
звести до гуманітаристики чи соціально-економічних пошуків, адже коло філософської
проблематики значно ширше.
Ввести філософське знання як окрему галузь у систему класифікації наук намагається
М.Андрющенко, який критерієм класифікації вважає зміст наукового знання. Так, він
виокремлює 1) природниче знання, яке відображає об’єктивні явища живої природи, досоціальні
форми руху матерії; 2) гуманітарне, що відображає соціальні форми руху – особистість, колектив,
суспільство; 3) технічне, що репрезентує штучно створені людьми матеріальні системи, які
виходять за межі природи; 4) філософське, що відображає взаємозв’язок між свідомістю та
об’єктивною реальністю, має синтезуючий і обгрунтовуючий характер [1, с.17]. У такій системі
філософське знання перебуває над іншими і поза ними, в іншій площині. І, певно, це не
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випадково. Але постає питання: ця площина перебуває в межах науки, чи це вже позанаукове
знання. Крім того, чи не продовжує філософія в цьому статусі відігравати оту горезвісну роль
методологічного монстра, яку їй чемно відводять науковці, але не сприймають як щось дієве.
Інколи взагалі виводять філософію з типів знання, називаючи її певною формою
пізнання, поряд із буденною та науковою [див.: 9, 578-581]. Як бачимо, в академічній науці
питання статусу філософського знання залишається відкритим. Однак і сучасна методологія
постнекласичної науки теж намагається долучитися до розв´язання цієї проблеми. Наприклад,
їй присвячено книгу Річарда Ван де Лагемаата «Theory of Knowledge for the IB Diploma»,
присвячена проблемам пізнання, що виникають у різних предметних сферах, і питанням
міждисциплінарності [див.: 12]. Отже, Річард Ван де Лагемаат пропонує таку класифікацію
наукового знання: 1) математичне знання; 2) природничо-наукове; 3) соціально-гуманітарне (в
якому розрізняють науки про людину і про історичне пізнання). Цікаво, що соціальногуманітарне наукове знання трактується як певний інструмент для етики, релігії, мистецтва
тощо. Однак, по-перше, у цій класифікації, як зазначає Т.Афанасьєв, не передбачено технічні
науки, а по-друге, гуманітарне знання явно виведено за межі наукового пізнання [2, с.6].
Наведені приклади засвідчують передусім недосконалість і незавершеність типології
знання на цей момент. Окрім того, в методології науки залишається нерозв´язаною проблема
визначення статусу філософського знання.
Якщо повернутися до потреби визначитися з поняттями, які окреслюють цю проблему, то
передусім варто проаналізувати зміст понять «наука» і «філософія». У філософських словниках
наука визначається як особливий вид пізнавальної діяльності, спрямований на напрацювання
об’єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про світ [див.: 9]. Філософія ж
тлумачиться як особлива форма пізнання світу, що напрацьовує систему обґрунтувань і
фундаментальних принципів людського буття, про найбільш загальні й суттєві характеристики
людського ставлення до природи, суспільства і духовного життя [див.: там само]. Навіть з аналізу
цих визначень стає зрозуміло, що наука і філософія, звичайно, пов’язані, однак є різними
галузями знання, оскільки наука формує систему обґрунтованого знання, а філософія створює ті
самі обґрунтування, якими наука може скористатися, а може й проігнорувати.
Якщо ми будемо вести мову про класичну філософію (17-18 ст.), то їй справді було
властиве прагнення заявити про себе як про науку, про раціональне опанування світу і людини.
Це так, оскільки тогочасна філософія трактувала розум як абсолют, як щось, що має підґрунтя в
собі самому (він існує паралельно з буттям і, ґрунтуючись на собі самому, пізнає цей світ).
Однак уже І.Кант довів безпідставність зазіхань «чистого розуму» на володіння істиною світу.
Апріорні ідеї, на яких ґрунтується світоглядна картина світу – це не справа розуму, проте саме
вони і є предметом філософії. Однак, маючи у досвіді некласичні та посткласичні моделі науки
і філософії, ми можемо стверджувати, що філософія не тотожна з наукою вже тому, що
філософія існує з 8-6 ст. до н.е. (за К.Ясперсом). Форма знання, що зветься наукою (scientia),
існує з 17 століття. Чим же була філософія до появи науки?
У сучасних публікаціях київських філософів зустрічається поняття «софійне знання».
Можна провести аналогію зі світоглядним знанням, яке дає можливість жити, бути, відбуватися в цьому світі та сприймати його небайдуже.
Крім того, існує релігійна філософія, яку дуже умовно можна уподібнити науці. Проте, як
відомо, саме в лоні цієї філософії було започатковано ті наріжні філософські проблеми, без
яких сучасна наука – природнича чи гуманітарна – навряд чи існували б. Наприклад, проблема
природи часу, піднята Августином. Саме його гіпотеза про речовий час, який визначається
специфікою самого предметного світу, лежить в основі сучасних природничих концепцій
часових змін. Проблема символу і знаку, її аналіз, так само розпочатий Августином, є наріжною
для наук, які забезпечують нині розвиток цифрових технологій. Якщо звернутися до
гуманітарного знання, то загальновідома лінійна модель історії, на якій базується класична
історична наука, теж запропонована релігійними філософами. А тема антропологічного виміру
добра і зла, без якої не уявити сучасної етики як науки – також надбання філософії середніх
віків. Отже, як бачимо, не в науці, а поза нею формується те підґрунтя, ті принципи, якими
користується наука для формування власних парадигм.
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Відмінність науки і філософії можна простежити на прикладі використання й дієвості в цих
галузях одного з основних наукових принципів – принципу детермінізму. Загальновідомим є
твердження, що філософія має справу не тільки з природним, а й, здебільшого, з духовним світом,
оскільки її центральною проблемою є людина. Людина ж починає свою діяльність не з причини (як
природний світ), а з мети. Інакше кажучи, людина починається з небуття – з мрії, мети – того, що не
існує об’єктивно. «Мрія – схоплена думкою єдність бажання і небуття»[11, с.36].
Чому людині недостатньо причини для діяльності? Не тільки тому, що людина – мрійник
за своєю суттю, як сказали б екзистенціалісти. А ще й тому, що вона – раціоналіст. А навіть у
холодного розуму, на якому так наполягає наук, не все гаразд із принципом детермінізму. На
цьому наголошував ще Парменід (за І.Кантом), про це говорять філософи й нині. І.Бичко у
своїх працях неодноразово наводив цей ланцюжок розміркувань, який нівелює пошук
причинового зв’язку. «Якщо все, що існує, існує доконечно, то що є причиною цього ланцюжка
доконечності? Ми не можемо дати відповіді на це запитання. Якщо ж немає першопричини, то
не може існувати і весь ланцюжок причинового зв’язку» [11, с.38.]. Саме тому поруч із
теоретичним розумом Кант постулює існування практичного розуму, мудрість якого полягає у
сміливості починати діяти з припущення, а не з обґрунтованої логічно тези.
Саме так створювалась Евклідова геометрія. Евклід не просто зібрав, систематизував
знання, яким греки вже тривалий час користувалися. Він навіть не доводив його. Він просто
створив аксіоми, силою волі ствердив «є саме так!». А потім на цих припущеннях і було
побудовано все геометричне надбання античного світу.
Тобто філософія – це не вибір варіанту розгортання думки, це навіть не вибір можливості
мислити, це створення такої можливості. А тому й відповідальність тут значно більша, оскільки
максимальною є міра свободи, яка полягає в безмірності. Для такої творчості самого розуму,
лише розуму недостатньо. Вже у межах німецької класики, а тим більше – у некласичній
філософії було визнано, що розум не здатен сам себе обґрунтовувати (І.Кант), оскільки сам є
опосередкуванням – засобом ставлення людини до світу. Саме тому підґрунтя знання розумом
не розкривається, не схоплюється. Він – не те знаряддя, яким їх можна продукувати й
утримувати. Без розуму, правда, до цих підвалин не дійти і далі їх не використати в
раціональній діяльності. З чим же, крім розуму, має справу філософія?
«Коли поняття втрачають силу, її набуває лише підґрунтя, що підвладне лише
пристрастям» [10]. Не випадково, говорячи про філософію як світоглядне знання, ми
зупинилися на тому її визначенні, де вказувалося на небайдуже ставлення людини до світу. В
пристрасті досягається вища міра зацікавленості, переживання світу, яке й відкриває
можливість його пізнання і творення. Певно саме тому процес історичного розвитку людства
відбувається не стільки в розумних формах (реформи, зміни), скільки у революційному,
катастрофічному вирі діяльності історичних почуттів.
Серед усіх галузей людської творчості мистецтво – саме та, що має справу з людськими
почуттями, адже художній образ, створений митцем, є результатом чуттєвого переживання
певного життєвого досвіду і початком збурення чуттєвого світу глядача. Художній образ живе
доти, доки його відчувають, доки він породжує розвинуті людською культурою почуття.
Висновок. Як ми бачили, для філософії важливою є небайдужість до предмета дослідження.
А саме мистецтво протистоїть байдужості людини до найрізноманітніших форм суспільних
відносин. Тому за своїм харатером, за роллю в людському житті та в історії, й особливо в
сучасному гіперпов´язаному світі, філософія значно ближча до мистецтва, ніж до наукового знання.
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Summary
Dyka O. Status of Philosophy in the System of Modern Scientific Knowledge. The problem of the
status of philosophy in the structure of scientific knowledge about the world and a place of a man are
analyzed . The idea that science and philosophy, being closely related to each other, are different branches of
knowledge, which by its character and role in human life and in the history of philosophy is much closer to
art than to scientific knowledge. Keywords: humanitarian knowledge, the crisis of science, humanity,
thinking, art, scientific knowledge, science, philosophy.
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РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ РЕАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ
Осмислюється природа реальності в контексті глобального еволюціонізму. Стверджується, що
побудова єдиної картини реальності частково реалізується в еволюційно-синергетичній парадигмі.
Ключові слова: реальність, багатомірність, глобальний еволюціонізм, синергетика, нелінійність, система.

Зі вступом людства у третє тисячоріччя та формуванням синергетичної парадигми
пізнавальної діяльності стає досить актуальним переосмислення існуючих наукових
концепцій. Виникає потреба в новому світобаченні, створенні нових уявлень про реальність, що
адекватно відображають світ у всій різноманітності його виявів (об'єктів, систем, процесів),
ураховуючи досягнення, що втілюють у собі наукові та філософські думки останніх десятиліть.
В остаточному підсумку потрібна йдеться про нову, цілісну наукову картину світу, яка б
дозволила описати реальність у її багатомірній та цілісній природі.
Крім класичних науково-філософських джерел, у сучасних розвідках науки зазначена
проблема в різних її аспектах стала предметом аналізу в працях С.Кордюмова, С.Вовка,
І.Крайнюченко, В.Войцеховича, Н.Мойсеєва, В.Буданова, В.Аршанова, О.Кравченка,
І.Цехмістра, Е.Янча. Зокрема, О.Кравченко у праці "Фізична картина світу: пошук нової
репрезентації реальності" [7] звертає увагу на потребу запровадження поняття нової
протоглобальної реальності, яка була б пристосована до прийнятої маштабізації Всесвіту. Слід
зазначити, що проблема реальності в контексті становлення концепції глобального
еволюціонізму є досить привабливою для дослідження, оскільки ще не проаналізована
достатньо глибоко в українській науковій літературі.
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Метою статті є дослідження природи реальності в контексті становлення концепції
глобального еволюціонізму. Об’єктом є природа реальності, а предметом – природа
реальності в межах концепції глобального еволюціонізму.
У наш час категорією "реальність" позначають дуже широкий спектр явищ і об’єктів: 1)
масштабні земні процеси; 2) метагалактику й космічні утворення; 3) сам Всесвіт; 4)
віртуальний світ; 5) суспільство; 6) духовний світ людини, тощо [див.: 10, с.52-53]. Щодо
загальнонаукового розуміння реальності, то її доцільно зображувати як розмаїтість систем, які
складають Універсум. Вона постає як сфера повної реалізації всіх можливостей розвитку
матерії та духу, в тому числі життя розуму. "Світ не вичерпується якоюсь однією сутністю.
Його явища розкриваються в усій розмаїтості нескінченної багаторівневості субстанціальних
основ. Через кожну з цих відносних сутностей світ відносно конституюється у вигляді
конкретних монадних об'єктів. Але за всією цією багатомонадністю приховується єдина
матеріальна субстанція, щодо якої світ виявляється співзвучним усьому невичерпному
багатству Універсуму" [6, с.121], – пишуть С.Кримський і В.Кузнєцов.
Існує проблема, пов’язана з відсутністю коректного оформленням єдиної системи
загальнонаукових парадигм, яка б відповідала сучасному рівневі розвитку теоретичного знання, що
не тільки визначає характер наукового мислення ХХI століття, а й дозволяє виробити стратегію
подальших досліджень. Це може стати перешкодою у формуванні нового погляду на природу
реальності. Ба більше, дотепер зберігається роз'єднаність знань про природу, суспільство, людину й
техніку. Це викликано відсутністю теоретичного фундаменту для цього синтезу. Як стверджував
А.Айнштайн, "картина реальності ставатиме дедалі простішою і простішою і пояснюватиме дедалі
ширший ряд її чуттєвих сприйняттів" [7, с.111]. До розв’язання зазначеної проблеми залучені вчені
різних галузей науки, які намагаються взяти участь у формуванні сучасної наукової картини світу.
Водночас можна зазначити, що основою нової наукової картини світу постає еволюціонізм, тому
що її головною рисою є еволюційний характер. Тут різноякісні системи, які належать до різних
рівнів буття, постають як такі, що саморозвиваються.
Структура сучасної наукової картини світу зумовлена ієрархією Універсуму, наявністю в
ньому трьох основних масштабно-структурних рівнів – мікро-, макро-, мегасвіту, та одного
похідного – планетарного. Відповідно до цього, пропонується така типологія еволюціонізму з
виокремленням: 1) мікроеволюціонізму, 2) макроеволюціонізму, 3) планетарного
еволюціонізму, і 4) глобального (або мега-) еволюціонізму [див.: 5, с.400]. Всі вони належать як
до сфери онтології, показуючи особливості реальних еволюційних процесів, так і до сфери
епістемології, постаючи у формі своєрідних теоретико-пізнавальних систем, орієнтованих на
вивчення конкретних процесів розвитку.
В останні десятиліття, крім зазначених, активно розробляється ще один, п'ятий тип –
універсальний еволюціонізм, який, як стверджують окремі вчені, не має онтологічного статусу.
Його мета – виявити загальні закони розвитку, властиві будь-яким матеріальним або ідеальним
(концептуальним, інформаційним) об'єктам і системам, а зовсім не пошук універсальної еволюції.
Еволюціонізм – це загальнометодологічний підхід, який уможливлює об'єднання складних
і різноманітних явищ світу в цілісність, яка розкриває закономірності їхньої взаємодії та якісних
взаємопереходів. Саме в межах еволюціонізму робиться спроба відобразити у науковій картині не
тільки сьогодення, а й минуле та майбутнє в їх суперечливій єдності [5, с.400]. Отже, сучасна
наукова картина реальності – це не лише просторове уявлення, що розкриває структуру та
ієрархію світобудови, а й тимчасово дає образ світу в його розвитку з минулого в майбутнє:
народження нашого Всесвіту, утворення зірок і галактик, виникнення Землі як
індивідуалізованого космічного тіла, поява живої матерії та формування біосфери,
становлення людства [5, с.401]. У концепції глобального еволюціонізму Всесвіт постає як
природне ціле, що розвивається в часі. Вся історія Всесвіту від “Великого вибуху” до
виникнення людства трактується тут як єдиний процес, у якому космічний, хімічний,
біологічний і соціальний типи еволюції генетично пов'язані між собою. Космохімія,
геохімія, біохімія відображають тут фундаментальні переходи в еволюції молекулярних
систем і неминучості їхнього перетворення в органічну матерію.
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Концепція глобального еволюціонізму підкреслює найважливішу закономірність –
спрямованість розвитку світового цілого на підвищення своєї структурної організації. Вся
історія Всесвіту – від моменту сингулярності до виникнення людини – постає як єдиний
процес матеріальної еволюції, самоорганізації, саморозвитку матерії. Принцип глобального
еволюціонізму вимагає не просто знання порядку утворення рівнів матерії, а глибокого
розуміння внутрішньої логіки розвитку космічного цілого, логіки розвитку Всесвіту.
Принагідно зазначимо, що ідея глобального еволюціонізму не тільки констатує стан
Універсу му , а й слугує певним регулятивним принципом. З одного боку, вона дає уявлення
про світ як про цілісність, дозво ляє мислити загальними закони бу ття в їхній єдності, а
іншого – орієнтує сучасне природознавство на виявлення конкретних закономірностей
глобальної еволюції матерії на всіх її структурних рівнях, на всіх етапах її самоорганізації.
Виникнення концепції глобального еволюціонізму багато в чому пов'язане з розширенням
меж еволюційного підходу, прийнятих у біологічних і соціальних науках. Сам факт історичної
появи та еволюції цих систем (або, як їх називають окремі вчені, видів р ух у) змушує
засумніватися в абсолютній статичності й вічності інших систем. Загадковість якісних стрибків
до біологічного й від бнього до соціального світу, напевно, можна збагнути тільки, виходячи з
допущення доконечності таких переходів між іншими системами. Тобто, виходячи з факту
наявності еволюції світу на останніх етапах його історії, можна зробити припущення, що він у
цілому є еволюційною системою, тобто всі інші системи сформувалися в результаті еволюції.
Таке твердження є найбільш загальним формулюванням парадигми глобального еволюціонізму.
Водночас еволюційний підхід до наявних матеріальних, соціокультурних систем не
передбачає, що всі вони мають перебувати у постійному процесі становлення, і розвитку, а,
навпаки, констатує потребу їхнього послідовного формування на певних етапах історії.
Загалом еволюція як процес, притаманний усьому Всесвіту в кожен момент часу
реалізується локально тільки в одному виді руху. Тобто завжди існує тільки одна локальна
(не тотожна всьому світу) система, яку можна назвати еволюційною і в якій відбувається
поява принципово нових, унікальних характеристик світу [див.: 7, с.240].
Щоб відрізнити цю систему від інших, які в минулому еволюціонували, можна ввести
термін “авангард еволюції” [9, с.260]. Природно, що авангардом еволюції завжди є остання
за часом форма руху (нині соціокультурна система). Всі попередні види руху, пройшовши
еволюційний етап і досягши рівноважного стану (не статичного, а, радше стану повільної
зміни параметрів або повторюваного процесу розвитку окремих елементів) є основою для
формування та еволюції нового руху. Можлива поява нових якостей і в “попередніх” рухах,
але вони доконечно пов'язані з еволюцією останнього за часом типу руху (системи) –
авангарду еволюції [див.: 9, с.206].
З цього випливає потреба виокремити важливу характеристику спрямованості процесів,
що самоорганізуються, яку можна позначити як принцип економії ентропії, що дає
«перевагу» складним системам порівняно з простими. Цей принцип означає, що якщо за цих
умов можливі кілька типів організації матерії, що не суперечать законам збереження та інших
принципів, то реалізується і зберігає найбільші шанси на стабільність і наступний розвиток
саме той, що дозволяє утилізувати зовнішню енергію в найбільших масштабах, найбільш
ефективно. Формування самоорганізовуваних систем можна при цьому трактувати як
особливу стадію об'єкта, що розвивається, своєрідний «синхронний зріз» певного етапу його
еволюції. Саму ж еволюцію можна подати як перехід від одного типу системи до іншого. В
результаті аналіз еволюційних характеристик виявляється нерозривно пов'язаним із
системним аналізом об'єктів. Принцип глобального еволюціонізму саме і є поєднанням ідеї
еволюції з ідеями системного підходу [див.: 9, с.307].
Визначальну роль в утвердженні універсального еволюціонізму як принципу побудови
сучасної загальнонаукової картини світу зіграли два найважливіші концептуальні напрями: поперше, теорія нестаціонарного Всесвіту; по-друге, синергетика.
Онтологія синергетики будується за допомогою особливої системи абстракцій
ототожнених з реальністю (“нелінійне середовище”, “динамічний хаос”, “біфуркація”,
“кооперативні ефекти”, “фрактали” тощо). За допомогою них створюється уявлення про
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загальні системно-структурні хаактеристики її предмета. Ці уявлення організовують у
цілісність різноманітні моделі (теоретичні схеми), багато з яких були раніше створені в інших
науках – у фізиці, хімії, біології, економіки, історії, технічних науках. Рознесені по різних
дисциплінах, вони організовуються в нову систему завдяки створюваній у синергетиці картині
реальності (дисциплінарної онтології).
Нелінійність може бути пояснена в межах синергетики, специфіка якої полягає в тому,
що основну увагу вона приділяє узгодженому стану процесів самоорганізації в складних
системах різної природи. Вона вивчає будь-які системи, що самоорганізуються та складаються
з багатьох підсистем. Феномен самоорганізації трактується як одна з основних властивостей
матерії, що рухається, і включає всі процеси самоструктурування, саморегуляції,
самовідтворення [див.: 1, с.131].
Як відомо, принцип самоорганізації співвідносився тільки з живими системами. Щодо
об'єктів неживої природи, то вважалося, що вони еволюціонують лише вбік хаосу та безладу.
Це обґрунтовувалося другим принципом термодинаміки. Однак тут виникла кардинальна
проблема – як із таких систем могли виникнути об'єкти живої природи, здатні до
самоорганізації. Щоб її розв’язати, потрібно було змінити основні принципи науки й, зокрема,
усунути розриви між еволюційною парадигмою біології та абстрагування від еволюційних ідей
у фізичній картині світу.
Наступний розвиток фізики призвів до усвідомлення обмеженості ідеалізації закритих
систем і описів у термінах таких систем реальних фізичних процесів. Переважна більшість
природних об'єктів є відкритими системами, що обмінюються енергією, речовиною та
інформацією з навколишнім світом, а визначальну роль у мінливому світі починають
відігравати нестійкі, неврівноважені стани [див.: 1, с.132].
В експериментальних дослідженнях було продемонстровано, що, віддаляючись від
рівноваги, термодинамічні системи набувають принципово нових властивостей і починають
підпорядковуватись особливим законам. При сильному відхиленні від рівноважної
термодинамічної ситуації виникає новий тип динамічного стану матерії, названий дисипативними
структурами. Тип дисипативної структури значною мірою залежить від умов її утворення, при
цьому особливу роль у доборі механізму самоорганізації можуть відіграти зовнішні поля.
Ідеї самоорганізації знайшли своє відображення у працях Е.Янча [див., наприклад: 1,
с.138]. Він спробував розробити уніфіковану парадигму, здатну розкрити всеосяжний феномен
еволюції. Для нього всі рівні як неживої, так і живої матерії, так само як і стану соціального
життя, розвиваються як дисипативні структури. Тож еволюція з таких позицій постає як
цілісний процес, складниками якого є фізико-хімічні, біологічні, соціальні, екологічні,
соціально-культурні процеси. Розкриваючи зміст механізмів космічної еволюції, Янч аналізує
феномен порушення симетрії. Порушена симетрія, перевага речовини над антиречовиною у
Всесвіті стає джерелом гравітаційних, електромагнітних, сильних і слабких сил. Наступний
етап у глобальній еволюції – виникнення рівня життя, що є тонкою надструктурованою
фізичною реальністю. Подальше ускладнення найперших живих систем призводить до
виникнення нового рівня глобальної еволюції – коеволюції організмів і екосистем. Розум
постає принципово новою якістю самоорганізовуваних систем, будучи здатним до рефлексії
над пройденими етапами і до передбачення майбутніх станів систем [див.: 5, с.400].
Як зазначає В.Аршинов, “сьогодні синергетика швидко інтегрується у сферу гуманітарних
наук, виникли напрями соціосинергетики й еволюційної економіки, її використовують
психологи” [11, с.45]. При цьому слід мати на увазі, що людина – це система, що існує на
духовному, психічному, польовому, речовинному рівнях. Властивості людини на духовному
рівні – свобода, творчість, любов, абсолютність; на психічному – розум, моральність і відповідні
ідеали (істина, добро, краса, а також належність до сімейства розумних істот); на речовиннопольовому рівні – наявність суспільства та матеріальної культури тощо [див.: 4, с.39].
Існує чимало скептиків щодо можливості в межах синергетики розв’язати проблему
реальності. Зокрема, С.Вовк стверджує: “У цьому плані синергетика будує своє світобачення і
світорозуміння на словесному оновленні античної картини буття, тобто в предметній
«одномірності», але не в багатомірно-цілісній Реальності” [3, с.15]. На нашу думку, подібна
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критика небезпідставна, оскільки відсутній будь-який натяк на можливість включення в опис
реальності духовного світу людини. Згідно з міркуваннями цитованого автора, слід звернути увагу
на те, що реальність має трактуватись у широкому спектрі значень. Для цього вводиться так звана
багатомірна Реальність, яка трактується не як ієрархія середовищ з різною нелінійністю.
Багатомірна Реальність – це неподільна природна цілісність, тотальність, що поняттєвоконцептуально не може бути зведена до будь-якої “складності” природного стану реальних речей і
процесів, а тим більше будь-якого комплексу (множини) ідей, уявлень і образів у лоні багатомірноцілісної дії містичної інтуїції при розкритті єдиного буття природи і людини в дослідницькому полі
творення цілісного (“живого”) знання, світовідчуття і світорозуміння [див.: 2, с.60].
Висновок. Отже, ідеї самоорганізації та еволюціонізму постають ядром формування
сучасної наукової картини світу. На нинішньому етапі розвитку науки вчені схиляються до
думки, що природу слід раналізувати як відкриту систему, що еволюціонує. Незважаючи на
результати, отримані за допомогою синергетики, межі її застосування чітко окреслені. Вчені
визнають, що єдиної синергетичної картини світу наразі не існує, хоча інтенція до цього
закладається. Ми тільки констатуємо наявність синергетичної моделі абстрактної можливості
вияву цілісної реальності. Тому ми не маємо права обійти увагою синергетичну методологію як
важливу спробу окреслити можливість побудови єдиної реальності, яка б своєю багатомірністю
та цілісністю відповідала сучасним голістичним настановам науки.
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Summary
Onufriychuk R. Understanding the Nature of Reality in the Context of the Formation of the Concept
of Global Evolutionism. Article is dedicated to consideration of the nature of reality in the global evolutionism.
It is alleged that the construction of a unified picture of reality partially is realized in evolutionary - synergetic
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СОЦІОГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ УКРАЇНИ:
ПРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
З’ясовано стан функціювання соціогуманітарної галузі та проаналізовано проблему
реформування наукової діяльності України і соціалізації її наслідків. Розроблено концептуальну схему
реформування наукової діяльності в Україні, створення змішаних програмних комітетів з ключових
наукових напрямів, обґрунтовано доконечність інфраструктурної та інституційної трансформації
соціогуманітарної галузі, започаткування міждисциплінарних і трансдисциплінарних досліджень.
Здійснено інституційний аналіз наукового простору України, співвідношення в ньому природничотехнічних і соціогуманітарних складників. Ключові слова: індивидуальні та колективні суб’єкти
наукової діяльності, демократизація механізмів формування тематики досліджень, соціалізація
наукового продукту, гуманітаризація суспільства.

У науковому просторі України еволюційно сформувалося низка проблем: диспропорція
між природно-технічними і соціогуманітарними складниками, недосконалі механізми соціалізації
інтелектуального продукту соціогуманітарних наук, невідповідність інфраструктури наукової
діяльності сучасним викликам і завданням, недемократичні методи управління. Маємо на меті в
цій статті здійснити критичний аналіз стану наукової діяльності в Україні в контексті
конструювання в майбутньому концептуальної версії її інституційного та інфраструктурного
реформування. Виходячи з цього, доцільно проаналізувати ряд першочергових завдань, які
постали перед науковою діяльністю України, а саме: реформування науково-організаційного
механізму науки в цілому та в її соціогуманітарній галузі, реструктуризація та інтенсифікація
взаємодії між колективними суб'єктами, демократизація тактики формування тематики
досліджень, істотне розширення суспільної бази соціалізації їхніх результатів на основі
соціального замовлення, визначення надійної критеріально-індикативної системи вимірювання та
оцінювання праць індивідуальних і колективних суб’єктів наукової діяльності, підвищення
кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників.
Різні аспекти наукознавства – оцінка громадянським суспільством наслідків соціальних і
гуманітарних наук, соціалізація наукового знання, розвиток соціогуманітарних наук, ефективність
наукової діяльності, критерії (показники) вимірювання й оцінки інтелектуального продукту, якість
наукового знання – були в різний час предметом досліджень учених В.Васильчикова,
А.Глушановського, Н.Слащевського, Ю.Воронова, А.Аблажей, В.Арутюнова, Л.Ашкіназі,
Н.Березкіної, Ю.Богатова, В.Бричковської, А.Варшавського, В.Маркусової, А.Шеремет’євої,
А.Голубєва, В.Гобермана, А.Колесніченко, Т.Стоцької, В.Субето, А.Лихошерстних, Б.Головкіна,
Г.Гольдштейна, Ю.Грановського. Е.Еганова, Б.Елепова, С.Ерьоміна, В.Фролової, С.Хасенової,
Т.Кубиевої, О.Рогу, К.Молчанова, А.Константінова, Ю.Клюваня, Е.Лісіциної, С.Люсова,
М.Магомедова, В.Маркусової, І.Маршакової-Шайкевич і інших. Серед зарубіжних авторів назвемо
Т.Броди, Х.Стамеріхана, С.Харнада,Ю. Джінграса, Ф.Валіереса, С.Опенгейма, В.Джанзела,
С.Хірша, Дж.Ланге, Дж.Бехмана, В.Токакелі, Р.Солуміни, С.Конті, С.Бала, Е.Кухлмана,
Д.Карфілда, Л.Кінга, Л.Нотале та інших.
У контексті реалізації рішень Всесвітнього саміту тисячоліття
«Цілі розвитку
тисячоліття» (2000 р., 192 країни) США створило «Фонд викликів тисячоліття» (5 млрд. дол.),
призначений для фінансування розвитку шістнадцяти країн світу, до яких Україна не ввійшла.
Однак нашою країною розроблено довгостроковий проект «Україна в 2015 році: Цілі розвитку
тисячоліття, адаптовані для України» [1]. Згідно з ідеологією і духом Всесвітнього саміту
тисячоліття було визначено шість основних завдань, які належить розв´язати Україні:
ліквідація бідності; забезпечення освіти упродовж усього життя, забезпечення оптимального
«гомеостазу» суспільства і природи; підвищення рівня здоров'я народжуваних і скорочення
дитячої смертності; уповільнення темпів поширення ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу;
ліквідація статевої дискримінації. Вважаємо, що найважливішу роль у виконанні перелічених
завдань могли б зіграти соціальні та гуманітарні науки. У процесі дослідження стану
функціювання соціогуманітарної галузі наукового простору України, ми спираємося на оцінку і
висновки, зроблені Президентом України В.Януковичем у розділі «Гуманітарний розвиток
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суспільства» щорічного послання до Верховної Ради України «Модернізація України – наш
стратегічний вибір»: «негативні явища, притаманні сьогоденній українській науці, великою
мірою є пов'язаними з недосконалою системою управління науковою сферою, що не відповідає
вимогам часу. На разі – розроблення на основі світового досвіду програми масштабних
інституційних та інфраструктурних реформ наукової системи в цілому» [2, с.49].
У зв'язку з радикальною зміною соціально-економічної та соціокультурної ситуації в
країні, ускладненою світовою фінансовою кризою та глобальною трансформацією клімату, на
порядок денний світового співтовариства і кожної країни висувається проблема реформування
наукової діяльності в цілому та її соціогуманітарної галузі зокрема, на принципах
інтенсифікації взаємодії між її індивідуальними і колективними суб'єктами, демократизації
механізмів формування тематики досліджень, а також соціалізації результатів. Доцільним було
б розпочати реконструкцію наукового простору Україні згідно з положеннями Закону України
«Про засади внутрішньої и зовнішньої політики»: «реформування та розвиток вітчизняної...
науки, забезпечення... інтеграції в європейський та світовий... науковий простір... » [3, с.10].
Демократизація наукової діяльності – це «вулиця з двостороннім рухом». Для концентрації
пропозицій щодо соціального замовлення академічним спільнотам належить створити громадські
організації, визначити засоби комунікації з органами управління наукою, центральними та
місцевими органами соціального управління, а також з однопрофільними професійними
корпораціями ближнього і далекого зарубіжжя: «формування інститутів громадянського
суспільства в... соціальній и гуманітарній сферах» [3, с.2]. Відповідно до вимог Закону України
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» Кабінет Міністрів України, зі свого боку, міг би
створити науково-практичну громадську раду, яка б упродовж року акумулювала ідеї, проекти,
програми науково-дослідних робіт: «Посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і
прийняття державних рішень», «проведення регулярних консультацій із громадськістю з
важливих питань життя суспільства і держави» [3, с.3, 5]. Представницька президія цієї
суспільно-державної організаційної структури спільно з громадянським суспільством,
українськими і зарубіжним експертними співтовариствами має формувати узгоджений проект
соціального замовлення соціогуманітарній галузі наукового знання. При цьому важливо, щоб
подібна процедура здійснювалась і на регіональному рівні та мала безпосередній вихід на
проблеми й актуальні завдання місцевих територіально-адміністративних одиниць.
Доцільно було б, аби пріоритетні напрями розвитку науки, інноваційної діяльності
визначалися із залученням повноважних представників суспільства, відповідних академічних
фахових спільнот, соціальних практиків і незалежних експертів, визнаних професіоналів певних
сфер життєдіяльності, тощо [див.: 4]. За таких умов замовником наукових досліджень буде
суспільство як рівноправній соціальний партнер держави. Зрозуміло, що й відповідальність за
розвиток науки і впровадження наслідків її діяльності в практику має бути солідарною. Допоки
не буде створено усталений громадсько-державний механізм формування пріоритетів наукової
діяльності та чіткі критерії й індикатори вимірювання якості наукових досліджень, порядок
формування соціального замовлення науці від суспільства та впровадження наслідків досліджень
у соціальну реальність, усі спроби якось урегулювати наукову діяльність в Україні будуть
марними. Навіть скорочення кількості наукових організаційних структур не підвищить значно
якість і соціально-економічну ефективність наукової діяльності в цілому.
Якщо природознавству притаманний «короткий» і досить швидкий взаємозв'язок між
фундаментальними дослідженнями і прикладними розробками з виходом на практику, то в царині
соціальних науках розвідки можуть мати цінність і без безпосереднього практичного ефекту.
Назріла нагальна потреба в цілеспрямованій координації наукової діяльності в соціогумнітарній
сфері. У зв'язку з цим набуває неабиякого значення проблема створення змішаних програмноцільових комітетів за основними науковими напрямами, з перспективою створення єдиної системи
субгалузевих, міждисциплінарних і трансдисциплінарних досліджень. У повній відповідності з
настановою Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» про «участь громадян
в управлінні державними і суспільними справами», реалізація цієї науково-організаційної інновації
створить сприятливі умови для розробки Народно-гуманного Плану Розвитку України [3, с.2].
У системі Національної академії наук України станом на 2012 рік працюють 195
організаційних структур, з яких 6 регіональних центрів, у зміст діяльності яких соціогуманітарна
проблематика не входить. Соціогуманітарний інституційний блок Національної академії наук
України включає 33 установи: економіка, право, державне управління – 10, гуманітарні науки – 8,
етнокультурні – 8, політичні – 2, соціологія – 2, філософія – 1, музеї та бібліотеки – 3.
Порівняльний кількісний аналіз показує, що соціогуманітарний блок становить усього 16,2% від
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загальної кількості наукових установ Національної академії наук України. З 6 галузевих
академій наук лише дві (Національна академія педагогічних наук України, Національна
академія правових наук України) здійснюють гуманітарні та соціально-правові науководослідні роботи. Історично склалося так, що колективні суб'єкти наукової діяльності
(Інститут філософії та Інститут соціології НАН України, Національний інститут стратегічних
досліджень, науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, науково-дослідний інститут
вивчення проблем злочинності, науково-дослідний інститут державного будівництва та
місцевого самоврядування, Інститут європейських досліджень, Інститут політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України імені І.Ф.Кураса, інститут енциклопедичних
досліджень, інститут народознавства, інститут українознавства, інститут історії України,
інститут світової економіки и міжнародних відносин, інститут регіональних досліджень, центр
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва, інститут
демографії та соціальних досліджень, інститут соціальної та політичної психології НАПН
України й ін.), що здійснюють соціальні та гуманітарні дослідження в Україні, знаходяться в
різній відомчій підпорядкованості. За відсутності єдиної стратегії розпорошується тематика й
знижується соціально-практичний ефект соціогуманітарних досліджень. Ця обставина накладає
негативний відбиток на порядок здійснення науково-дослідних робіт, а також соціалізації їх
результатів. Ще більш складна конфігурація властива розподіленню за сферами наукових
інтересів індивідуальних суб'єктів соціогуманітарної наукової діяльності. З низки серйозних
проблем, які сформувалися в роботі цієї категорії науковців можна виділити суперечності між
сферою особистих епістемологічних уподобань і напрямами їхньої професійної діяльності, що
певним деструктивним чином трансформують траєкторії наукових кар'єр і істотно знижують
інтегральну ефективність соціогуманітарної наукової діяльності.
Динаміка приросту кількості дисертаційних (кандидатських і докторських) досліджень,
здійснених за період з 1995 по 2009 рік є такою: природничі й технічні – на 64,2%, суспільні й
гуманітарні – на 26,9%. Різниця в темпах зростання дисертаційних досліджень між природничотехнічною та соціально-гуманітарною галузями свідчить про традиційну гегемонію перших у
науковому просторі, незважаючи на те, що з окремих соціогуманітарних наук приріст був
абсолютно фантастичним. За даними О.Попович упродовж останніх 14 років кількість ученихюристів зросла в 3 рази, політологів у 5 разів, педагогів на 22%, психологів на 80%, філософів
всього-на-всього на 27% [див.: 5]. Водночас значно знизилася питома вага економістів,
соціологів, фахівців з фізкультури і спорту. Згаданий автор пояснює трансформацію кількості
вчених в Україну зміною обсягів фінансування. При цьому варто зазначити, що мова може йти не
про зростання розмірів фінансування наукових організаційних структур, а про збільшення
контингентів студентів, що тягне за собою пропорційне збільшення кількості магістрантів, які
продовжують наукову кар'єру, а також про зростання кількості професорсько-викладацького
складу. Щодо якісного аспекту цього питання можна впевнено констатувати, що кількість не
перейшла в якість. Колективний політологічний розум не створив глобально-геніального проекту
відродження України або хоча б виведення її з системної кризи. Істотне зростання кількості
наукових кадрів психологів жодним чином не вплинуло на якість відповідних інтелектуальних
послуг, що надаються населенню різного роду шарлатанами на «дикому» ринку.
Стосовно завдання щодо «переходу на міжнародні критерії оцінювання праці вчених»
треба зауважити, що вони й досі залишаються недосконалими, хоча й більш ефективними і
прийнятними, аніж ті, що застосовуються в Україні [див.: 6, с.159]. Близьким до істини буде
твердження про те, що надійної та достовірної системи оцінювання результатів наукових
досліджень в Україні й досі не створено. До цього треба додати, що за загальновідомих
обставин, більшою мірою це твердження є справедливим стосовно соціогуманітарної галузі,
ніж науково-технічної і технологічної. Вважаємо за доцільне негайно розпочати розробку і
застосування об’єктивних критеріїв, чітких показників вимірювання та оцінювання
змістовних результатів індивідуальних і колективних суб’єктів соціогуманітарної діяльності.
В контексті активізації діяльності науковців після захисту дисертації потребує негайного
розв´язання проблема підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників.
Доцільним було б створення у мегаполісах постійно діючих методичних (обмін
перспективним досвідом), теоретико-методологічних семінарів для кандидатів і докторів
наук. Стажування в суміжних наукових установах має бути доповненням до стаціонарних
курсів підвищення кваліфікації, а не його заміною. Атестація наукових співробітників має
здійснюватися згідно з чітко визначеними кількісно-якісними критеріями і показниками.
Задля забезпечення об´єктивності оцінювання наукових і науково-педагогічних працівників,
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атестаційні комісії повинні формуватися за жеребкуванням. За результатами атестації може
визначатися щорічний рейтинг науковців і науково-педагогічних працівників. Після
запровадження цієї пропозиції система оцінювання соціальної ефективності праці науковців
набула б ознак стабільності та надійності. Класифікація наукових співробітників за певними
професійними рівнями (позитивний вплив на соціальну динаміку) відкрила б можливість
справедливої диференціації оплати їхньої праці. Процедура висунення кандидатур науковців
на нагородження та отримання різноманітних привілеїв (премії, гранти, стажування за
кордоном, кар’єрне зростання тощо) за таких умов перетворилася б у надійну систему
гарантування справедливості. Значною мірою оздоровився б також і соціально-етичний
клімат у наукових і професорсько-викладацьких колективах.
Про безумовне лідерство природничо-технологічного складника в науковому просторі
України переконливо свідчать періодичні видання. Кількість журналів і збірок наукових праць, у
яких висвітлюється діяльність соціогуманітарної галузі – 859 (історія – 388, психологія і педагогіка
– 114, юриспруденція – 107, мистецтвознавство – 63, філософія – 61, культурологія – 52, соціологія
– 42, державне управління – 19, соціальна комунікація – 13). Кількість журналів і збірок наукових
праць з природничих і точних наук – 1584 (природознавство – 578, техніко-технологічні науки –
510, економічні науки – 333, фізико-математичні науки – 163). Отже, з’ясовується, що видань, які
працюють на природознавчі, точні і техніко-технологічні науки в Україні майже вдвічі більше від
тих, які належать соціогуманітарній сфері. Безумовно, дані кількісного аналізу, не доповнені
якісним, не можуть слугувати аргументом на користь тієї чи тієї теоретичної позиції. Але вони є
вельми інформативними навіть для диференційних висновків щодо їх ефективності.
З 25 підприємств, установ і організацій, що передавалися до сфери управління
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 675, тільки Український
інститут науково-технічної і економічної інформації та Державний фонд фундаментальних
досліджень України мають стосунок до соціогуманітарних досліджень. У межах удосконалення
порядку наукової діяльності в Україні, завдання областных державних центрів науковотехнічної та економічної інформації слід розширити за рахунок включення в нього
соціогуманітарного складника. Оскільки в обласних центрах немає единої організаційної
структури, яка б здійснювала наукове забезпечення регіонального розвитку, місцеві відділення
Українського інституту науково-технічної та економічної інформації вважаємо за доцільне
перейменувати у «Державний науковий центр розвитку відповідної області».
Національну доповідь «Новий курс: реформи в Україні 2010-2015» є стратегічним і
водночас практичним документом, спрямованим у майбутнє. У цьому документі окреслено
концепцію принципово нового курсу здійснення в Україні «назрілих модернізаційних
перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалізації» [6, с.3]. Редакційна колегія
зауважила, що вищеозначений документ розраховано на використання естеблішментом
соціального керівництва та адміністративного управління. Цей позитивний досвід виконання
наукою державного замовлення, яке швидко перетворюється у Закон України та Постанову
Кабінету Міністрів України треба поширювати на територіально-адміністративні одиниці задля
використання інтелектуально-креативного потенціалу регіонів. Адже ж до концептуального
конструювання стратегічних документів треба рішуче залучати різноманітні академічні
спільноти і соціально активну частину громадянського суспільства. Автори зазначеної стратегії
із сумом констатують, що соціогуманітарне співтовариство завжди було в авангарді
аналітично-прогностичних досліджень стану функціювання різних сфер життєдіяльності
України. Попри це питома вага такого роду доробку залишалася не реалізованою: «Виникла
парадоксальна ситуація: суспільство нікого не задовольняє, і ні в кого немає достатніх сил для
змін. Чому так трапилося?» [6, с.4]. Відповідь очевидна. Це насамперед слабкий розвиток
демократії, за що, до речі, наша країна постійно піддається критиці авторитетними
організаціями та установами Європейського Союзу.
Саме в процесі здійснення цього завдання загальнонаціонального значення й могло б
розпочатися зародження дієздатного громадянського суспільства в Україні. Звісно, що
ініціатива подібного проекту має виходити від держави. За таких умов центральні,
регіональні органи соціального керівництва та адміністративного управління могли б
розраховувати на відновлення довіри до влади. А це у свою чергу може стати запорукою
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успішності майбутніх радикальних перетворень і реформ. Національна доповідь «Новий курс:
реформи в Україні 2010-2015» відрізняється від аналогічних попередніх документів тим, що
містить розділ «Модернізація соціогуманітарного простору України», в якому підкреслюється
нагальна доконечність радикальної трансформації гуманітарної сфери: «консолідації
українського суспільства», «формування культури консенсусу» [6, c.48-49]. В контексті
перетворення науки на дієвий чинник реформування економіки і суспільства, автори слушно
висувають завдання актуалізації «інтелектуального потенціалу нації», а також «тісної
інтеграції академічної науки і університетської науки» [7, c.185; 8, c.224]. Передумовою
адекватного розв´язання першого завдання є суттєве розширення демократичних засад
управління наукою. Реформування наукової діяльності в Україні не вичерпується лише
організаційною реструктурізацією Національної та галузевих академій наук. Потрібна
цілеспрямована сутнісна інтеграція наукового потенціалу вищих навчальних закладів,
академічних науково-дослідних інститутів і різноманітних відомчих наукових структур
згідно з відповідними положеннями Законів України «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Вважаємо, що значне підвищення соціально-економічної та соціокультурної ефективності
наукової діяльності можливе за умов формування державно-громадського соціального
замовлення науці. При здійсненні фундаментальних досліджень треба додержуватися золотої
середини між свободою інтелектуальних уподобань учених і досить жорсткими викликами
соціокультурного та соціально-економічного просторів українського соціуму. Поняття
«соціальне замовлення», «соціальний грант», «соціальна інновація», «соціальна технологія»
врешті-решт повинні набути статусу громадянства в суспільствознавстві, гуманітаристиці та
гуманістиці України [див.: 6, с.200]. Задля цього потрібно певним чином змінити порядок
функціювання науки, запровадити принцип взаємодії соціогуманітарного та природничотехнічного знания, а також соціальної філософії як «королеви» суспільствознавства із
суспільством і державою. Потребують оновлення механізми формування соціального замовлення
науці як визначальногочинника розвитку країни. Справді, проривний інтелектуальний продукт,
здатний здійснити істотні перетворення в народногосподарському комплексі й суспільстві
України може бути отриманий тільки за умов започаткування системних міждисциплінарних і
трансдисциплінарних досліджень. Для стимулювання такого роду досліджень національна рада із
соціальних досліджень США заснувала 2007 року премію імені А.Хіршмана за успішні роботи,
присвячені поліаспектній проблемі нерівності в Америці, а також взаємодії колективних суб'єктів
світового співтовариства в контексті інтенсифікації соціальних процесів, зумовлених бурхливим
розвитком засобів масової комунікації [див.: 8]. Однак очевидно, що для трансферу
американського досвіду розв´язання актуальних проблем потрібно трансформувати принципи і
технології наукової діяльності в Україні.
Згідно з Законом України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку
України (Антикризова програма) на 2010 рік» від 20 травня 2010 року № 2278-VI
передбачається значне скорочення кількості державних цільових програм [див.: 9].
Оптимальним було б не скорочення державних цільових програм задля тимчасової економії
бюджетних коштів, а створення дієвого державно-громадського механізму відбору науководослідних робіт усіх суб’єктів наукової діяльності. Потребує також більшої уваги проблема
формування замовлення для суспільствознавчих і гуманітарних наук, а також визначення
гарантованого порядку впровадження їх наслідків у соціальну дійсність. Оскільки економічний
та соціально-етичний аспекти суспільних відносин тісно переплетені, то було б марним
сподіватися, що тільки визначення раціональної стратегії розвитку народногосподарського
комплексу країни здатне розв´язати всі проблемні питання сьогодення. Одним із важливих
джерел загальновідомих вад і недоліків соціально-економічної сфери країни безумовно є
«тотальна криза суспільної духовності і моралі» [9, с.10]. Україні негайно потрібна принципово
нова «Ідеологія трансформації суспільного розвитку» [9, с.5]. Оскільки довкола створення
національної ідеї вже двадцять років точаться суперечки, держава може піти іншим шляхом –
звернутися за допомогою до суспільства. В край необхідно, щоб український соціум керувався
у всіх сферах життєдіяльності певним усталеним загальновизнаним духовно-моральним
кодексом. Краще за все, щоб його було створено самим народом, безперечно, за допомогою
суспільствознавців. Саме так може буде втілено положення Закону України «Про засади
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внутрішньої і зовнішньої політики» щодо «створення умов для консолідації суспільства на
основі національної системи духовних цінностей» [3, с.10].
Висновки. Вдосконалення якості та ефективності наукової діяльності в Україні
неможливе без радикальної зміни порядку і механізмів функціювання нау ки в цілому та її
соціогуманітарної галузі зокрема. Основою соціального устрою України повинна бути
загальновизнана соціально-філософська смислова конструкція. Але ж отримання справді
цінного результату, здатного радикально перетворити суспільні відносини, можливе за умови
зміни порядку взаємодії між науковими установами і науки в цілому як соціального
інституту, з органами соціального управління. На всіх етапах життєвого циклу наукових
досліджень (формування тематики, виконання робіт, оцінка результатів, упровадження)
доцільно активніше залучати як локальні академічні спільноти, так і певні верстви
громадянського суспільства в цілому. Необхідна істотна трансформація типової організаційної
програми і структури професійної кар'єри індивідуальних суб'єктів наукової діяльності. Задля
адекватного розв´язання окреслених завдань потрібно більш цілеспрямовано підходити до
формування замовлення авторам дисертаційних досліджень. Актуальні суспільствознавчі
теми, наукознавчі, зокрема, могли б бути окремими розділами дисертацій. Особливо
справедливою ця вимога була б стосовно кандидатських дисертацій молодих учених, від яких
не варто чекати відкриттів світового чи національного рівня і значення.
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Summary
Zakrevsky V. Sociohumanitarian Knowledge of Ukraine: Prospects of Development. The state of
functioning of socio-humanitarian industry is found out and the problem of reformation of scientific activity of
Ukraine and socialization of her consequences is considered. The conceptual chart of reformation of scientific
activity is worked out in Ukraine, creation of the mixed programmatic committees on key scientific trends, the
necessity of infrastructural and institutional transformation of socio-gumanitarian industry, establishment on
interdisciplinary and transdisciplinary researches is reasonable. The institutional analysis of scientific space of
Ukraine, correlation in him of naturally-technical and socio-gumanitarian constituents is carried out.
Keywords: individual and collective subjects of scientific activity, democratization of mechanisms of forming of
subjects of researches, socialization of scientific product, gumanitarization of society.
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НАУКОВІ ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРИСТИКИ
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ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА В СТРУКТУРІ
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
Аналізуються передумови становлення, зміст, особливості функціювання, предметна сфера,
методологічний потенціал і межі застосування лінгвістичної наукової парадигми в контексті новітньої
гуманітарно-наукової методології. Ключові слова: аналітична філософія, гуманітарно-наукова
методологія, лінгвістична парадигма, постмодернізм, постнекласика, філософія науки.

Актуальність аналізу лінгвістичної парадигми як елемента сучасної гуманітарнонаукової методології зумовлена двома головними чинниками: по-перше, значними успіхами
наук про мову, зокрема вагомими здобутками у вивченні мови науки та її методологічного
потенціалу; по-друге, сучасними тенденціями розвитку філософії та методології науки, в
якій лінгвістина проблематика вже понад століття посідає чільне місце, помітно впливаючи
на процеси трансформації класичної науки та її методологічної самосвідомості в
некласичну та постнекласичну форми.
Лінгвістична парадигма, будучи складним і диференційованим явищем у науковометодологічному дискурсі, спрямовує дослідників на виявлення людиномірно-ціннісних аспектів
досліджуваної наукою реальності, тому що будь-яке знання виражається мовними засобами, які,
у свою чергу, детермінують «бачення» дійсності. Мова визначає загальну картину світу, постійно
змінюючись у процесі дедалі глибшого пізнання закономірностей, що лежать в її основі.
Поняттєво-категорійний апарат науки тієї чи тієї доби визначається пануючою
світоглядно-методологічною парадигмою – метафізично-телеологічною, механістичною,
діалектичною, ціннісно-гуманістичною тощо. Лінгвістична парадигма, розкриваючи природу
наукової мови, еволюціонувала разом із наукою, зміною норм, ідеалів і цінностей, взірцевих
теорій, науково-дослідницьких програм. У результаті вона була поширена також і на
гуманітарно-наукову сферу знання. Проте цей аспект означеної проблеми сьогодні ще не
досліджено достатньою мірою в контексті філософії та методології науки, чим і зумовлено
вибір теми нашої наукової розвідки.
Стан фахового наукового дослідження цієї теми, передусім її парадигмальнометодологічного значення, незважаючи на дедалі зростаючий обсяг літератури, з одного боку,
більш ніж задовільний, проте, з іншого боку, далеко ще не завершений. Саме поняття
«парадигма», введене в науковий обіг Томасом Куном, і нині залишається нечітко визначеним і
розпливчастим, хоча воно вельми поширене і постійно використовується, в тому числі й у
лінгвістично-методологічному дискурсі.
Аналітична парадигма наукового знгання, що сформувалась у результаті так званого
«лінгвістичного повороту», здійсненого «Віденським гуртком» і його послідовниками, а саме
зусиллями таких відомих теоретиків, як М.Шлік, Е.Нагель, К.Гьодель, Г.Фейгль, Г.Райхенбах,
Х.Франк, А.Аєр, Р.Карнап і ін., постійно вдосконалювалася, резонуючи з основними етапами
становлення науки (класичний, некласичний, постнекласичний). У неопозитивістській
філософії (Т.Кун, І.Лакатос, Ст.Тулмін, П.Фоєрабенд і ін.) головний акцент було перенесено з
аналізу незмінної структури знання на процеси його трансформації, пов’язаної з певними
історичними етапами, які вносять істотні корективи у зміст і саму конструкцію парадигмальної
науки, чим і зумовлена постійна зміна парадигм. Ці питання, крім уже згаданих мислителів,
досліджували К.Попер, Д.Девідсон, Х.Патнем, У.Куайн, А.Розенберг і багато інших.
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У спеціальній літературі всебічно проаналізовано сам феномен аналітичної філософії,
головні концепції, проблеми, методологічні можливості, труднощі та перспективи подальшого
розвитку. Лінгвістична проблематика в контексті аналітичної філософії висвітлювалася в
основному крізь призму дослідження спадщини Л.Вітгенштайна та його попередників – Г.Фреге,
Б.Расела, Дж.Мура (праці Л.Бобрової, А.Богомолова, Г.Григоряна, А.Грязнова, Г.Заїченко,
М.Козлової, В.Кузнєцова, В.Лекторського, І.Нарського, Т.Панченко, В.Петрова, М.Поповича,
В.Руднєва В.Садовського, В.Смірнова, З.Сокулер, В.Целіщева, В.Швирьова, Н.Юліної,
А.Яковлева та ін.). Не залишилися без уваги праці представників лінгвістичної доктрини
аналітичної філософії другої половини ХХ ст. – П.Бейкера, М.Даміта, Д.Денета, У.Куайна,
Х.Патнема, Р.Рорті, П.Стросона, Д.Сьорла та ін. (публікації Л.Бобрової, Е.Виноградової,
Г.Григоряна, А.Грязнова, Л.Макеєвої, Т.Панченко, В.Самсонова, Н.Юліної).
Зміст поняття наукової парадигми в її лінгвістичній іпостасі формувався не тільки в
аналітичній філософії (Л.Вітгенштайн, Р.Карнап, Дж.Остін, Б.Расел), а й у контексті герменевтики
(Г.-Г.Гадамер, В.Дільтей, П.Рікьор, Ф.Шляєрмахер), структуралізму (Р.Барт, Л.Єльмслєв, Ж.Лакан,
К.Леві-Строс, В.Проп, М.Фуко, Р.Якобсон), семіології (Ч.Пірс, Ф. де Сосюр, Ч.Моріс, Р.Барт,
Ю.Лотман, Ю.Тинянов, Ю.Крістєва) та інших авторитетних філософських напрямів, які були
небайдужими до мовної проблематики. Вагомий внесок у дослідження лінгвістичної парадигми
наукового знання, її методологічного потенціалу в процесі становлення сучасної методологічної
культури зробили українські дослідники І.Добронравова, В.Загороднюк, А.Ішмуратов,
О.Кравченко, С.Кримський, В.Лук'янець, М.Ожеван, Л.Озадовська, С.Повторева, М.Попович,
Б.Починок, К.Пряженцева, В.Рижко, І.Цехмістро, В.Чуйко, В.Ярошовець.
Особливості становлення гуманітарно-наукової методології, в тому числі пов
´язані з
лінгвістичною проблематикою, досліджували Н.Автономова, А.Грякалов, О.Донських,
В.Іванов, В.Ільїн, Г.Колшанський, М.Розов, Ю.Степанов, В.Швирьов і ін. Історикофілософськими та логіко-методологічними аспектами герменевтичного, феноменологічного,
структуралістського обгрунтування гуманітарно-наукового пізнання переймалися В.Кузнєцов,
В.Розін, С.Слабухо й ін. В.Лекторський, Л.Мікешина, В.Стьопін обгрунтовували
трансформацію класичних парадигм у некласичні та постнекласичні. Щодо постмодерністської
філософії варто зазначити, що лінгвістична проблематика посідає в ній чільне місце, про що
свідчать праці А.Горних, А.Грицанова, В.Кузнєцова, В.Кутирьова, Н.Маньковської,
М.Можейко, В.Подороги, М.Рикліна, А.Усманової, М.Епштейна та ін.
Незважаючи на відзначені досягнення, залишаються відкритими питання, пов’язані з
евристичними можливостями лінгвістичної парадигми у сфері філософії та методології
гуманітарних наук, актуальність яких в останні роки стрімко зростає. Саме цією
обставиною зумовлено вибір теми статті, головною метою якої є цілісний, системний
аналіз лінгвістичної парадигми під кутом зору нереалізованих можливостей сучасної
філософії та методології гуманітарно-наукового пізнання.
Завдання, що випливають зі сформульованих у такий спосіб актуальності, мети і завдань,
передбачають аналіз: основних етапів становлення та застосування в методологічно-науковому
дискурсі поняття парадигми та його креативного потенціалу; парадигмально-лінгвістичних
новацій у методології науки, зумовлених «лінгвістичним поворотом» і процесами
гуманітаризації знання; специфіки функціювання лінгвістичної парадигми у ХХ столітті, що
зумовили її гуманітарно-наукове методологічне значення; закономірностей антропологічногуманістичної трансформації змісту новітньої лінгвістичної парадигми знання на етапі
становлення постнекласичної науки та методології.
Робочу гіпотезу дослідження можна сформулювати у такий спосіб: історична
трансформація лінгвістичної концепції переконливо свідчить про значний евристичний
потенціал, який крім успішної реалізації в природничонауковій сфері пізнання, розкриває свої
методологічні можливості в гуманітарно-науковому дискурсі в цілому та його конкретних
виявах – у філологічних, історичних, культурологічних, суспільно-політичних, психологічних,
педагогічних юридичних, і багатьох інших науках.
Методологічним інструментарієм осмислення лінгвістичної парадигми знання крім
філософських і загальнотеоретичних підходів є також адекватні предмету специфічні методи
аналізу та формування термінології, тісно пов´язані з методами суміжних наук – культурології,
соціології, психології, теорії комунікації тощо, в тому числі різних лінгвістичних дисциплін:
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соціо- і психолінгвістики, лінгвістики тексту і т.ін. Незважаючи на те, що будь-яке наукове
дослідження мови (від творчого задуму до написання тексту) здійснюється завжди індивідуально,
кожен автор має керуватися певними загальними лінгвістичними методологічними принципами і
твердженнями. Однією з основних «методологем» є теза про мову як системно-структурний
феномен, яка налаштовує на використання принципу цілісного й історичного підходу до
відповідних об'єктів, дослідження їх у розвитку, зв'язку з іншими елементами системи.
Поняття «парадигма» лінгвістикою не запозичене з інших когнітивних практик, адже воно
вперше було використане Ф.де Сосюром, який позначав ним систему форм одного й того ж
слова, тобто поперечний зріз структури мови, небовби зведення таблиць відмінювань і дієвідмін
[див.: 8, с.5]. На основі цього терміна виник новий – «парадигма наукового знання», що набув
іншого, набагато ширшого значення завдяки працям американського вченого Т.Куна, який
опублікував 1962 року широко відому книгу «Структура наукових революцій». Під парадигмою
він має на увазі передусім «визнані всіма наукові досягнення, які впродовж певного часу дають
науковому співтовариству модель постановки проблем і їх розв ´язків»[6, с.17].
Відповідно до загальної тенденції розвитку науки про мову (та й науки загалом) у процесі
зміни лінгвістичних парадигм прослідковується стійка закономірність антропологізації цієї сфери
знання, що відповідає сучасній моделі посткласичної наукової методології. «Якщо мати на увазі
найзагальніші принципи наукового підходу до дослідження мови, – пише А.Зарайський, – то все
розмаїття лінгвістичних концепцій, шкіл і течій можна умовно звести до трьох наукових парадигм»
[4]. Першою парадигмою вважається генетична (історична чи еволюційна). Вона ´явилася
з
завдяки історичному мовознавству, що було популярним у ХІХ ст., але вже на початку ХХ ст.
втратило своє пануюче становище. Другою лінгвістичною парадигмою, на думку цитованого
автора, є таксономічна (системно-структурна), спрямована на виявлення внутрішньої будови
складного мовного цілого, незалежна від чинника часу, проте підпорядкована принципам
інваріантності та системності. «Третя дослідницька парадигма у мовознавстві, антропоцентрична
(комунікативна, функціональна, комунікативно-прагматична, або просто прагматична), що
формується в останні десятиліття, спирається на принцип діяльності та проголошує пріоритет
чинників, які забезпечують успішне використання мови суб'єктом комунікативної діяльності
для досягнення своїх цілей. Цій парадигмі лінгвістика зобов'язана утвердженням чинника
людини як суб'єкта діяльності в найширшому розумінні, діяльності спілкування,
комунікативної та мовної діяльності, тіснішим включенням у коло людинознавчих наук.
Принцип діяльності, у свою чергу, може трактуватись як реакція на применшення в
таксономічному, системно-структурному мовознавстві ролі людського чинника» [там само].
При цьому підкреслюється, що висування на передній план того чи того принципу не веде до
повної заміни однієї лінгвістичної парадигми іншою, а лише до зміни акцентів і пріоритетів.
На думку В.Маслової, в сучасній лінгвістиці немає однозначного підходу до
виокремлення парадигм, зміна яких і становить історію мовознавства. Наприклад, Ю.Караулов
називає історичну, психологічну, системно-структурну та соціальну парадигми, В.Постовалова
– іманентно-семіологічну, антропологічну, теоантропокосмічну парадигми, Е.Кубрякова –
традиційну, генеративну, когнітивну та комунікативну. Сама ж авторка виокремлює
порівняльно-історичну, системно-структурну й антропоцентричну [ДИВ.: 8, с.6].
Поняття наукової парадигми містить значний антропологічний смисл, експлікуючи
тенденцію становлення антропоцентричної філософії науки, що має в тому числі й
аксіологічне підгрунтя. Це не просто теорія, зумовлена своїм об
´єктом дослідження, а вельми
специфічна теорія, здатна бути зразком для наслідування, тобто вона значною мірою
детермінована соціальними чинниками, пов
´язаними з людськими стосунками між ученими.
«Теорія може стати основою для парадигми, якщо наукове співтовариство починає визнавати
її зразком для наслідування. У такому слововживанні парадигма – щось на кшталт почесного
звання («заслужена теорія» чи «заслужений науковий напрям»), яке згадується при
констатації успіхів, досягнутих розроблювачами цієї теорії. У розмові про теорію у фокусі
уваги перебуває об'єкт теоретичного пояснення. А вживаючи термін парадигма, мають на
увазі передусім людський чинник теоретичних пояснень і схему, за якою дослідження
здійснюється, протоколюється та інтерпретується» [2, с.27].
Цей антропологічний аспект наукової парадигми є чи не найважливішим у концепції
Т.Куна. Саме він відкрив широку перспективу плідного використання цього поняття
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філософами і методологами науки. «Термін наукова парадигма за межами наукової метамови
починає вживатися більш-менш часто на межі XIX і XX ст. Однак зоряна година його пробила
в середині XX століття, коли стало ясно, що від людського чинника не можна відмахнутися
навіть у так званих «точних» науках. Причому водночас цей термін одержав нове, «кунівське»
значення, що не збігається ні з етимологічним, ані з тими, які зареєстровані в
західноєвропейських і російській мовах упродовж багатьох сторіч» [3, с.38].
Разом з тим, давно помічено, що спонтанне поширення терміна «парадигма» має своєю
негативною стороною втрату цілісного смилу, що вкладався в нього Т.Куном. Окремі
дослідники наголошують на тому, що лише біля 10 % авторів наукових статей у сфері
гуманітарного знання, в заголовку яких є слово «парадигма», посилаються на Т.Куна, що
спонукає до більш ретельного вивчення історії виникнення та розвитку поняття «наукова
парадигма», ´ясування
з
його семантичного діапазону, застосовності в лінгвістичних
дослідженнях, аналізу різновидів парадигм у сфері лінгвістичного знання тощо [див.: 12, p.83].
У результаті словосполучення «наукова парадигма» перетворюється на своєрідну «проформу»,
здатну замінювати різні близькі за змістом поняття [див.: 10, с.142]. Про це варто пам
´ятати,
використовуючи поняття «парадигма» в аналізі різних усталених програм і методологічних
взірців у контексті сучасної філософії науки.
Вживання в текстах, у тому числі й лінгвістичного спрямування, поняття «парадигма»
також уже стало своєрідною модою чи навіть ознакою наукової респектабельності. Проте не в
цьому секрет його надзвичайної популярності. Воно виконує важливу пізнавальну функцію,
маючи для цього всі явні та неявні підстави. При цьому варто зазначити, що цьому поняттю в
лінгвістичних ученнях надається перевага перед іншими близькими за змістом концептами,
адже «незважаючи на явні переваги теорії науково-дослідних програм І.Лакатоса над
парадигмою Т.Куна, епістемою М.Фуко, стилем мислення М.Борна, наукове лінгвістичне
співтовариство воліє використовувати звичне поняття наукової парадигми в її первісному
трактуванні як визнані всіма наукові досягнення, котрі упродовж певного часу дають
науковому співтовариству модель постановки проблем і їх розв´язків» [там само, с.143].
Кунівська концепція парадигмального розвитку науки набула поширення в історіографії
лінгвістики. Дослідники історії мови по-різному трактували її парадигмальний статус. Якщо
частина їх намагалася поширити цю модель на всю історію мовознавства, починаючи від
античності, то решта переконана, що поняття парадигми доречно використовувати лише стосовно
ХІХ-ХХ століть, коли власне й виникли перші лінгвістичні парадигми [див.: 14].
Треба бути вельми обережним у спробах виявити витоки сучасної лінгвістичної парадигми.
Кому з видатних лінгвістів судилося закласти підвалини сучасної лінгвістичної парадигми? Часто
можна почути, ім́я В. фон Гумбольдта. Проте, на думку Б.Мальмберга, концепція цього
мислителя навіть і не претендувала на створення нової парадигми, оскільки його підхід до мови
як до «невичерпно відкритої можливості» (unbegrenzt offene Moglichkeit) істотно відрізняється від
більш пізніх структуралістських концепцій, котрі справді можна вважати парадигмами, оскільки
в їх основі лежить погляд на мову як на закриту систему [див.: 13, с.28].
Становлення, розвиток, обгрунтування лінгвістичних ідей часто описується як зміна парадигм,
але при цьому не завжди ясно, що ж таке теоретична парадигма в лінгвістиці. Дослідники,
спираючись на кунівську концепцію, по-різному визначають цей феномен, але головний смисл
його залишається незмінним. «Під парадигмою наукового знання в лінгвістиці розуміють певний
підхід, теорію, модель або метод дослідження, що дістали широке визнання в лінгвістичному
співтоваристві» [10, с.150]. Формулюється також робоче визначення в його, так би мовити,
«найслабшій» формі: «етап, який описується історично як домінування тієї чи тієї проблематики у
певну історичну добу, що визначає також методи аналізу, властиві тому чи тому етапу еволюції
лінгвістичного знання» [1]. При цьому під «проблематикою» розуміється певна сукупність
проблем, які пов ´язані з осмислюваною стороною мовного феномену. Зрозуміло, що такі проблеми
є нескінченними, проте вони «вписуються» в загальноприйняту в цей час у певному науковому
співтоваристві парадигму. «Висуваючи тезу про те, що жодна з існуючих наукових лінгвістичних
моделей не в змозі охопити всі сторони мовного феномену, ми використовуємо концепт
теоретичної парадигми для виявлення основних пробематик поля дослідження, характерних для
тієї чи тієї історичної доби, а також адекватних для їх вивчення методів» [там само].
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Зрозуміти суть лінгвістичної парадигми знання можна лише в контексті так званого
«лігвістичного повороту», що стався в 50-і роки минулого сторіччя. Завдяки йому класична
парадигма філософування (філософія свідомості) змінилася некласичною – філософією
мови. Це означало, що дослідження мови відкриває доступ до будь-якої сфери життєвого
світу людини, оскільки кожен її елемент має знакову природу. Сам світ осмислюється не як
суб´єкт -об´єктна взаємодія, а як дискурс. Отже, лінгвістичний поворот і справді змінив
парадигмальні основи філософування.
Крім того, лінгвістичний поворот було здійснено в тісному взаємозв´язку з процесами, які
паралельно відбувалися в науці та її методологічній самосвідомості, що дало новий поштовх
становленню новітньої філософії науки. «У другій половині ХХ сторіччя відбулася
трансформація поглядів на специфіку розвитку науки (Томас Кун, Імре Лакатос, Джордж
Агассі), щодо критеріїв науковості (Карл Поппер, Вільям Ньютон-Сміт, Хіларі Патнем),
з'явилась ідея про комунікативну форму наукового знання та про його соціальну природу
(Томас Кун, Ларрі Лаудан, Майкл Дамміт), нарешті, з'явилися ознаки формування нової
концепції істини (Уіллард Куайн, Дональд Девідсон), змінились уявлення про
взаємовідношення між теоріями та різними науковими методологіями (Пол Феєрабенд). З
іншого боку, практично кожен член співтовариства філософів науки декларував своє критичне
ставлення до попередньої концепції науки. А саме, до того уявлення про науку, яке найчіткіше
було висловлене у програмі неопозитивізму. Дослідження всіх цих елементів загального
оновлення методологічної культури науки в контексті лінгвістичного повороту дозволяють
виокремити їх систематичний характер» [9, с.12].
Саме криза позитивізму породила широкий інтелектуальний рух, який наприкінці ХІХ ст.
став основою формування лінгвістичної парадигми. Її відправним пунктом стало нове
розуміння свідомості та його ролі в соціальному пізнанні. «Не кажучи про революцію у фізиці,
що перевернула картину світу, створену галілеївською наукою, занадто оптимістична
концепція свідомості не відповідала соціально-психологічному клімату кінця сторіччя. Тоді
здавалося, начебто проблему свідомості можна розв'язати, відкинувши поверхневі констатації
здорового глузду та виявивши приховані механізми, які визначають те, що ми думаємо, або
вважаємо, що думаємо. Народження сучасної системи соціальних наук, головним предметом
яких стає загадка свідомості, можна трактувати як один із виявів кризи позитивізму. Але разом
із цією системою народились і нові переконання, що домінують з того часу над дослідженням
свідомості: якщо головний предмет соціальних наук – свідомість, то свідомість і вивчається
головно науками, які намагаються бути соціальними. Цей тісний зв'язок між свідомістю та
соціальними науками є однією з базових інтуїцій лінгвістичної парадигми» [5].
В еволюції парадигмального підходу до вивчення мови знову ж таки варто відзначити роль
антропоцентристських ідей, адже лінгвістична філософія стала трактувати мову в її ´язку
зв з
людиною, культурою, соціумом. Ідея антропоцентричності мови чи не найважливіша в сучасній
лінгвістиці. Лінгвістичний аналіз уже не зводиться до виявлення різних аспектів і характеристик
мови. У вивченні мови найважливішим є модус її існування, тобто людина. А це і є
антропоцентризм. У самій лінгвістичній філософії сформувалась антропоцентрична парадигма,
що переводить інтереси дослідника з об´єкта на суб´єкт пізнання, спонукає вивчати людину в
мові та мову в людині. Йдеться, зкрема, про когнітивну лінгвістику і лінгвокультурологію
[див.: 7, с.6]. Настанова на вивчення системи і структури мови змінилася новою вимогою –
досліджувати саму мовну здатність, мовну компетенцію носія мови, а також знання про світ,
які фіксуються мовою. З такого погляду людина стає «мірою всіх речей», центром світу і самої
мови. «Вона стає носієм вселюдських і специфічних національно-культурних цінностей. Тому
на перший план виходять проблеми культури як універсального коду та комунікації –
фундаментального виду взаємодії між людьми» [8, с.10]. Мову і мислення часто трактують як
інтеріоризований соціальний процес, який підподядковується законам соціальної комунікації.
Мова безпосередньо визначає мислення. На думку Е.Сепіра й Б.Уорфа, мова відіграє
визначальну роль у структуруванні мислення. Біхевіористська лінгвістика трактує мислення як
інтеріоризовану мовну поведінку. Незважаючи на існування різних шкіл і, відповідно,
парадигм, у лінгвістиці вихідна ідея залишається незмінною. Так, «герменевтика (не стільки
суб´єктивістська герменевтика М.Гайдегера і філософія культури М.Бахтіна) була відзначена
тією ж тенденцією: прийнятий нею шлях «занурення» суб́єкта у світ п ролягав передусім через
«занурення» суб´єкта у мовне середовище» [5].
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Тож. як бачимо, в проблемному полі лінгвістичної парадигми знання формується
сучасний тип філософування. Його характерною рисою називають «уявлення про мову як
єдину форму контакту людини зі світом, оскільки будь-які наші інтеракції будуть мати
символічну форму, причому це не означає, що мова є єдиною реальністю: існування мови
свідчить про існування і позамовної реальності» [9, с.13].
Якщо сосюрівська парадигма ототожнювала мову з абстрактною та ідеальною системою,
далекою від реального мовлення, а структуралізм акцентував увагу на такій же ідеальній
системі та мовній нормі, то згодом жорстке розмежування мови і мовлення, синхронії та
діахронії, норми і відхилення від неї, усного та письмового поступається місцем «лінгвістиці
мовного існування», зосередженій на вивченні людини, зануреної у мову як живу стихію.
Сьогодні лінгвісти, психологи, соціологи і філософи науки дедалі частіше схиляються до цієї
думки, погоджуючись із твердженням, що життя по суті є «мовним існуванням особистості»
(М.Гаспаров). Вивчення мови як абстрактної системи знаків змінюється її комплексним
аналізом, у центр якого поставлено неповторну людську особистість.
У такому розумінні лінгвістика стає конгеніальною постнекласичній науці та
постмодерністському теоретичному дискурсу, що долає дихотомічне протиставлення
гуманітарного та природничонаукового знання. Гуманітарні науки приречені на
політеоретичність, а отже, на відсутність єдиного парадигматичного стандарту. Плюралізм і
поліпарадигмальність є специфічною сутнісною властивістю гуманітаристики. У мовознавстві
навряд чи коли-небудь закінчиться «суперечка про парадигми» (Paradigmendebatte), в якій мова
йде не стільки про розширення набору «позитивних знань», – як у «нормальних» науках, –
скільки про злободенність і застосовність тих або тих теоретичних пояснень до фактів, про
їхню парадигмальність [див.: 11]. З огляду ж на те, що «однаковість» – риса модерну, а
«множинність» і «багатозначність» – риси постмодерну, можна сказати, що гуманітарні
дисципліни первісно несли в собі постмодернізм [див.: 2, с.32].
Насамкінець варто зазначити, що сучасна лінгвістична парадигма не тотожна жодній з
існуючих теорій мислення. Понад те, вона сама не може вважатися такою теорією. Це
радше набір припущень, окремі комбінації яких породжують базові інтуїції різних, інколи
взаємовиключних теорій, ´єднаних
об
за принципом «сімейної подібності». До того ж
складається враження, що лінгвістична парадигма навіть у такому вигляді вже не здатна
розвиватись. «Як постмодерністські теорії дискурсу, так і nec plus ultra модерністські теорії
комп´ютерного розуму обмежуються замкнутим усесвітом знаків. Немає жодних ознак, які
вказували б на те, що ці течії спроможні підірвати зсередини створені ними
автореференціальні системи. За цих умов можна очікувати спроб радикального
переосмислення лінгвістичної парадигми» [5]
Висновки.
Поняття «парадигма», сягаючи своїм етимологічним корінням античності, введене у
науковий обіг Т.Куном. Його методологічний потенціал і досі цілковито не вичерпано, про що
свідчать усілякі спроби експлікувати його зміст у найрізноманітніших епістемологічних
контекстах, одним із яких є лінгвістична дослідницька програма філософії та методології науки.
Лінгвістичний поворот у філософії, відкривши нову сферу методологічного
самовизначення науки, пов’язану з чіткою демаркацією наукового та позанаукового знання, в
кінцевому підсумку привів до усвідомлення світоглядної, соціокультурної та мовної зумовленості
будь-якого знання, що підштовхнуло до наповнення лінгвістичної парадигми гуманітарними
смислами і до більш універсальних інтерпретацій притаманного їй евристичного потенціалу.
У контексті філософії науки ХХ ст. лінгвістичні дослідження здобули статус
авторитетної наукової парадигми. Постійно змінювалися школи і напрями, загальні
уявлення про мову та способи її дослідження, проте відбувалося все це в єдиному
проблемному полі лінгвістичної парадигми. У другій половині ХХ століття стало зрозуміло,
що в науковому тексті головним є не стільки використання готових мовних засобів, які
можуть гарантувати об'єктивність, точність, ясність і т.ін., скільки особливий тип
спілкування, мислення, що науковий текст є специфічною формою викладу, головна роль у
якому належить авторові – суб'єктові знання та пізнання.
Дещо запізніле методологічне самовизначення гуманітарно-наукового знання стало
причиною переважно природничонаукої верифікації методологічної спроможності
лінгвістичної парадигми. Проте становлення гуманітарно-наукової методології, що
відбувалося паралельно з гуманізацією та гуманітаризацією природознавства, відкрило ще
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одну сферу застосування лінгвістичної парадигми, яка завдяки цьому дістала новні виміри
та можливості подальшого розвитку.
Постаналітична стадія становлення лінгвістичної парадигми, виходячи за надто вузькі межі
лінгвістичного аналізу, включає в поле свого зацікавлення широкий спектр ідей, починаючи від
естетики і проблем творчості, до соціокультурної проблематики, філософії історії, політики й ін.
Відмовившись від обмежень і недоліків аналітичної філософії, зумовлених абсолютизацією
формалізованих структур, новітня лінгвістична парадигма намагається синтезувати дисциплінарну
й гуманістичну термінологію, спираючись на нову людиномірну онтологію.
Серед проблем, які не вдалося проаналізувати в цій стислій розвідці, проте важливих і
таких, які відкривають перспективу подальшого вивчення, можна, назвати лінгвістичні
аспекти аналізу проблем Інтернету. Річ у тім, що специфічного дослідницького
інструментарію дослідження Інтернет-Текстів, Інтернет-комунікації сьогодні не створено.
Не кращі справи з термінологією, позаяк адаптуються терміни суміжних дисциплін, а нові
створюються повільно. В сучасній методології науки дедалі більшого значення
набуватимуть питання про те, як людина використовує мову в новому глобалізованому,
електронному та постійно змінюваному світі реального та віртуального буття.
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АДАМІЧНА МОВА ТА ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ:
ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Досліджується зв’язок між ідеєю досконалої мови й онтологічною проблематикою в європейській
філософії. Розкривається місце і роль концепту досконалої мови у різних парадигмах філософського
мислення на прикладі філософії раннього Середньовіччя та лінгвістичної філософії ХХ століття.
Ключові слова: адамічна мова, аналітична філософія, знак, логічний позитивізм, онтологія.

Ідея досконалої мови може вважатись одним із найбільш стійких мотивів європейської
філософської думки. Починаючи з перших рефлексій над «адамічною мовою» та біблійною
історією про Вавилонську вежу, ця ідея проходить крізь європейську історію, набуваючи свого
сучасного звучання в межах логічного позитивізму й аналітичної філософії. Різноманітним
утопіям досконалої мови присвячено праці таких філософів і мислителів, як Данте Аліг’єрі,
Раймунд Луллій, Піко делла Мірандола, Парацельс, Джордано Бруно, Микола Кузанський, Якоб
Бьоме, Ян Амос Коменський, Гійом Постель, Атаназіус Кірхер, Френсіс Бекон, Джордж
Далгарно, Джон Уілкінс, Френсіс Лодвік, Рене Декарт, Ляйбніц, Томас Гобс, Джамбаттіста Віко,
Жан-Жак Руссо та ін. Наполегливість, з якою ця ідея повторюється в європейському мисленні,
дозволяє припустити її глибинний взаємозв’язок з основними проблемами та інтенціями західної
цивілізації, зокрема, західною метафізикою. Зважаючи на утвердження в сучасній академічній
філософії постметафізичного способу мислення, яке відмовляється від конструювання
традиційної тріади «онтологія-епістемологія-етика», цікавою видається еволюція поглядів на
сутність досконалої мови. Адже сьогодні, коли мовна проблематика стала для філософії
центральною, ідея досконалої мови – як це не дивно – практично не з’являється в полі
філософської рефлексії. Тому нам видається актуальним здійснити аналіз ідеї досконалої мови в
межах метафізичного та постметафізичного способів мислення, виявити її зв’язок з онтологічною
проблематикою. Такий аналіз допоможе розкрити не тільки роль і значення ідеї досконалої мови
у філософському мисленні, а й зі специфічного погляду висвітлити особливості філософського
осягнення буття в межах метафізичної та постметафізичної парадигм мислення.
Отже, метою нашого дослідження є прояснення онтологічних засад концептуалізації ідеї
досконалої мови у межах метафізичної та постметафізичної парадигм мислення. Об’єктом
дослідження є ідея досконалої мови в європейській філософії, а предметом – онтологічні умови
її концептуалізації в межах метафізичної та постметафізичної парадигм мислення.
Існує безліч уявлень про те, що таке «досконала мова» і якою вона повинна бути.
Проекти такої мови висувалися філософами та вченими практично впродовж усієї європейської
історії. Історія тлумачень поняття «досконала мова» дозволяє виокремити три основні ознаки,
які найчастіше приписуються їй. Усі ці ознаки можуть бути виведені з ключових
«лінгвістичних» сюжетів Біблії: оповіді про створення світу, про нарікання Адамом імен і про
будівництво Вавилонської вежі, за яке людство було покаране змішанням мов.
Перша властивість досконалої мови випливає з оповіді про створення світу. Слово Бога
має надзвичайну силу та здатність до актуалізації, оскільки через нього надається буттєвий
статус цілому світу. Цей аспект досконалої мови можна назвати магічним: досконала мова
здатна спричинювати зміни у плані буття. Згідно з переконанням, яке сформувалося в
рефлексіях над біблійним поняттям «адамічної мови», досконала мова повинна мати
неодмінний, сутнісний зв’язок зі світом. Цей її аспект можна назвати онтологічним. І, нарешті,
оповідь про змішання мов дозволяє виокремити комунікативний або прагматичний аспект,
який формулюється у вигляді наступної вимоги: досконала мова повинна забезпечувати
найефективнішу комунікацію, яку ми тільки можемо собі уявити.
У цій статті нас цікавитиме тільки онтологічний аспект досконалої мови, що стосується її
зв´язкув з екстралінгвістичною реальністю. В цьо му ко нтексті ми проаналізуємо погляди на
сутність досконалої мови у філософії раннього Середньовіччя, після чого перейдемо до
сучасних варіантів її проблематизації.
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Як оповідає Біблія, Бог надав Адамові можливість придумати імена тваринам і птахам: «І
сказав Господь Бог: не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до
нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама
привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі –
воно ймення йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині.
Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була» (Бут. 2:18-20). Цей уривок
піднімає цілий комплекс проблем, основною з яких для нас є така: іменування було довільним,
чи Адам, даючи імена, керувався певною віднайденою ним доконечністю? Чи існував якийсь
зв’язок між іменем і його носієм? Цей сюжет може бути витлумачений різними способами, але
багато інтерпретаторів схилялися до думки, що нарікання імен не могло мати випадкового
характеру. На існування певного зв’язку між знаками адамічної мови та поіменованими речами
вказував Августин Блаженний. Він вважав, що нарікання імен було задумане Богом з певною
метою: давши імена «польовій звірині та птаству небесному», Адам повинен був угледіти, що
серед них немає гідного йому помічника і прийняти за свою жінку Єву. Отже, разом з актом
іменування якось повинно було здійснюватися пізнання сутності речей, що іменувалися. Між
знаками адамічної мови та речами мав місце певний природний і доконечний зв’язок [див.: 1,
с.268]. До такої інтерпретації може схилити й зауваження про те, що Адам назвав істот «їх
власними іменами» («nominibus suis»), тобто, іменами, які їм належало мати за своєю природою.
Перед нами постає питання щодо сутності адамічної мови: якою вона повинна бути, щоб
задовольнити описаним вище вимогам? Перш ніж відповісти на поставлене запитання, було б
доречно звернутися до першого «лінгвістичного» сюжету Біблії – розповіді про створення
світу. Якщо ми спробуємо зрозуміти її буквально, то Слово, за допомогою якого створюється
світ, постане перед нами кардинально відмінним від «слова» в нашому нинішньому його
розумінні. Перша відмінність, яка одразу ж впадає в око, полягає в тому, що Божественне
Слово не могло бути знаком. Під знаком традиційно розуміють відмінну річ, яка вказує на щось
інше, відмінне від себе. Але до створення світу означуваних не існувало. Світ як означуване
з’являється водночас із Божественним Словом: «І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося
світло» (Бут. 1:3). Тут втрачається відмінність між Словом і світом, а мова існує в буттєвому
модусі: сказане є, а несказаного немає. Можна сформулювати й по-іншому: Слово породжує
світ, а не вказує на нього. Ми, звичайно, могли б припустити, що світ існував до свого
створення в Божественній думці і що Слово позначало саме цей світ. Але тоді зникне
відмінність між Словом і думкою. Отже, ми повинні дійти висновку, що в контексті цього
сюжету мова невіддільна ні від думки, ні від буття: в ситуації Бога слово, думка і світ
перебувають у певній гармонічній єдності, або тотожності.
Адам, як ми бачимо, перебуває в абсолютно іншій ситуації. Йому світ уже даний – даний
до мови, так само, як він дається при народженні будь-якій іншій людині. Але, на відміну від
звичайних людей, Адамові також надається можливість наректи імена божим творінням. Якщо
йти за тлумаченням Августина, то акт нарікання імен дозволяє першій людині встановити
природний і неухильний зв’язок між світом і мовою. Тому для Адама знання мови стає
еквівалентним знанню світу (і навпаки). Якби ми спробували встановити, якого роду знаки
могли утворити описану вище мову (якщо ми взагалі готові припустити, що вона складалася зі
знаків), то нам варто було б звернутися до класифікації, яка використовувалася ще Августином,
але не втратила своєї актуальності й сьогодні. Він розрізняв образ або іконічний знак – imago,
який зберігає подібність із позначуваним предметом, і символ – signum, що має
конвенціональну природу та ніяк не пов’язаний з позначуваним [див.: 1, с.33].
Очевидно, що знаки адамічної мови не могли мати символічну природу. Адже зв’язок
символа і позначуваного довільний, символ не зберігає ніякої подібності з позначуваним
предметом. Але знаки адамічної мови не могли бути й образами. Адже іконічні знаки
зберігають тільки формальну подібність з позначуваним. Вони відсилають до явищ, а не до
сутності речей, а тому зв’язок, який вони підтримують зі світом, не можна вважати достатнім
для задоволення вимог адамічної мови. Судячи з усього, представити адамічну мову у вигляді
знакової системи доволі складно. Тому її часто трактували як особливу «чуттєву» мову, не
обтяжену зовнішньою формою, що спотворює зміст. Таке тлумачення дає, до прикладу,
Я.Бьоме: «Коли всі народи говорили однією мовою, вони розуміли одне одного, але коли вони
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не захотіли більше користуватися чуттєвою мовою, тоді втратилося пряме розуміння, адже
вони переселили духів чуттєвої мови у грубу зовнішню форму» [цит. за: 2, с.183].
Як би не була влаштована адамічна мова, ми маємо право поставити запитання щодо
практичних наслідків її використання, оскільки ті здатні вивести нас на метафізичну
проблематику. Описана нами мова – це мова, абсолютно непридатна для філософування,
оскільки вона повністю виключає можливість постановки питання щодо буття. Це відбувається
через те, що, завдяки неодмінному зв’язку зі світом, вона передбачає тільки одну онтологію.
Власне, саме поняття «онтології» в цьому контексті є недоречним, адже досконалість адамічної
мови якраз і полягає в її адекватності – її «збігові» з дійсністю, в істинності порядку
світобудови, відображеного в ній. Сутнісний зв’язок мови зі світом робить неможливою
побудову «хибної» онтології. Тому людина, яка володіє адамічною мовою, не може стати
філософом (закоханим у мудрість), оскільки вона вже володіє мудрістю, є мудрецем у найбільш
повному та завершеному значенні цього слова.
Постановка питання щодо справжнього буття тісно передбачає розуміння того, що
філософія може відбутися тільки у світі, де лінгвістичні знаки позбавлені первозданної
спорідненості з речами, і тільки тоді, коли цей розрив стає явним для свідомості. Коли мова
втрачає доконечний, сутнісний зв’язок зі світом, людина набуває здатності вільно
маніпулювати знаками. Як наслідок – з’являється можливість конструювати різноманітні
описи дійсності, і починається пошук єдино правильного, істинного погляду на речі, –
виникає онтологічна проблематика. Таке тлумачення біблійних сюжетів розкриває
надзвичайно важливу роль мови у самовизначенні людини щодо світу. Оскільки онтологія
конструюється в мові, питання щодо її істинності прямо залежить від того, в якому
відношенні знаходяться між собою мова і світ. Отже, ідея досконалої мови, притаманна
західній метафізиці, виражає прагнення людини до правильного бачення речей, або ж,
образно кажучи, до повернення в адамічний стан (набуття мудрості).
Але повинно було минути понад дві тисячі років, перш ніж європейська філософія
визнала пріоритет лінгвістичних проблем перед онтологічними і зробила питання «що є
значенням лінгвістичного виразу?» первинним до питання «що є?». Тільки на початку ХХ
століття мова опинилася в центрі філософії. Внаслідок «лінгвістичного повороту» спосіб
постановки питання щодо буття змінився так, що його розв’язання стало неможливим без
експлікації логічних проблем. Цю тенденцію чудово висловив Д.Девідсон: «виявляючи загальні
особливості нашої мови, ми виявляємо загальні особливості реальності. Тому один зі способів
розробки метафізики полягає у вивченні загальної структури нашої мови» [3, с.281]. Таке
твердження розкриває глибинне перетворення філософії: з привильного орієнтування в бутті
вона перетворюється на правильне орієнтування в мові. Висловлена тут ідея про те, що ми
можемо робити висновки від мови до світу, знову стимулювала постановку проблеми
досконалої мови та новий сплеск оптимізму з приводу її розв’язання.
Ми зможемо побачити, як перетворилась онтологічна проблематика після лінгвістичного
повороту, якщо розглянемо вимоги, які висувалися до досконалої мови філософами на початку
ХХ століття. Б.Рассел, філософ, який стояв біля витоків лінгвістичного повороту, дотримувався з
цього приводу такої думки: «У логічно досконалій мові слова в реченні однозначно відповідали б
компонентам відповідного факту, за винятком таких слів, як «або», «не», «якщо», «тоді», які
виконують іншу функцію. В логічно досконалій мові для кожного простого об’єкта буде не
більше одного слова, а все, що не є простим, буде виражене комбінацією слів, і ця комбінація,
звичайно, буде похідною від слів для простих предметів, які входять до її складу, – одне слово
для кожного простого компонента. Мова такого типу буде повністю аналітичною й одразу ж
показуватиме логічну структуру стверджуваних або заперечуваних фактів» [4, с.140]. Інтенція,
виражена в цьому уривку, очевидна: Б.Рассел акцентував увагу саме на онтологічному аспекті
досконалої мови. Знаки повинні відсилати до певних об’єктів реальності, а їхній зв’язок у реченні
повинен відображати структуру відповідного факту. Таку мову можна було б назвати
«прозорою», адже вона не перешкоджала б осягненню значення висловлення і дозволяла би
безпосередньо переходити від розмови про світ до самого світу.
Б.Рассел прагнув побудувати логічно досконалу мову, оскільки, з його погляду, жодна з
існуючих мов такою не була. Його учень Л.Вітгенштайн пішов іншим шляхом і спробував
показати, що мова як знакова система є логічною a priori, тобто, у певному розумінні
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досконалою. Всі проблеми, які виникають при її застосуванні, постають через невміння нею
користуватися. Зображувальна теорія речень, викладена в «Логіко-філософському трактаті»,
була покликана показати, як мова за самою своєю суттю природно співвідноситься зі світом.
Однією з найцікавіших проблем цієї теорії було те, що з її погляду сам «Логіко-філософський
трактат» був неможливий. Оскільки мова первинно призначена для опису світу, а сама вона
світом не є, сформулювати в ній будь-які правила логіки неможливо. Мова не може описувати
саму себе, тому в кінці книги Л.Вітгенштайн пропонує «відкинути драбину» трактату, за
допомогою якої, як стверджується, ми змогли піднятися до «правильного бачення світу» [5].
Ще один варіант проблематизації досконалої мови було висунуто в межах логічного
позитивізму. Його представники вважали, що така мова – єдина мова науки – повинна
задовольняти двом вимогам. «По-перше, вона повинна бути інтерсуб’єктивною, що формально
означає: вона повинна бути загальною системою знаків і правил, а семантично означає: вона
повинна для всіх означати одне й те саме. По-друге, вона повинна бути універсальною. Це
означає, що кожне речення будь-якої мови можна перекласти нею, і вона повинна бути такою
системою понять, у якій можна виразити будь-який стан справ» [6, с.177]. Ці вимоги
ґрунтуються на переконанні, що в семантичному плані у всіх мов є щось спільне. Оскільки
всіма мовами спілкуються люди, а спільним для людей є світ чуттєво пізнаваних речей, логічні
позитивісти припустили, що універсальна мова науки повинна бути «речовою». Це означає, що
висловлення про будь-які стани справ можна перекласти у висловлення про чуттєві якості
речей, що нами сприймаються. Стосовно їх люди завжди можуть досягнути згоди, оскільки
речовий світ є інтерсуб’єктивним. Отже, інтерсуб’єктивною буде і речова мова.
Розглянуті проекти досконалої мови об’єднуються характерним для метафізики
кореспондентним підходом до істини. Згідно з ним, наші висловлення про світ є істинними,
якщо вони відповідають дійсному стану справ. Оскільки істинними можуть бути лише
висловлення, сформульовані у мові, нам треба вказати спосіб, за допомогою якого ми здатні
встановити відповідність між мовними виразами і реальними станами справ. Потрібно
вказати, що саме позначають ті чи ті мовні знаки, тобто, побудувати задовільну теорію
значення. Тільки за умови наявності такої теорії стає можливою кореспондентна істина, а
разом із нею – і відповідь на питання «що є?».
Але історія розвитку лінгвістичної філософії у ХХ столітті демонструє неможливість
побудови універсальної теорії значення й, отже, неможливість обґрунтувати
кореспондентну концепцію істини. Мова є «непрозорою»: ми не здатні перейти від мови до
світу і задовільно обґрунтувати побудову відповідної онтології. Ці настрої виражені й
сконцентровані у філософії У.Куайна, який стверджує, що референція в абсолютному
розумінні є неможливою (теза про «непрозорість» референції): «Ця непрозорість робить
референцію безглуздою. Це справедливо: референція безглузда доти, доки вона не
співвіднесена з певною координатною системою <…>. Безглуздо запитувати взагалі, чи
посилаються терміни «кролик», «частина кролика», «номер» і т.д. справді на кроликів,
частини кроликів, но мери і т. д. , а не на якісь нехитро переставлені денотати. Таке питання
безглуздо ставити абсолютно, ми можемо осмислено задавати його тільки стосовно певної
базової мови» [7, с.53]. Онтологія не може, отже, трактуватись абсолютно. Питання «що
існує?» розв’язується тільки в руслі тієї чи тієї теорії, в контексті того чи того концептуального
каркасу. Приймаючи конкретну теорію як спосіб опису світу, ми водночас беремо на себе
онтологічні зобов’язання. Але, фактично, ці зобов’язання не є абсолютно доконечними,
оскільки у будь-який момент ми можемо змінити нашу мову – координатну сітку, за
допомогою якої ми орієнтуємось у світі. Отже, наслідком тези про онтологічну відносність є
посилення ролі прагматики та перенесення акценту з «істинності» теорії на її «працездатність».
Характерно, що у другій половині ХХ століття з’являються теорії «значення як
уживання» («meaning as use»), які розглядають слова та висловлення в нерозривному зв’язку з
умовами їх уживання й, отже, релятивно до контексту, ситуації, учасників комунікації, її цілей.
Тут значення описується у вигляді набору правил уживання тієї чи тієї мовної одиниці і
повністю вписується у прагматичний контекст. Надія на однозначність зникає, значення стає
«плаваючим». Така позиція є відверто антиметафізичною, зокрема, антиплатонічною.
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Відповідних перетворень зазнає і теорія істини: «Значенням слова «істина» є його вживання в
нашій мові, яке визначається нашою схильністю приймати конкретні приклади еквіваленції
(МТ)1. Отже, значення слова «істина» визначається лінгвістичною практикою, що імплікується
нашим схваленням цієї теорії істини. Розумінням слова «істина» є такий стан свідомості, який
забезпечує здатність відповідати цій лінгвістичній практиці й допомагає пояснити нашу
узгодженість з нею» [цит. за: 8, с.75]. Така дефляційна інтерпретація істини вже не має нічого
спільного ні з метафізикою, ні з кореспондентною теорією. Очевидно, що в описаних вище
умовах онтологічна проблематика повністю втрачає свою актуальність. Зв’язок мови і світу
перестає цікавити лінгвістичну філософію: і значення, й істина трактуються як іманентні мові.
Перехід до екстралінгвістичної реальності перестає мислитись як можливий. Власне тому в
другій половині ХХ століття ідея досконалої мови практично зникає з філософського горизонту.
Висновки. Здійснене дослідження демонструє зв’язок ідеї досконалої мови та онтологічної
проблематики в європейській філософії. Тлумачення біблійного сюжету про нарікання імен
дозволяє нам виявити онтологічний аспект досконалої мови, а саме, його здатність єдино
правильно співвідноситися зі світом. Оскільки ж природна мова не пов’язана з речами, що
іменуються, неодмінно, людина має можливість вільно маніпулювати знаками і створювати різні
описи дійсності. Онтологія конструюється в мові, тому питання її істинності прямо залежить від
того, як наша мова співвідноситься зі світом. Ця проблема опинилася в центрі філософії на
початку ХХ століття. Припущення про те, що вивчення мови еквівалентне вивченню світу,
стимулювало нову постановку проблеми досконалої мови і пошуки адекватної задовільної теорії
значення. Створення такої теорії забезпечило б основою кореспондентну концепцію істини і
дозволило б побудувати правильний опис світу. Але цей проект зазнав невдачі, й уже в другій
половині ХХ століття надії на встановлення однозначного зв’язку між лінгвістичною та
екстралінгвістичною реальностями зникли. З’явилися теорії, що трактують значення та істину як
іманентні мові. Перехід від мови до світу перестає мислитись як можливий. У зв’язку з цим ідея
досконалої мови виводиться на периферію філософського дискурсу.
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Summary
Vitvitskaya N. Adamic Language and Linguistic Philosophy: Ontological Aspects. The given article
deals with the interrelation between the idea of the perfect language and ontological range of problems in the
western philosophy. For clarification of this interrelation the nature of the perfect language in the early
mediaeval philosophy and linguistic philosophy of the 20th century is under study. Keywords: Adamic language,
analytic philosophy, logical positivism, ontology, the perfect language, sign.

1

(МТ) “p” істинно тоді і тільки тоді, коли p, де “p” позначає пропозицію, що p.
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МЕТАФІЗИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ НАУКОВИХ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ КЛАСИЧНОЇ
ТА ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Досліджуються актуальні для постнекласичної методології аспекти концепції наукових
дослідницьких програм І.Лакатоса. Аналізуються метафізичні питання цієї концепції, а також
моменти її потенційного впливу на постнекласику. Ключові слова: методологія, наукова дослідницька
програма, теорія, метафізика, раціональність, постнекласична наука, філософія науки.

Серед впливових і ефективних методологічних стратегій філософії науки періоду, що
наступив після безроздільного панування позитивізму в методології, належить, безумовно,
концепція науково-дослідницьких програм І.Лакатоса. Вона постає як спроба компромісу і
збалансування попередніх методологічних підходів, своєрідний серединний шлях у розв’язанні
численних методологічних проблем сучасної науки.
Цій концепції, певно, неможливо відмовити в налаштованості на раціонально вивірене
розв’язання проблем, які виникають в науці та методології науки. У порівнянні з сучасними їй
концепціями наукових революцій Т.Куна, концепцією онтологічної відносності В.Квайна,
іншими більш або менш «ірраціоналістичними» вченнями філософії науки, варіант методології,
запропонований І.Лакатосом, виглядає більш наближеним до класичних стандартів науковості,
яким, за визначенням, притаманна, серед іншого, певна метафізичність у постановці та
розв’язанні епістемологічної проблематики. Шукаючи вихід із кризових моментів розвитку
методології, І.Лакатос швидше налаштований уникати гострих кутів і радше оновлює
відповідно до сучасних вимог, аніж відкидає як недоречні, класичні норми й ідеали науковості.
Все це актуально для методологічного аналізу науки постнекласичного періоду її
розвитку. Тобто вплив згаданих способів формулювання і розв’язку методологічних питань
поширюється за межі постпозитивізму.
Метою нашого дослідження буде виявлення особливостей двох різних граней
методології науково-дослідницьких програм, передусім тих її рис, що містять метафізичне
змістовне навантаження і наближають до зразків класичної, ще модерної наукової
раціональності. Крім того, в центрі уваги будуть майже протилежні настанови цієї методології,
по суті схожі на постмодерні висновки.
Методологія науково-дослідницьких програм була предметом дослідження таких
філософів і методологів науки, як В.Лекторський, В.Садовський, Б.Грязнов, Є.Кузіна,
Н.Кузнєцова. Вивчення питань становлення постпозитивізму, пов’язаних із розумінням
концепції І.Лакатоса, знаходимо у Б.Пружиніна, Л.Баженова, В.Чуйка, В.Поруса, Є.Мамчур,
А.Паніна. Соціокультурний контекст і світоглядна насиченість згаданих питань розглядаються
у працях Л.Мікешиної, М.Марчука, А.Нікіфорова, В.Стьопіна, Ю.Мєлкова та ін.
Передусім у концепції науково-дослідницьких програм І.Лакатосом обстоюється
неперервність наукового розвитку, а отже, відкидаються спроби зображати процес розвитку
науки як низку стрибків, розривів із традицією, непарадигмальних інсайтів і т.ін. Це не означає
переходу до кумулятивізму в поясненні наукових процесів. Виходячи з настанов методології
науково-дослідницьких програм, тут ідеться радше про теоретичне конструювання більш-менш
логічно несуперечливої картини динаміки науки, яка б долала недоліки суто історичного,
фактуально-еміпричного тлумачення (чи опису) цієї динаміки. Для І.Лакатоса наука рухається
в своєму розвитку теж далеко не завжди лінійно. Та це не дає підстав сумніватися в наявності
внутрішньої логіки наукового поступу, внутрішньої історії науки. Саме вона і стає ніби
метафізичним конструктом. Звісно, тут є потреба відкинути упередження стосовно метафізики
як протилежності і противаги діалектики, яка, як відомо, в марксизмі тільки й мала підстави
вважатись єдино правильною теорією розвитку в природному і суспільному середовищах.
Навпаки, така метафізика значною мірою наділена евристичним потенціалом.
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До того ж сама метафізика згадується І.Лакатосом, у тому числі в усталеному класичному
значенні, зокрема, коли він говорить про картезіанську метафізику як провідну науководослідницьку програму Нового часу, що мала механістичний характер і теоретично підкріплювала
експериментальне природознавство того часу. Та навіть така, ще класична, метафізика неабияк
підживлювала розвиток науки, будучи евристичним принципом наукового пізнання [див.: 4, с.80].
Такого ж зразка метафізикою для науки може вважатися, за І.Лакатосом,
конвенціоналістське правило про неприпустимість відмови від винятків під часаналізу будьякого питання в науці. Взагалі кожне, зазвичай неписане, правило, що скеровує розвиток науки
якщо не раціонально, то на підсвідомому рівні. Хоча більшість таких правил усе-таки явні.
Нерідко вони функціонують у комплексі з іншими настановами, даючи імпульси розвитку
науки. Тому метафізика мусить аналізуватись аж ніяк не як статика, завершеність, стагнація в
розвитку науки, а навпаки, як динамічна і гнучка основа науки.
Все ж у концепції науково-дослідницьких програм вагоме значення відводиться
жорсткому ядру, що «цементує» найнадійніші, перевірені факти й гіпотези, надаючи їм
теоретичну підтримку і вписуючи їх у легітимізоване поле епістемологічного дискурсу. Власне
функцію захисту найбільш прийнятного для дослідників матеріалу мусить виконувати
захисний пояс науково-дослідницької програми. Елементами цього утворення є допоміжні
гіпотези. Саме в протистоянні жорсткого ядра і численних, нерідко провокативних фактів за
посередництва захисного поясу і полягає суть важливої дилеми наукового пізнання в цілому –
вибору між теорією і фактами. Реальна картина розвитку науки не дає підстав звертатися до
гегелівського панлогізму і недовіри до фактів. Водночас надмірна увага до їх евристичного
значення зрештою підриває теоретичні основи самої наукової теорії, без якої наука немислима.
Спрямованість на компромісні розв’язки спірних методологічних питань саме й характеризує
концепцію І.Лакатоса. Не дивно, що поряд із позитивною евристикою в ній присутня евристика
негативна, а зовнішню історію науки доповнює внутрішня.
Діалектичність концепції науково-дослідницьких програм ще й у тому, що в згаданій
щойно взаємодії теорії й фактів вона не надає вирішальної переваги жодній стороні. Цілком у
відповідності з постмодерністськими уявленнями про відсутність центру і повну
врівноваженість у значущості кожного з елементів опозиції. Так, успішність ньютонівської
програми пояснюється вмілим перетлумаченням контрприкладів у підкріплюючі приклади
[див.: 4, с.81]. До цього прикладу І.Лакатоса можна було б додати і ще одне важливе
протиборство класичної доби, пов’язане з поясненням будови Сонячної системи, що
завершилося, як відомо перемогою геліоцентричної системи, попри те, що шлях до визнання
був тернистим, а теоретично формулювати неочевидні з боку досвіду твердження доводилося і
класикам цього вчення, зокрема, М.Коперніку [див.: 2].
Знову звертаючись до «постмодерністських» мотивів у концепції І.Лакатоса, наголосимо
й на тому, що, незважаючи на значну повагу до теоретичного складника наукового знання, він
визнає відносність і, певною мірою, сконструйованість наукової теорії. Цей натяк на
релятивність теоретичного знання особливо чітко простежується в критиці ним тих теорій, які
розраховують панувати, визначати наукову моду і встановлювати парадигмальні критерії для
інших теорій. Для характеристики ж наукових пошуків ньютоніанців у захисті власних
методологічних позицій, він вдається до таких епітетів, як «вражаюча винахідливість» і
«блискуча дотепність» [4, с.81]. Тому при захисті методологічних основ власних теоретичних
побудов можна, як це не парадоксально, вдаватися до таких «ірраціональних», не зовсім
наукових засобів. У цьому ж ключі розвивається І.Лакатосом думка про те, що «за належної
винахідливості та певної удачі можна впродовж тривалого часу «прогресивно» захищати будьяку теорію, навіть якщо ця теорія хибна» [3, с.219]. Саме такий вільний творчий варіант
пояснення наукової творчості здобуває дедалі більшу підтримку в умовах постнекласичної
науки, якій також властиво лібералізувати критерії та норми науковості, але не для того, щоб їх
остаточно розмити, а з метою забезпечення врахування всіх можливих фактуальних пропозицій
і вибору з-поміж них кращих, та тільки до наступних подібних змін. Таке бачення міститься і в
концепції І.Лакатоса, що він доводить також і критикою вирішального експерименту як засобу
остаточного прийняття чи відкидання окремої теорії, виходячи з відкритих нових фактів: «Ні
логічне доведення суперечності, ні вердикт учених про експериментально виявлену аномалію
не можуть одним ударом знищити дослідницьку програму» [3, с.221]. Він говорить про це ще й
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так: «Працюючи в межах дослідницької програми, ми можемо впасти у відчай від надто
численних «спростувань», перш ніж якісь дотепні і, головне, вдалі допоміжні гіпотези, що
дозволяють збільшити емпіричний зміст, не перетворять – заднім числом – низку поразок в
історію гучних перемог» [4, с.82]. І взагалі, поспіх у виборі чи, швидше, відкиданні теорії
недоречний не тільки тому, що теорія перебуває в основі метафізичного ядра програми, а й з
суто практичних міркувань. Скажімо, доведення істинності окремої теорії через багато років
після її появи і після численних «бомбардувань» нібито спростовуючими фактами теж потребує
копіткої роботи з відсіювання цих фактів, а значить удосконалює експериментальні
дослідження, роблячи їх змістовнішими, а їх результати – достовірнішими.
І.Лакатос доходить висновку: «Методологія наукових дослідницьких програм пояснює
відносну автономність теоретичної науки» [4, с.88]. А забезпечує цю автономію теоретичний
конструкт – позитивна евристика, яка «від самого початку задає загальну схему захисного поясу»
[4, с.150]. Цей пояс не тільки захищає теорії від випадкового спростування і невиправданого
відкидання, а й забезпечує належну гнучкість наукової теорії, не даючи їй перетворитись у
теоретизування на кшталт марксизму чи фройдизму. Невипадкове таке зауваження: «Слід
відокремити «тверде ядро» від гнучкіших метафізичних принципів, які виражають позитивну
евристику» [4, с.87]. Цим принципам не обов’язково треба слідувати завжди і беззастережно. Та
цього ніхто й не робить. Ньютону теж свого часу доводилося переглядати звичні уявлення про
форму планет. Значна частка відносності, відкритості до потенційних змін і вдосконалень стає
вирішальною для такого зразка метафізики, який відповідає сучасним методологічним вимогам.
Саме такою є метафізична в своїй основі позитивна евристика.
Варто, безперечно, враховувати таку вирішальну властивість наукових гіпотез, як
здатність передбачати факти. Під впливом позитивістського індуктивізму і успіхів
природознавства факти почали сприйматися не просто як первинний рівень інформаційного
забезпечення наукового пізнання, а й мало не в якості виключного і єдино достовірного
джерела пізнання. Хоча евристичний потенціал гіпотези розкривається значною мірою саме
через здатність передбачати нові факти: «Зріла наука складається із дослідницьких програм,
якими передбачаються не лише раніше невідомі факти, а й, що особливо важливо,
передбачаються також нові допоміжні теорії; зріла наука, на відміну від нудної послідовності
спроб і помилок, має евристичну силу» [4, с.150]. Тому й формулюється І.Лакатосом висновок
про те, що «ми пропонуємо відмовитися від жорсткого ядра в тому випадку, якщо програма
більше не дозволяє передбачати раніше невідомі факти» [4, с.83].
У відомій тезі Дюгема-Квайна так само йдеться про потребу теоретичного
опосередкування фактів. А конвенціоналісти ладні вважати, що факти в основному й обираються,
і, навіть, творяться дослідником. Щоправда, розвиваючи згадану щойно думку, І.Лакатос вказує
на те, що його концепція, на відміну, наприклад, від конвенціоналізму А.Пуанкаре, не виключає
можливості відмови від жорсткого ядра й, отже, його руйнування. Тобто наукова уява і вся
сукупність позараціональних чинників наукової творчості не виключають потреби миритися з
потребою перегляду власних позицій під впливом зовнішніх змін. А компенсує таку залежність
від зовнішніх впливів захисний пояс науково-дослідницької програми. Щодо неодмінності
врахування екстранаукових чинників на перебіг наукової творчості, то для І.Лакатоса все-таки
не цілком прийнятна така думка Г.Башляра, який теж вважається представником
раціоналістичної лінії в методології науки, висловлена для підтвердження вагомості такого
впливу: «Потрібно, щоб раціоналізм звертався до науки такої, якою вона є, щоб він навчався в
ході розвитку людської науки і, в результаті, потрібно, щоб він набув належної підготовки для
сприйняття проблематики свого часу» [1]. Хоча не є І.Лакатос і категоричним противником
урахування впливу зовнішніх щодо науки чинників на розвиток пізнання. Тут уже можна
порівняти висновки І.Лакатоса з ідеями Г.Башляра про діалектичний варіант раціоналізму, в
якому йдеться не просто про вплив історичних умов на перебіг дослідження, а про синтез
різних напрямів цього впливу в широкому соціокультурному контексті.
І.Лакатос окреслює також певні етичні стандарти наукової діяльності, подібно до
мертонівських [див.: 6, с.475-476]. В основі етичної змістовності науки, названої І.Лакатосом
кодексом наукової чесності, перебувають скромність і стриманість. Це зумовлюється такими
обставинами: «Не існує жодної гарантії тріумфу тієї чи тієї програми. Не існує також жодної
гарантії її краху. Тож упертість, як і скромність, володіють значним «раціональним» смислом.
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Проте успіхи конкуруючих сторін повинні фіксуватись і завжди ставати надбанням
громадськості» [3, с.222]. В останньому пункті міститься майже традиційна для етичних
нормативів наукової діяльності антиномічність. У цьому випадку вона полягає в потребі
поєднати скромність окремого вченого з упертим прагненням наполягати на власній правоті.
Хоча це протистояння знімається історично – в ході розвитку певної програми. В іншому
масштабі, з більш загальних позицій справа не видається аж такою конфліктною. А те, яка з
альтернатив збережеться, визначається в дусі еволюційної епістемології, шляхом поступового
добору та практичної перевірки окремих гіпотез. Хоча ставлення І.Лакатоса до еволюційної
епістемології було неоднозначним, та в цілому його концепція науково-дослідницьких програм
виглядає єдиним, утім, звісно, не уніфікованим і не лінійним, еволюційним процесом змін
науки, яка складається із сукупності взаємодіючих і взаємозмінних парадигм – програм. А
такий глобальний еволюційний процес не може не бути діалектичним і, в основі своїй,
раціональним, якщо не за способом перебігу, то принаймні за ступенем усвідомлення.
До цього можна додати, що змістовно розглядати динаміку науки можна, за І.Лакатосом,
лише в тому разі, якщо брати за елемент цього процесу не окрему теорію, а впорядковану
сукупність теоретичних тверджень і принципів, якою і є науково-дослідницька програма.
Складнощі тлумачення наукового розвитку, вираженого у спробах раціональної
реконструкції науки, з’являються передусім у зв’язку з тим, що сама ця реконструкція за
визначенням не може бути віддзеркаленням наукової динаміки, представленням останньої у
повному обсязі і в найдрібніших деталях. Отже, частка творчості у метанауковому пізнанні стає
неминучою і може сприйматися не лише як перевага цього дослідження, а й як об’єктивна
потреба, а значить і помилки в дослідженні науки неусувні. Питання лише в тому, чи
абсолютизувати ці помилки і брати за основу метод спроб і помилок, як в еволюційній
епістемології, чи намагатися все-таки будувати раціональну, обґрунтовану картину наукового
процесу, в якому помилки були б вагомим, але не визначальним моментом розвитку.
Також ключ до розуміння причин неповноти досліджень науки міститься в людських,
суто суб’єктивних властивостях. І.Лакатос підкреслює: «Раціональна реконструкція науки (в
тому значенні, в якому я вживаю цей термін) не може бути вичерпною в силу того, що люди не
є цілком раціональними істотами, і навіть тоді, коли вони діють раціонально, вони можуть мати
хибні теорії щодо своїх раціональних дій» [3, с.223]. Тому не дивно, з позицій методології
науково-дослідницьких програм, що невідповідність між теорією і фактами, продукуючу захист
теорії прихильниками, можна пояснити, не вдаючись до соціально-психологічних чинників, а
цілком раціонально, а саме через потребу обґрунтованого захисту переваг певної теорії –
переваг, які можуть сповна виявитися згодом. Тому причини захисту теорії можуть бути не
обов’язково ірраціональними і такими, що привносяться в науку ззовні.
Важливою для І.Лакатоса є вимога дотримання принципу відкритості наукового пізнання
до критики, тому він, зокрема, пише: «Можна раціонально дотримуватися регресуючої
програми доти, доки її не обжене конкуруюча програма і навіть після цього. Однак те, чого не
можна робити, – це сприяти її слабкій публічній гласності» [3, с.228]. Тільки у конкурентному
просторі можливий належний розвиток окремих програм і науки в цілому. Наука може скільки
завгодно дотримуватися традицій, інколи не зовсім виправдано, але наука неможлива поза
набором певних демократичних стандартів, діючих всередині наукового співтовариства.
Хоча й тут свобода наукової діяльності раціонально, розумно регламентується. І в цьому
виявляються основні розходження І.Лакатоса з тим баченням науки, яке згодом оформитьсь як
постмодерністське. Він наголошує на тому, що тільки введення в наукове дослідження і в
дослідження науки певного позаметодологічного принципу дозволить наблизитися до
об’єктивної істини в науковому пізнанні і зберегти саму науку в її своєрідності як форми
світогляду: «Тільки такий «індуктивний принцип» може перетворити науку з простої гри в
епістемологічно раціональну діяльність, а множину вільних скептичних ігор, які розігруються
для інтелектуальної забави, в дещо більш серйозне – в підвладне помилкам відважне
наближення до істинної картини світу» [3, с.222]. При тому, що сам І.Лакатос в іншому місці
цієї ж праці відносить і свою, й інші методологічні стратегії до своєрідних ігор. Тому і в цьому
пункті позиція філософа виявилася збалансованою.
Продовжуючи наводити приклади такого примирення, здавалось би, взаємовиключних
переконань, згадаємо про вживані І.Лакатосом образи океану аномалій, що постають перед
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дослідником у процесі вивчення предмета і формування теоретичних моделей емпіричних
фактів. У класичній методологічній парадигмі можемо згадати видатного раціоналіста
Г.Ляйбніца, який, розрізняючи різні види істин, доступних пізнанню людини, звертав увагу на
те, що істини факту значно чисельніші й за своїм обсягом вони, безперечно, переважають
істини математичні чи вічні. Проте теоретична вага і значущість розділена абсолютно інакше,
оскільки пізнання фактів «аж ніяк не досягає статусу вічних і неодмінних істин логікоматематичного зразка. Істини факту, що досягаються в такому пізнанні, мають більш або менш
випадковий характер. Та у певному розумінні воно важливіше за сферу вічних істин, хоча б
тому, що є значно ширшим» [5, с.27]. Природничонаукові твердження, хоч і є численними,
проте значно менш надійними і ясними, стосовно них завжди можна помислити протилежне їм
твердження, виражене у відповідному синтетичному судженні. Тоді як теоретичні істини вже за
своєю аналітичною формою вираження, та й онтологічно, значно переважають істини факту.
Такі висновки споріднюють раціоналістів з двох різних епох. Але І.Лакатос водночас і
критикує настанови модерної методології саме в якості єдино правильної методологічної
системи. Зокрема він так зображає сучасний йому і близький нам стан методології науки: «В
сучасній філософії науки діють різні методологічні концепції, та всі вони доволі істотно
відрізняються від того, що зазвичай розуміли під «методологією» в XVII столітті і навіть у
XVIII столітті. Тоді сподівалися, що методологія забезпечить учених зібранням механічних
правил для розв’язання проблем. Тепер ця надія зазнала краху: сучасна методологічна
концепція, або «логіка відкриття», являє собою просто низку правил (можливо навіть не
особливо пов’язаних між собою) для оцінки готових, гарно сформульованих теорій» [3, с.204].
Висновок. Отже, методологічне вчення І.Лакатоса і в межах концепції науководослідницьких програм, і в дослідженнях питань реконструкції наукового пізнання містить
значний евристичний потенціал. З істотними в методологічному значенні висновками
класичної філософії це вчення споріднює налаштованість на ідеали об’єктивного,
впорядкованого знання, невипадковість ідеалів і норм наукового пізнання, визначальне, хоч і не
виняткове становище теорії в методологічному просторі науки. Причому в працях І.Лакатоса ці
настанови не містять елементів догматизму і схоластичності, тому метафізичні елементи
наукового знання набувають рис відкритості, плюралістичності, тобто тих ознак, які
притаманні постнекласичному способу постановки і розв’язання проблем у філософії науки.
Водночас попри наявність у методології науково-дослідницьких програм згадок про
програми у порівнянні їх з іграми, звернень до таких передумов наукової творчості, як
сміливість дослідника, дотепність, творча неординарність мислення тощо, І.Лакатос повсякчас
збалансовує такі нібито ірраціональні моменти наукової творчості з цілком раціональними
настановами, що робить методологічні висновки концепції науково-дослідницьких програм
виваженими і такими, що й надалі зберігають евристичний потенціал.
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Summary
Roshkulets R. Metaphysical Aspects of the Conception of Scientific Research Programs in the Context
of Classical and Postnonclassical Rationalities. The article investigates some aspects of the I.Lacatos’
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metaphysical content of this conception and kinds of its influence on postnonclassical science. Keywords:
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ВСЕЄДНІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕАЛЬНА ПРИРОДА 1
Аналізується концепт “всеєдність”, який визначає глибини російської релігійної філософії, крізь
призму діалектики категорій “одиничне” і “загальне”, “одне” і “множинне”, а також через виявлення
ідеальної природи всеєдності. Стверджується, що ідеальне розкриває спосіб існування всеєдності як
особливого ладу буття, а сам феномен всеєдності, зі свого боку, здатний репрезентувати природу
ідеальності. Ключові слова: всеєдність, ідеальне, єдине, множинне, одиничне, загальне, софіологія.

В сучасному філософському дискурсі категорія «ідеальне» застосовується переважно у
значенні “досконалого”, “еталонного”, похідного від “ідеалу”, через що її глибинний зміст як
виявлення особливого способу, ладу існування, протилежного просто “матеріальному”,
залишається в тіні. На наше переконання, звертання до концепту “всеєдність”, дозволяє
утримати в понятті ідеального його справжній зміст. З іншого боку, саме через ідеальність
можна окреслити істинну природу всеєдності як такої.
Проблемі всеєдності присвячено велику кількість праць. Це монографії В.Моїсеєва,
Н.Уткіної, В.Акулініна, розділи у підручниках і статті А.Абрамова, П.Гайденко, І.Євлампієва,
Н.Мотрошилової, С.Хоружого, В.Вершиної, К.Горелика, Ю.Панкова, В.Возняка, Ю.Романенка
та ін. Проте питання про ідеальність як особливу природу всеєдності не знайшло своєї
адекватної аналітики. Зміст категорії «ідеальне» досліджується у працях Е.Ільєнкова,
М.Ліфшиця, Д.Дубровського, В.Лазуткіна, Ф.Михайлова, Г.Лобастова, В.Сагатовського,
К.Любутіна та Д.Півоварова, Б.Молодцова та ін. Водночас вельми рідко поняття ідеального
співвідноситься з поняттям “всеєдність”.
Метою нашої статті є виявлення ідеальної природи всеєдності через аналіз і розкриття її
діалектичного характеру.
Перше, на що звертають увагу всі, хто досліджує всеєдність, – це присутність інтуїції
всеєдності практично у всіх досократиків: саме народження філософії і є виникнення думки,
зайнятої пошуками того одного, що лежить в основі всього, й знаходження способу бачення цього
одного. Вже у Фалеса (і безлічі безіменних авторів, у яких присутні таємничі все і один) зафіксовані
полюси поняття всеєдності, і на перший погляд дитяча наївна напівміфологічна теза “Все з води”,
за собою і в собі містить повноцінну роботу думки, – як стверджує В.Петрушенко [4].
Якщо вже перші кроки смислових персонажів, що з’явилися, вводять у саму суть мислення,
то розвинена й опрацьована форма ідеї всеєдності, що являє собою принцип досконалої єдності
множини, якій притаманні повна взаємопроникненість і водночас взаємороздільність усіх її
елементів, – або більш розгорнутий варіант: “всеєдність є категорія онтології, що позначає
принцип внутрішньої форми досконалої єдності множини, згідно з яким усі елементи такої
множини тотожні між собою і тотожні цілому, але водночас не зливаються в нерозрізнену й
суцільну єдність, а утворюють особливий поліфонічний лад, “трансраціональну єдність
роздільності та взаімопроникненості”» [7] – постає такою, що конституює саму здатність бачити.
У світлі ідеї всеєдності буття мислиться як універсальне (що певною мірою є тавтологією,
оскільки “universum” уже містить єдність і розрізнення), включає в себе і різноманітний
природний світ, і людину з притаманною їй свідомістю (а, отже, включає рівень позапросторових
і позачасових ідеальних форм ), з усією повнотою душевно-духовних сил, і так само буття
Абсолюту-Бога. Лінія всеєдності традиційно співвідноситься з лінією платонізму.
Аналіз основних етапів розвитку проблематики всеєдності як у формі цілеспрямованосвідомої розробки, так і у прихованій формі способу руху думки (досократики – Платон і
Аристотель – неоплатонізм – апофатична патристична традиція – Боецій – середньовічна
суперечка з приводу універсалій – Нікола Кузанський – протистояння раціоналістичної та
Стаття підготовлена в рамках проекту НАНУ-РГНФ «Генезис і шляхи розвитку російської та
української філософської думки» (постанова Президії НАНУ № 50 от 14.03.2012 р.).
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емпіричної гносеології – німецька класична філософія і романтики – російська філософія)
дозволяє чітко зафіксувати виразну присутність двох векторів: єдності і множини, об’єднання
та індивідуації, колективного та індивідуального, одиничного і загального (цікаве становище
останньої пари: якщо попередні відповідності досить прямолінійні та співзвучні – єдність,
об’єднання, колектив, з одного боку, і множина, індивідуація, індивідуальне з іншого, то пара
одиничне – загальне все обертає: одиничне не має прямого стосунку до єдності, а загальне – до
множини), що в основному визнається, хоча досить поширені зауваження, що лінія свободи і
множинності залишається благим побажанням, декларацією і при свідомому залученні поняття
“всеєдність” домінують тоталізуючі тенденції, які розуміються як надмірне об’єднання,
оскільки мова йде про єдність роздільності та взаємопроникненості. Найбільш часто це
застосовується при аналізі російської філософії, яка й ідентифікується як філософія “ми”. Таке
твердження підкріплюється посиланням на Г.Шпета: “хитро не собор з усіма тримати, а знайти
собі крім собору і в самому соборі” [8, с.116 ], без чого особистість розпливається як шматок
масла на сковорідці. Застосування цього метафоричного образу видає неприпустиме
покладання поруч: ось шматок масла як одиничне окреме, а ось зниклий при об’єднанні
шматок. Подібне покладання поруч є наслідок натуралістичного редукціонізму, який розуміє
все за “логікою твердого тіла”, коли способи осмислення матеріального та ідеального,
тілесного і духовного, статичного і динамічного не розрізняються, що постає неакуратністю і
некритичністю думки, яка орієнтується суто предметно-об’єктно і не бачить підстав (якщо
згадати те, про що йшлося раніше – не здатна вловити непредметну присутність абсолюту), які
не тільки важко зафіксувати як предмет, але які саме тоді, коли вони підстави, не видимі як
предмет, а коли стають предметом – можуть і не бути підставою. Особлива роль поняття
всеєдності виокремлюється саме тоді, коли фіксується ієрархічна структурованість самого
розуму і ставиться завдання усунення редукції двоспрямованих тенденцій: цілеспрямованості
на індивідуалізовано-виділене-одиничне (цеїсть), яке будучи побаченим у своїй “цеїсті”,
завжди вже містить “не це” – загально-ціле, що єднає. Тобто слід у баченні не розривати
повноти зв'язків одинично-особливого, але й не розчиняти одинично-особливе у зв'язках і
відносинах, що можливо тоді, коли два вектори постають як один – це й відбувається на
кордоні конституювання особливого, в акті трансцендування.
Стосовно світу можливі дві настанови. Спробуємо позначити їх так: гераклітопарменідова незбирана єдність і платоно-демокрітова роздільна дрібність (індивідуальність).
Якось неумисно вийшло об’єднання традиційно протилежних поглядів – Геракліт і Парменід:
рухомий потік і всеохопна єдність, Платон і Демокрит: ієрархія смислових індивідуумів (ідей) і
простір речових індивідуумів (атомів). Порядок розсуду цих двох модусів не може бути
встановлений жорстко. У досвіді самосвідомості очевидно-первинні обидва порядки: первинна,
початкова цілісність мене і світу, коли Я – під Усім, але тоді немає і мене, немає того, хто
злитий з цілим; і первинний пункт у вигляді Я, з якого видно моє окреме існування у вигляді Я,
але окреме Я – вже розділеність і вирваність з цілого ... У сприйнятті цілісність і розділеність
оборотні. Впізнаються сліди тих же метань і в Августина в його дивовижному парадоксі – Бог
ближче до мене, ніж я до себе, і у Декарта в його прориві до існування через “Я мисляче”, і у
Спінози, і у Ляйбніця – і нескінченні “і” у всі часи і у всіх.
Ця проблема і позначена як Всеєдність – сподіваний принцип об’єднання в цілісності при
повному збереженні індивідуальної множинності. Вже саме слово “всеєдність” вводить якусь
парадоксальність – воно поєднує непоєднуване: усе є як єдність. “Все” – обов’язково припускає
множинність і розділеність, але ця множинність об’єднана, і об’єднана особливим чином – так,
що кожен осібність елемент, не втрачаючи своєї осібності, втягує, наповнюється усіма іншими
осібним елементами, надаючи й їм усім залишатися самим собою. “Я називаю істинною, або
позитивною, всеєдністю таку, в якій єдине існує не за рахунок усіх, або на шкоду їм, а на користь
усіх. Хибна, негативна єдність пригнічує або поглинає вхідні в неї елементи і сама виявляється,
таким чином, пустотою; справжня єдність зберігає і посилює свої елементи, здійснюючись в них
як повнота буття” [5, с.552]. Єдність стає порожною, коли відсторонюється і не помічає, не
враховує своєрідності того, що об’єднує – образом такої єдності можна назвати морок, темряву, в
якій усе є, але є як ніщо, сліпота, що не розпізнає (“тьма” і є безліч старослов'янською мовою).
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Єдність, яка враховує специфіку вхідних елементів, наповнюється і переповнюється ними; образ
такої єдності – світло, що дозволяє розрізняти.
До речі, адекватне розуміння всеєдності, істинної діалектики одного та множинного,
одиничного та загального всередині неї дозволяє уникнути абстрактно-розсудкового
протиставлення індивідуалізму та колективізму, абстрактного розведення по різних полюсах
“особистості” і “суспільства”, “індивіду” і “загалу” (“спільноти”) з наступними пошуками їх
синтезу, який від самого початку обтяжений початковою абстрактністю й тому не здатний
вийти за межі емпіристського мислення. Отже, природа всеєдності як такої є суто ідеальною.
Ідеальне у цьому розумінні є присутність одного в іншому (врешті-решт – усього в усьому).
Ідеальне можна взяти як ideelle, що означає здатність предмета бути чимось іншим, набуаати
інших форм. Тоді ideelle є відношенням репрезентації, представництва одного в іншому,
присутності одного в іншому. Ідеальне можна брати як ideale, як “повноту вираження
загального в одиничному, як здатність бути для іншого представленням об’єктивних меж,
рамок розвитку цієї конкретності” [2, c.7]. Безперечно, ідеальному в такому розумінні (як
ideale) відповідає соловйовська “позитивна всеєдність”. Якщо ж знайти такий феномен
всеєдності, ідеальність якого виражена найістотнішим і найдосконалішим чином, то це буде
наша самість, наше “Я” як “ободиничена всеєдність”, за С.Франком.
У фізичному, матеріальному світі об’єднання здійснюється як поглинання одного іншим,
як знищення його – як жертва-пожирання. Але цей стан не є щось самісно-природне,
відокремлене, а є неналежне здійснення того, що має гідне буття в абсолютній основі світу – це
неідеальне здійснення єдності. Ідеальне здійснення єдності передбачає “життя всіх один для
одного в одному” – тобто “повна свобода складових частин у досконалій єдності цілого” [5,
с.361]. Так легко обізвати ці сподівання утопізмом і тим самим затвердити невідбутну
непорушність світу, що розпався. На хворобливому місці відриву Я від цілого народжується
будь-яке філософування, в російської філософії досить часто воно набуває рис софіологіі. Але
можна відзначити, що практично завжди російська софіологія призначена обґрунтувати
можливості та умови зв’язку Бога і світу, абсолютного і відносного, тобто виходить з
неналежного стану наявного світу – це все та ж проблема спряженості розділеного, цілісності
множини, або, зовсім інакше, – духовної тілесності (В.Соловйов, Є.Трубецькой, П.Флоренський,
С.Булгаков, Л.Карсавін, А.Лосєв). С.Хоружий відзначає, що на відміну від західних варіантів
софіологіі, які виникають на ґрунті візіонерської містики (яка тяжіє до емпіричної чуттєвості та
еротики – Л. Карсавін), для російської софіологіі стає звичною “гносеологізоване аранжування”
внаслідок зв’язку з кантіанством (не як школою, а як настановою пізнання). Він називає це
“курйозом” [7], що вказує на неадекватність подібного зв’язку, але якщо акцентувати кантівську
пізнавальну настанову як критичну аналітику умов пізнання, що якраз і пов’язане із зміною
способу бачення, виявлення точок єдності (трансцедентальних єдностей апперцепцій – у даному
випадку потрібна саме множина) – то курйоз стає просто специфічною рисою російської
філософії, що визначає її тяжіння до некласичності: неприйняття поділу схоластично-логічного і
містико-інтуїтивного моментів у мисленні.
Проте зі зверненням до софіологіі відкриваються безмежні можливості для умоглядів і
спекуляцій, які часом зриваються у надмірний спіритуалізм, теософію, єресі, лірично-пафосну
багатослівність, химерність – але головне, на наш погляд, бажання уникнути однобічної
одномірності, абстрактних первнів лінійного мислення, що можливе тоді, коли
трансраціональна (коли раціональне не відкидається, але й не афішується як єдино визначальне,
а працює там, де воно раціональне, проте здатне й до самообмеження своїх домагань) логіка
всеєдності експлікується так, як це зробив С.Франк, називаючи свою думку антіномічном
монодуалізм (“Реальність і людина”): відособлена індивідуалізованість не доповнюється
компенсаторно ззовні єдністю (і не відкидається), а основою і умовою її постає участьпричетність буття за межами себе – що в історико-філософської традиції і називається
трансцендуванням: – я не можу бути і мати своє без того, щоб мати відношення до
нескінченного всеосяжного, що йде у глибину, знаючи себе; я знаю інших, знаючи інших – я
знаю себе. Дуже показовий вихід С.Франка на проблематику діалогізму, що виникає не в
додаток до всеєдності, а як свідчення можливих реалізацій всеєдності, коли від бажаного та
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регулятивного відбувається крок до конститутивного. Це ідеї зрілого С.Франка, який найбільш
виразно й опукло реалізував логіко-методологічний потенціал ідеї всеєдності, свідомо і
цілеспрямовано увівши всеєдність у структурний принцип думки.
Н.Мотрошилова наводить достатньо нетрадиційну характеристику всеєдності, дану
західним дослідником В.Соловйова Л.Венцлером у статті “Поняття любові у Ніцше і
Соловйова”, який говорить, що і “думка Ніцше про вічне повернення подібного, і соловйовське
бачення всеєдиного як основного кроку містять у собі твердження, проголошення “Так!” ...
Всеєдність, кажучи конкретно, не виражає нічого іншого, ніж те, що індивід каже “Так!”
усьому іншому ... Пристрасть, яка об’єднує обох мислителів, – це любов до дійсності як такої,
до всіх речей і сутностей” [3, с.179-180]. Можливо, це любовне “Так!” і викликало
найактивніший філософський рух, у руслі якого за короткий термін виникає великий ряд
релігійно-філософських систем, на що і вказує С.Хоружий: “Філософія Соловйова немов
зруйнувала якийсь бар’єр, який тривалий час заважав самовираженню російської думки в
розгорнутій філософської формі” [7], і якщо значення думки багато в чому визначається тим,
яку розумову енергію вона ініціює, то вже це виключає можливість ототожнення В.Соловйова з
Цар-гарматою, тобто гарматою, з якої ніколи не стріляли.
У зв'язку з цим вар то згадати життєву позицію В.Соловйова – напружена увагаспівучасть до протилежної позиції, так що погляди його часто визначалися тим, що постає
протилежним. Він гранично нетерпимий до обмеженості й однобічності і, як зауважує
Є.Трубецькой, звідси його постійна самотність і нездатність віддатися цілком одному з
ворогуючих станів, пристати до однієї з ворогуючих сторін [див.: 6, с.91]. Важко втриматися
від бажання навести дві цитати зі статті Є.Трубецького, оскільки те, що говорить він про
Соловйова як про особистість, характеризує всеєдність як спосіб думки: “Сама істота його –
шукання безумовного і безвідносного, і це безмежно розширювало його розум. Він був
нещадним викривачем будь-якої однобічності – у кожному людському погляді він негайно
розглядав печатку умовного й відносного. Буденні людські думки – суміш істини і брехні, вони
приймають сторону істини за всю істину. Соловйов легко вгадував однобічність і це негайно
змушувало його суперечити, тобто висувати протилежну сторону істини” [6, с.87].
“Універсалізм змушував Соловйова повставати проти ідолів, а й зумовлював надзвичайно
високу оцінку відносного, вміння бачити зерно істини у найбільш протилежних і несхожих
світоглядів” [6, с.90]. І випереджаючи сьогоднішні оцінки, Є.Трубецькой зауважує, що
Соловйов нездатний був бути партійним, але все життя страждав від партійного до себе
ставлення – слов’янофілів, західників, католиків, містиків [див.: 6, с.92].
На наш погляд, зовсім не випадково для російських мислителів, які тяжіють до філософії
всеєдності, характерна гранична критичність і свобода думки – ідеї і думки звільняються від
полону часу і форми, будучи поставленими у світ “домінанти на іншого” (М.Гайдеґер,
Е.Левінас, Г.Батіщев, В.Малахов), а це становить конститутивний принцип ідеї всеєдності.
Можна стверджувати, що граничну критичність і тверезість бачення має лише та позиція, яка
свідомо і цілеспрямовано співвідносить усе явлене-експліковане з його витоком і умовою.
Такий критичний потенціал мають і метафізично зорієнтована філософія, і християнство.
Ю.Арабов, визначаючи риси російської культурної традиції, говорить про характерну для неї
гіпертрофовану особисту відповідальність за скоєне і все, що відбувається довкола, в це
зумовлено “християнською дибою” (а вірніше – хрестом) всупереч комфортним віруванням, які
дозволяють уникнути відповідальності за все, що відбувається в світі [див.: 1, с.18], або за
відомою формулою Ф.Достоєвського – всі відповідальні за всіх. Ю.Арабов вважає однією з
найбільш істотних причин поширення східних культів у наші дні бажання впасти в забуття і
втекти від відповідальності за інших, що, втім, нічого не говорить про самі східні культи, але
відкриває те, що в них бажають знайти.
Висновок. Отже, звертання до категорії «ідеальне» дозволяє осмислити самі глибини
всеєдності як особливого ладу буття, всеєдності як істинного способу буття як такого та власне
людського способу буття зокрема. Всепронизаність, всепроникненість, усеприсутність – ось
ейдоси здійснення всеєдності як способу вияву ідеальності; водночас – це й виміри самого
ідеального, яке аж ніяк не обмежується феноменами індивідуальної психіки, «суб’єктивної
реальності», а має суто об’єктивний, онтологічний статус.
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Summary
Limonchenko V., Voznyak V. All-Unity and Its Ideal Nature. The article is devoted to concept of "all-unity"
that determines the depth of Russian religious philosophy through the prism of dialectical categories of "unitary" and
“universal","single" and "multiple", and by revealing the ideal nature of all-unity. It is stated that ideal discovers the
way of all-unity existence as special order of being, and the phenomenon of all-unity itself is able to represent the
nature of ideality. Keywords: all-unity, an ideal, single, multiple, unitary, universal, sophiology.
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СМИСЛ ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГУМАНІТАРИСТИЦІ
Аналізуються творчо-евристичні потенції категорії смислу в процесі наукового пізнання.
Досліджується можливість розширення сфери евристики в гуманітарних науках завдяки експлікації
значень смислу на різних етапах наукової творчості. Акцентується увага на відкритому характері
гуманітарно-наукової парадигми, стрижнем якої визнається категорія смислу. Ключові слова: смисл,
творчість, креативність, евристика, когітологія, гуманітарно-наукова парадигма.

Вивчення творчих можливостей людини здавна приваблювало увагу філософів,
науковців, митців. Спеціальною темою досліджень творча діяльність постала у психології,
педагогіці, кібернетиці й таких нових міждисциплінарних наукових напрямах, як когітологія та
евристика. Когітологія формується на перетині принаймні трьох основних галузей знання:
філософії, лінгвістики та інформатики. Як розділ філософії, що вивчає проблеми, пов’язані з
отриманням і використанням людських знань у процесі діяльності, когітологія трактує наукове
знання як “таке знання, що може вдосконалюватись, уточнюватися, ставати джерелом нових
систем знання внаслідок фальсифікації, перевірок, тощо” [6, с.46], тим самим визначаючи
характерну рису наукового знання – постійне оновлення, зростання. З погляду лінгвістики,
когітологія вивчає закономірності й особливості переходу думки у мову, мови у мовлення,
інтеграцію мовлення і думки. У концепції мовосвідомості і мовленнєдумки О.Фефілов визначає
мету когітологічного аналізу – пояснення феномену розуміння думки, об’єктивованої у мові, та
думки, означеної і висловленої за допомогою мови [5]. У межах інформатики когітологія
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займається проблемою створення штучного інтелекту, досліджуючи та моделюючи пізнавальні
процеси людини, виявляючи способи породження, подання і трансформації знань [див.: 2].
В Україні проблеми філософії науки, з погляду когітології, стали предметом аналізу
Вадима Чуйка. Він обґрунтовує актуальність дослідження творчої компоненти особистісної
діяльності, в тому числі й наукової тим, що “з появою фундаментальної теоретично
розвинутої науки, що формує для людства інтелектуального суб’єкта, філософія, за
допомогою свого вічного духу критицизму, виявила проблему невідповідності
інституціоналізованого способу існування науки з інтелектуальними можливостями
освіченої людини. Всупереч дескриптивізму науки освічена людина переживає прагнення
креативізації своїх нових можливостей” [6, с.41].
Креативність, з погляду методів і засобів отримання нового знання, розв’язку завдання,
прийняття рішення, стала предметом вивчення евристики. Завдання евристичної теорії – не
пояснення емпіричних фактів і обґрунтування теоретичних висновків, а передусім
формулювання гіпотез, вироблення моделей, створення образів і концептів, за допомогою яких
активізується творчий потенціал науковця. Евристика спирається не лише на раціональний бік
творчості, а й на позараціональний, інтуїтивний, художньо-образний.
Під впливом традиції, закладеної в радянську добу, сфера евристики в українській науці
охоплює переважно психологію, фізіологію вищої нервової діяльності та педагогіку, а на Заході
вона, крім цього, розвивається й застосовується в комп’ютерних науках, інженерії, масовій
комунікації, навіть у праві. У філософії науки проблема творчості розкривається в дослідженні
логіки наукового відкриття (К.Поппер, І.Лакатос), конструювання наукової теорії (Л.Дарден) тощо.
Наразі актуальною проблемою філософії науки постає розширення сфери
застосування евристики в гуманітарних науках, виявлення специфічних рис евристичних
методів гуманітарного пізнання. Можна констатувати, що методологія гуманітаристики
активно розвивається впродовж останніх двох століть, проте нерозв’язаними залишаються
багато проблем, пов’язаних із творчим характером процесу наукового відкриття в
гуманітарних науках, зокрема постановка наукової проблеми, висунення гіпотез, їх
обґрунтування тощо. На кожному з цих етапів науковець потребує засобів активізації своїх
креативних здібностей, стимулів і спонукань.
Дослідження творчості мають глибоке коріння у філософії (Сократ, Платон, Аристотель,
Плотін, Августин, Б.Спіноза, Р.Декарт, Г.-В.Ляйбніц, І.Кант, Ф.-В.Шеллінг). Вагомий внесок у
постановку та розв’язання проблем загальної теорії творчості зробили представники
Харківської школи (О.О.Потебня, О.М.Веселовський, Д.М.Овсянико-Куликовський, Б.О.Лезін).
Творчий процес на кожному зі своїх етапів передбачає використання як формальнологічних, так і інтуїтивно-евристичних засобів. Серед наших сучасних співвітчизників
творчість як спосіб самоідентифікації людини досліджує О.Колісник. Значення феноменів
інтуїції та фантазії у творчому процесі вивчали М.Братерська-Дронь, І.Григорків, О.П.Поліщук.
Роль інтуїції у науковій творчості розкривали Г.Барбітова, О.Гасяк, С.Мудра. Багато уваги
нині привертає до себе проблематика творчих інтенцій наукового пізнання (М.Марчук,
В.Ратніков, Н.Краснонос, Є.Кулик, О.Сидоренко).
Нашу увагу привернув виступ В.Возняка на Міжнародній науковій конференції у Львові
(10-11 лютого 2012 року), в якому доповідач зробив акцент на суперечності між творчістю та
“проектувальною креативщиною”, що набуває обертів у сучасному світі. Він наголошує, що “у
філософсько-теоретичному плані за експансією суто проективного мислення стоять претензії
скінченного розсудку на право перевлаштування дійсності відповідно до своїх смислів і цілей...
Поклоніння “креативності” є лише гординею скінченної свідомості, розсудковою хворобою
розуму, який прагне весь час виправляти дійсність, вносити в неї свої смисли і помисли” [3,
с.42]. Натомість справжня творчість є водночас виявом свободи людських здібностей і
усвідомленням обмеженості розсудку з погляду розуму. Псевдотворчість, різновидом якої
постає “проектувальна креативщина”, за визначенням В.Возняка, – “такий режим перездійснення схем і форм активності, в якому суб’єкт цілковито стурбований реалізацією своєї
(суб’єктивної, партикулярної, корпоративної) мети і цілком байдужий до логіки та онтології
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цілого” [3, с.43]. З нашого погляду, саме категорія смислу є тим “лакмусовим папірцем”, який
виявляє продукти справжньої творчості та її симулякри.
У цьому контексті важливим є розуміння творчості як діяльності, зумовленої
смисложиттєвими настановами. Л.Охріменко пропонує “піднятися від персональної
самосвідомості до суспільних уявлень про життєві ідеали як соціально значущі” [4, с.104].
Технологічна наукова діяльність поступово витісняє творчий процес наукового пізнання, що
загрожує втратою головної цінності й характеристики творчості – сво боди, а р азо м з тим і
гуманістичного потенціалу науки. Ми погоджуємося з думкою, що “смисложиттєві духовноціннісні орієнтації дають можливість творчо реалізувати співвідношення мети, засобу,
результату як продуктивну єдність. Ці твердження гуманістичної етики конче актуальні для
сьогодення постіндустріального суспільства” [4, с.104]. Важливий аспект наукової творчості,
який потребує, на наш погляд, детального вивчення – ціннісно-смислові орієнтири, які
актуалізують евристичний потенціал наукового пізнання.
Ми пропонуємо новий ракурс дослідження категорії смислу – як засобу актуалізації
творчого потенціалу науковця в процесі пізнання. Осмислення постає перед нами не просто
засобом оцінки чи засвоєння готового продукту пізнання, а методом відкриття нового знання, не
детермінованого попереднім досвідом і не передбачуваного з погляду наявного, а уможливленого
новим індивідуальним поглядом. Оскільки категорія смислу притаманна усім формам світогляду
– філософії, релігії, мистецтву і науці, то в кожному з них виявляється лише один із вимірів
смислу, дослідження якого дозволяє розкрити ще одну грань цієї філософської категорії.
У розвитку науки ми простежуємо два протилежні вектори організації наукового
знання: з одного боку, мета пізнання – відкриття нового знання (вимога евристичності –
цінність новизни), з іншого – накопичення знань (вимога кумулятивності – цінність
традиції). Ці протилежні напрями зумовлені різними аксіологічними настановами:
пріоритетом індивідуального чи загального. Орієнтація на новизну в науці відображає
прагнення самореалізації особистості, вияв неповторного й унікального, зосередженого в
самості вченого. Підтримка традиції, вивіреного наукового знання, трансляція досвіду,
успадкування методології пізнання – вияв соціальної грані природи людини.
“Евристичність, – на думку Н.Бойко, – утверджує безумовну цінність особистості, її
мислетворчий і життєтвірний потенціал, у процесі реалізації якого можуть виникати
унікальні творчі розумові чи художні феномени. В основі таких феноменів лежить
суб’єктивність як творча діяльність, вони об’єднуються особистісним первісним
осмисленням життя, що йде від настільки ж особистісного розуміння природи явищ, яке
відбувається без видимого впливу культурно-психологічних стереотипів. Інший принцип
визначає суть ерудиції, вторинної за джерелом формування думки і життєвого досвіду, що
йде від чужої думки, чужого знання, нехай навіть загальнолюдського, загальноприйнятого.
Думка в цьому випадку формується в контексті чужих авторитарних концепцій, значущих
імен, одна тільки причетність до яких забезпечує її цінність у суспільній свідомості” [1].
На різних етапах наукового пізнання ці два головні принципи мають перевагу один над
одним. Якщо використати термінологію Т.Куна, то в періоди нормальної науки перевагу
здобуває принцип накопичення знання – кумулятивність, а в періоди кризи і революцій –
евристичність. Така дуалістичність відповідає загальновизнаній схемі діалектики розвитку: від
знання відомого (теза) через виявлення незнання раніше невідомого (антитеза) до нового знання
(заперечення відомого й зняття невідомого на стадії нових інтерпретацій – творчий синтез –
відкриття, котре часто постає як новий погляд на старий досвід). Н.Бойко зазначає, що “така
методологічна опозиція представляє найзагальнішу схему розумової діяльності Особистості на
рівні її стосунків зі знанням і культурою. Природа розумового і творчого процесу поєднує в собі і
евристичність, і ерудицію – взаємовиключні, на перший погляд, поняття” [1].
Націленість на смисл протистоїть формально-логічній обмеженості пізнання нормативними
вимогами методології. Смисл передбачає вихід за горизонт утилітарних потреб теперішнього
моменту пізнання в цілісне поле світу, в якому людське – лише частка поряд із природним і
культурним. З цього погляду, філософії науки відповідає когітологічний підхід, який, за висловом
В.Чуйка, “прагне подолання зовнішніх когнітивних меж думки творчою самодіяльністю
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мислячого суб'єкта, який визнає за можливу межу певної думки зміст, а не форму думки,
трансцендентує одну думку по відношенню до іншої через акти духовної творчості. Смисли та
значення конкретного одиничного акту виявлення незнання відкриваються людині в процесі
феноменологічного переживання незнання, однак, у подальшому, активність людини стає
змістовно, а не формально, визначеною цим незнанням” [6, с.44].
Приріст знання відбувається не лише за рахунок зіткнення вченого з новими фактами.
Революційні зрушення в науці започатковувались і завдяки несподіваній інтерпретації давно
відомих фактів, які мали канонізоване пояснення в загальновизнаних наукових теоріях. Саме в
таких трансформаціях провідна роль належить не вселюдському, не суспільному й не
культурному в людині-вченому, а особистісному, індивідуальному, життєво неповторному. Це
процес, який Н.Бойко назвала “актуалізацією екзистенціальності творчого простору думки”, де
головну роль відіграють особистісні параметри, самодостатні поза соціально-культурною
значущістю [див.: 1]. Наукове відкриття – це певна смислова трансформація, що здійснюється
на стику старого і нового, традиційного сприйняття і нового тлумачення.
Проте не можна забувати і про зворотній бік творчих прозрінь – наявні знання,
ерудицію, комунікативний простір, соціокультурний контекст, які закладають фундамент
евристичності. Найважливішою компонентою цього смислового контексту постає художня
література, в якій акумулюються явне і неявне знання, гіпотези та прогнози, виявляється
несвідоме, актуалізується різноманітність можливих варіантів дійсності, замальовується
панорама потенційних світів. Художній літературі, як зазначає Н.Бойко, “сучасна
філософська думка надає статус своєрідної глобальної теорії пізнання, яка досліджує мову,
несвідоме, релігію, суспільство, загалом життя” [1].
Художній текст, картина, кінофільм – будь-який витвір художньо-естетичної діяльності –
постає зразком смислової множини – багатьох варіантів і різних планів розуміння й тлумачення.
Художньо-естетична і наукова творчість – “сестри-близнюки”, однакові та різні водночас.
Продукти наукового пізнання претендують на однозначність і одномірність, уникають поліфонії
смислів, вибудовуючи каркас термінів і понять, яким надається одне значення, один смисл,
незалежно від часу, місця, контексту вживання та комунікантів. Але це лиш ідеал, до якого
прагнули вчені класичної науки. Невдалі спроби неопозитивістів вибудувати загальнонаукову
мову на безсумнівному емпіричному базисі зруйнували останній камінь у фундаменті науки,
нейтральної щодо смислів і цінностей. Натомість дослідники творчого процесу і культури (від
Канта, Гегеля, Шеллінга до Гумбольдта, Потебні, Бахтіна) виходять із презумпції непізнаваності
художнього тексту, множинності смислів художнього твору [див.: 1]. Для теорії і художньої
критики творів мистецтва знаковим досягненням стало утвердження діалогічної природи
продукту творчості, відповідно до якої будь-яка герменевтична процедура є двобічним,
обопільним процесом смислотворення. Творчість не припиняється зі створенням артефакту – це
континуум породження смислу, розуміння, інтерпретації.
До певної міри це стосується й наукової творчості, тільки мова тут іде не лише про
артефакти, а про явища і процеси світу загалом – і природні, і штучні. Наука досліджує об’єкти,
які існують і поза увагою суб’єкта пізнання, але відкриваються лише за умови пізнавального
інтересу. Мова йде про загальновідомі факти, наприклад, мікросвіт існував і до відкриття
мікроскопу, але при цьому, не будучи об’єктом пізнання, ніби не існував для людини. Світ
розширюється, ускладнюється та зростає в обсязі разом із розширенням пізнавальної сфери. І
цілком справедливе в цьому контексті твердження Протагора, що людина є мірою всіх речей –
існуючих, що вони існують, а неіснуючих, що вони не існують.
Для гуманітарних наук особливо актуальним є виявлення евристичних потенцій наукових
теорій, оскільки будь-яка сфера людської діяльності (об’єкт гуманітаристики: мовна практика,
історична подія, соціальна структура чи функція) не може бути цілком прогнозованою і
передбачуваною. Така непередбачуваність і є евристичністю, оскільки людська діяльність
характеризується творчим, а не лише наслідувальним характером.
Евристичність, як високий ступінь наукової новизни, визначається потенціалом
розв’язання нагальних проблем і тих, які постануть у майбутньому. Часто під
евристичністю розуміють оригінальність, відмінність від загальновизнаного, типового.
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Палітра методів гуманітарних і соціологічних досліджень значно відкритіша й більш
демократична від природничонаукової. Оскільки немає жорстких стандартів науковості, то
виникає проблема вибору найефективніших із них для проведення досліджень. Важливу
роль у виборі методів пізнання відіграють світоглядні настанови і ціннісні орієнтири.
Наприклад, пріоритет механістичної картини світу спонукає до вибору біхевіористської
стратегії в психологічному дослідженні; визнання ірраціональних прихованих сутностей
налаштовує на практикування психоаналітичних методик.
Під евристичністю наукової теорії також розуміють спроможність її теоретичного
зростання, випередження емпіричної бази. Тобто теоретично передбачати емпіричні факти, які
ще не відкриті, на основі виявлених закономірностей. У гуманітарних науках часто
формуються моделі пояснення, які не є достатньо точними або доведеними, але володіють
значним творчим потенціалом для породження плідних гіпотез, аналогій, метафор, які
стимулюють дослідника до відкриття нових сфер застосування відомого знання чи породження
нових ідей для пояснення стандартних ситуацій, опису раніше відкритих фактів. Окремі моделі
стимулюють науковий пошук не своїми відкриттями, а постановкою нових питань і проблем.
Евристичний потенціал категорії смислу розкривається в гуманітарно-науковій
парадигмі, в якій меншою мірою, ніж у природничонауковій традиції здійснюється
ототожнення термінів і їх значень із певним об’єктом зовнішнього світу. Термінологія
гуманітаристики більш відкрита для нових експлікацій смислу, оскільки в семантичному
трикутнику “знак – значення – позначуване” кожен член володіє певним ступенем свободи
інтерпретації. Натомість у природничо-науковому пізнанні за кожним знаком намагаються
зберегти якомога меншу кількість значень (ідеальний варіант: один знак – одне значення) й
обмежене коло об’єктів, які він позначає. Ця вимога наукового пізнання забезпечує точність
наукової теорії і є одним із критеріїв науковості. Проте, попри відомі переваги
природничонаукової парадигми, такий характер і спосіб дослідження об’єкта породжує значну
методологічну проблему. На думку Н.Бойко, “фетишизація таксономічного методу, вельми
поширеного в науковому пізнанні, обертається обмеженням дослідницької думки рамками, які
встановлюють обсяг названого поняття, яке набуває самодостатнього характеру. Дослідницька
парадигма розвивається та розгалужується в коконі вже усталеної культурно-наукової
номінації, не претендуючи на вихід у інший простір мислення” [1].
Відкритість смислового простору думки забезпечує евристичність гуманітарно-наукової
парадигми. Те, що є недоліком у природничо-науковій парадигмі – неоднозначність,
неточність, варіативність тлумачення понять і термінів – у гуманітаристиці набуває статусу
потенціалу відкриття. “Думка може мати неминущий характер – безумовність і достовірність
поза часом. Це робить можливим її застосування до нових життєвих контекстів. Певний
смисловий акцент, який у тому чи тому розумовому контексті включається в новий
концептуальний зв’язок, актуалізується атракційним способом” [1].
Принцип наукової класифікації – таксономії – став одним із нормативних принципів
науково-дослідної роботи і приніс чималу кількість плодів наукової практики, але, як зазначає
Н.Бойко, він створює “ілюзію безумовності та завершеності в осмисленні об’єкта, знімає
феномен незавершеності знання і непізнаваності об’єкта в його однозначній визначеності” [1].
Ця ілюзія часто була причиною протистояння старого і нового знання, перешкоджала поступу і
підтримувала консерватизм у наукових колах. Гуманітарно-наукова парадигма передбачає
принципово відкритий і незавершений характер об’єктів пізнання, оскільки визнає свободу
смислу як екзистенційний вияв свободи особистості в стихії буття.
Сучасні гуманітарії – філософи, семіотики, літературознавці, культурологи створили
“дуже широку теоретичну парадигму, яка осмислює Особистість – Автора – Читача – Текст –
Слово – Культуру в пов’язаних з ними категоріях смислу – форми – частини – цілого – свого –
чужого” [1]. Категорія смислу, з нашого погляду – стрижень гуманітарно-наукової парадигми,
оскільки здатність наділяти смислом дійсність довкола себе – сутнісна характеристика людини,
причому глибина її значно переважає рівень раціональності. Осмислення не вичерпується лише
пізнанням розумом, це – вищий щабель, на якому сходяться до одного центру розум, віра,
інтуїція, здоровий глузд і почуття.
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Висновки. Наразі ми проаналізували лиш окремі аспекти категорії смислу в науковому
пізнанні – смислові трансформації на стику старого і нового знання на стадії наукового
відкриття; процес смислотворення на рівні продукту пізнання як континуум породження
смислу, розуміння й інтерпретації; експлікації смислу в термінології гуманітаристики – і
дійшли таких висновків: 1) категорія смислу є “лакмусовим папірцем”, який виявляє продукти
справжньої творчості та її симулякри; 2) розвиток науки здійснюється за умови дотримання
балансу евристичності, в якій виявляється особистісне осмислення життя, світу, і
кумулятивності, в якій реалізуються вселюдські цінності та смисли; 2) смисл передбачає вихід
за горизонт утилітарних потреб нинішнього моменту пізнання в цілісне поле світу, в якому
людське – лише частка поряд із природним і культурним; 3) наукове відкриття – це певна
смислова трансформація, яка здійснюється на стику традиційного сприйняття та нового
тлумачення; 4) творчість не припиняється зі створенням артефакту – це континуум породження
смислу, розуміння, інтерпретації; 5) термінологія гуманітаристики більш відкрита для нових
експлікацій смислу, оскільки в семантичному трикутнику “знак – значення – позначуване”
кожен член володіє певним ступенем свободи інтерпретації; 6) гуманітарно-наукова парадигма
передбачає принципово відкритий і незавершений характер об’єктів пізнання, оскільки визнає
свободу смислу як екзистенційний вияв свободи особистості в стихії буття.
Надалі варто продовжити дослідження евристичного потенціалу категорії смислу,
проаналізувавши визначення смислу як фундаменту цілевизначення, що скеровує творчу уяву
вченого. Підставою для цього є один із прийомів евристики – зворотний шлях від мети
(розв’язку проблеми) до чогось уже відомого (Working backward – “працюючи назад”). Це
стратегія, коли від визначення смислу пізнання ми рухаємось у зворотному напрямі – до
часткових проблем. Для філософії науки застосування цього прийому буде означати, що
Кантове питання “Що я можу знати?”, покладене в основу новочасної гносеології, поступово
трансформується у питання “Для чого я повинен знати?”. Раніше постановка такого питання
означала вихід за межі наукового пізнання у сферу культури і філософії, тепер, на наш погляд,
воно входить у коло методологічних проблем науки.
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Summary
Ruptash O. Meaning as a Means of Actualization of Creative Potential in the Humanities. Author
analyzes the creative and heuristic potential of category of meaning in the development of scientific knowledge.
The possibility of expanding the scope of heuristics in the human sciences is examined through the explication of
meaning at different stages of scientific creativity. Special attention is paid to the open nature of the paradigm of
human sciences, the core of which is recognized the category of meaning. Keywords: meaning, creativity,
heuristics, cogitology, humanitarian paradigm.
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ПРАГМАТИЗАЦІЯ ТЕОРІЇ РЕФЕРЕНЦІЇ
Проаналізовано специфіку концепту референції з погляду прагматичного підходу до дослідження
мови, який активно розвивався в аналітичній філософії другої половини ХХ ст. Розглянуто
лінгвофілософський (П.Стросон, Л.Лінський, К.С.Доннелан), когнітивний (Дж. Серл), соціальнокаузальний (С.Кріпке), психофізіологічний (Г.Патнем) аспекти теорії референції. Ключові слова:
аналітична філософія, комунікація, мова, прагматичний підхід, референція.

Одним із ключових понять аналітичної філософії, сутнісне значення якого мислителі
прагнули проаналізувати з моменту становлення цього напряму філософської думки, є поняття
референції. Досліджуючи значення цього поняття, науковці прагнули відповісти на питання: як
сутність предмета пов’язана з використанням певного імені у такий спосіб, що це ім’я визначено
вказує на цей предмет? Сьогодні термін “референція” (від лат. “referens” – “той, що стосується”)
розуміється як “віднесення актуалізованих (залучених у мовлення) імен, іменних виразів
(іменних груп) або їх еквівалентів до об’єктів дійсності (референтів, денотатів)” [1, с.411]. У
цьому визначенні чітко зафіксовано значущість, актуальність прагматичного аспекту мови,
оскільки йдеться про актуалізацію мовних виразів у процесі комунікації (мовлення).
Початком прагматичних концепцій референції вважають критику семантичної теорії
дескрипцій Б.Рассела, метод аналізу якої був далекий від практики розмовної мови. Під
впливом розвитку лінгвістики і модальної логіки цю критику послідовно здійснювали
П.Стросон, Л.Лінський, Д.Доннелан, Дж. Серл, С.Кріпке та ін. Проте їх прагматичні концепції
референції суттєво відрізнялися й стосувалися різних аспектів цього поняття. Тому метою
нашої статті є аналіз найвпливовіших ідей представників сучасної аналітичної філософії щодо
прагматизації теорії референції. Реалізація поставленої мети вимагає дослідження
лінгвофілософського, когнітивного, соціально-каузального та психофізіологічного аспектів
теорії референції, які, на нашу думку, найґрунтовніше розкривають її прагматику.
Насамперед відзначимо, що прагматизація теорії референції полягає у збагаченні її
концептуального апарату поняттями комунікативних настанов мовця, інтенціональності, теми
висловлення, пресупозиції, фонду знань співрозмовників, інтенціональних контекстів тощо.
Процес реалізації акту референції – це шлях перманентного пошуку відповідності мовних
виразів фактам дійсності, результатом чого є конкретне мовлення людини. У процесі мовлення
неможливо відкинути розгалужену систему кореляцій між мовою і контекстом ситуації,
фондом знань і намірів адресата й адресанта. Спрощення цієї системи зв’язків і поступова
редукція мови до штучних формацій значно збіднює розуміння природи мови і мовлення, не
сприяє розв´язанню низки дотичних проблем, які виникають на шляху пояснення механізмів
функціювання мови та її взаємодії з дійсністю.
Лінгвофілософський аспект. Одним із перших послідовну критику теорії дескрипцій
Б.Рассела та наповнення поняття референції прагматичним змістом здійснив представник
лінгвістичної філософії П.Стросон. Він критикував Б.Рассела за можливість редукції референції
до поняття значення. Дотримуючись логіки Б.Рассела, ми можемо отримати універсальний
спосіб дескрипції імен (їх значення) у мові. П.Стросон переконаний, що референцію потрібно
описувати тільки індивідуально. Він надавав важливого значення аналізу одиничних логічних
суб’єктів – вказівних займенників, субстантивних виразів, власних імен, особових займенників
тощо. Висловлення, в яких вживаються названі види логічних суб’єктів, визначаються як
індивідуально референтні. А це, зі свого боку, означає, що названі вище логічні сутності
вводяться й описуються індивідуально, тобто критерії їх уживання не поширюються
універсально на множину висловлень мови.
Сутнісне значення індивідуальної референції полягає у визначеному вживанні в певному
контексті. Тобто при встановленні значення висловлення на перше місце виходять питання
наявності мовних звичок, конвенцій або правил уживання цього висловлення для опису
певного наявного стану справ. Особливості вживання фрази у мові, згідно з П.Стросоном,
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мають значення для встановлення референції. Тому він пропонує розрізняти правила
референції і правила приписування (атрибуції та предикації). Наприклад, у випадку вживання
висловлення “Сучасний король Франції є лисим”, згідно з підходом П.Стросона, ніщо нам не
заважає аналізувати це висловлення. Так, ми можемо сказати, що “сучасний король Франції”
існує не взагалі, а певним способом. Правила приписування певного атрибута суб’єкту
висловлення є цілком визначеними, і тому ніщо не заважає нам зрозуміти цю фразу, навіть
незважаючи на референтну порожність терміна “сучасний король Франції”.
Отже, П.Стросон прагне елімінувати поняття референції з теорії значення, вказуючи на їх
принципову смислову дистинкцію. У П.Стросона референція стає функцією мовця, його
інтенцією, тобто спрямованістю думки на певний предмет об’єктивної дійсності. Одним із
механізмів реалізації цієї спрямованості на предмет є тема висловлювання, яка, на думку
П.Стросона, відіграє важливе значення в процесі розуміння смислу комунікації, “адже
твердження не є формою безпричинової та випадкової діяльності людини… Ми не
обмінюємося один з одним окремими, ніяк не пов’язаними між собою порціями інформації.
Навпаки, ми, як правило, хочемо повідомити один одному нову, або поповнити стару
інформацію з того питання, яке нас цікавить або є важливим” [9, с.129-130]. Отже, тема
висловлювання – це та частина інформації, на якій хочуть наголосити найбільше.
Окрім того, одним із важливих і неодмінних елементів здійснення акту референції, на
думку П.Стросона, є пресупозиція – переконання в наявності певного факту до моменту
мовлення про нього. Це твердження було поставлено під сумнів Л.Лінським і К.Донелланом.
Л.Лінський обгрунтовував думку про те, що референція може бути успішно реалізована й
без пресупозиції. Наприклад, коли один із комунікантів виголошує висловлення “Її чоловік з
нею добре поводиться” щодо незаміжньої жінки, то це зовсім не означає, що він не здійснює
акту референції, навіть незважаючи на те, що його висловлення буде не істинним і не хибним,
оскільки пресупозицією передбачено, що у жінки є чоловік, якого насправді немає. Так, у
ситуації, коли хтось вважає знайомого жінки її чоловіком і повідомляє іншим членам мовної
спільноти, що “Її чоловік з нею добре поводиться”, то акт референції все таки відбувається. У
цій ситуації комуніканти можуть без проблем порозумітись. А особа, якій було повідомлено це
твердження, може правильно ідентифікувати знайомого цієї жінки і заявити, що “Знайомий Х
цієї жінки з нею добре поводиться”, й надалі, послуговуючись правильно ідентифікованою
референцією, виголошувати істинне висловлювання.
К.Донеллан, критикуючи П.Стросона, зазначав, що “за Стросоном, відсутність об’єкта,
що відповідає дескрипції, – це провал референції. Разом з тим я вважаю, що це твердження
відносно референтного вживання визначених дескрипцій не є правильним” [2, с.137-138].
Аргументуючи свою позицію, К.Донеллан пропонує розрізняти атрибутивне і референтне
вживання визначених дескрипцій. В атрибутивній референції щось стверджується стосовно
того об’єкта, що відповідає дескрипції (наприклад, детектив, прибувши на місце вбивства і
вивчивши наявні докази, може заявити, що “Вбивця Сміта божевільний”, хоча й конкретно не
знає, хто саме скоїв злочин). У референтній дескрипції ми вже чітко вказуємо на певний
предмет, який маємо на увазі для того, щоб виділити його з множини інших предметів
(наприклад, детектив, підозрюючи Джоунса у скоєнні вбивства, міг також заявити “Убивця
Сміта божевільний”, але якби його попросили уточнити, кого він має на увазі, то він би без
проблем відповів: “Джоунса”). З іншого боку, референція буде реалізована навіть у тому
випадку, коли один зі співрозмовників помилково сприйме скалу за конкретну особу, кажучи
“Той чоловік з паличкою – професор історії”, за умови, що його адресат зрозуміє про кого
йдеться і зможе його виправити.
Когнітивний аспект. Одна з важливих ідей Л.Лінського полягала в тому, що “референція
характеризує вживання мови комунікантами і не є властивістю самих мовних виразів” [5, с.161].
Із міркування про пов’язаність референції не з мовою, а з особою мовця, випливав неодмінний
висновок про взаємозв’язок акту референції з комунікативними намірами мовця. Цей висновок
узгоджувався з поглядами інтенціональних концепцій мови П.Грайса та Дж.Серла, які прагнули
дослідити когнітивний зв'язок між мовою і свідомістю. Так, Дж.Серл акт референції визначив як
відношення між наміром адресанта і впізнаванням цього наміру адресатом.
Розвиваючи поняттєвий апарат теорії референції, Дж.Серл у статті “Референція як
мовленнєвий акт” формулює: 1) аксіоми референції (аксіома існування: те, стосовно чого
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здійснюється референція, повинно існувати; аксіома тотожності: якщо предикат істинний
стосовно певного об’єкта, то він істинний і для будь-якого об’єкта, що тотожний даному,
незалежно від того, які вирази використані для референції щодо цього об’єкта); 2) правила
референції (що окреслюють семантичні аспекти вживання певного мовного виразу R для
одиничної визначеної референції). В основі цих правил лежать твердження про те, що мовний
вираз R має вживатися лише в контексті мовленнєвого акту (тобто виразу з іллокутивною
силою); адресат і адресант повинні володіти певною інформацією для ідентифікації об’єкта,
який позначається R, а отже, цей об’єкт повинен існувати; вживання виразу R еквівалентне
ідентифікації об’єкта Х адресатом повідомлення тощо; 3) значення різних видів референтних
виразів (власних імен, складних іменних виразів в однині (визначених дескрипцій),
займенників (той, цей, вона, це), титулів (Папа Римський, Прем’єр-міністр); 4) необхідні умови
для здійснення визначеної референції (повинен існувати лиш один об’єкт, стосовно якого
вживається мовний вираз; сказане висловлювання повинно містити достатню кількість засобів
для ідентифікації об’єкта адресатом); 5) принцип ідентифікації (референція є визначеною і
завершеною, коли вона являє собою ідентифікувальну дескрипцію, або цю дескрипцію можна
вказати на вимогу) [дет. див.: 8, с.179-202].
Одним із слабких місць теорії референції Дж. Серла було перебільшення ролі намірів
мовця в процесі встановлення відношення між мовним виразом і предметом дійсності. Тому
окремі дослідники (зокрема, М.Лебедєв, А.Черняк) прагнуть довести, що у відношенні
семантичних і прагматичних аспектів референції, навіть при наголосі на прагматиці референції
та визначенні референційності терміна функцією від способів його вживання – теорію
референції можна побудувати без посилань на інтенціональність [див.: 4, розділ 2].
Соціально-каузальний аспект. Проти надмірної акцентуації на інтенціональності
міркування виступив С.Кріпке, який провів дистинкцію між референцією мовця і
прагматичною референцією. У процесі реалізації акту референції С.Кріпке розрізняє два
важливих компоненти формування референтного зв’язку між мовним виразом і об’єктом –
соціальний і каузальний. Соціальний компонент вказує на те, що мовні вирази відіграють
референтну роль лише у межах мовного співтовариства, каузальний – на те, що вживання
певного терміна вже наперед визначене тими референціями, які були приписані йому в мовних
зворотах тією особою, від якої було перейнято вживання цього виразу мовцем. Іншими
словами, вживання імені мовцем щодо певного референта залежить від того, яке значення
цьому імені надавала та особа, від якої каузально було перейнято це ім’я та його референцію.
Тому, на думку С.Кріпке, недоцільно семантику зводити виключно до прагматики: вибір імені
стосовно певного предмета не залежить виключно від властивостей індивіда.
З іншого боку, референція, на думку С.Кріпке, виявляється залежною від попередньо
обґрунтованих індивідуальних переконань [3, с.218-231]. Це міркування підтверджується
при аналізі взаємозв’язку референції з проблемою перекладу. Так, у ситуації, коли П’єр,
живучи у Франції, вважав, що “Лондон – гарне місто” (“Londres est jolie”), а переїхавши в
Англію, став поділяти думку середньостатистичних англійців, що “Лондон – негарне місто”
(“London is not pretty”). С.Кріпке не вважає, що в міркуваннях П’єра є суперечність, просто
його французький “Londres” і англійський “London” мають різні референти. На нашу думку,
це міркування можна розвинути і стосовно людини, яка певний час мешкала у гарному
районі Лондона (і стверджувала “Лондон – гарне місто”, не знаючи про його малорозвинені
райони, а потім переїхала в один із таких районів (і стала стверджувати “Лондон – негарне
місто”). Знову ж таки в цих прикладів референція буде різною: у першому випадку
стосовно однієї частини Лондона, у другому – іншої.
Наголос на важливості каузального елемента поділяє і К.Донеллан, який переконаний,
що правильна ідентифікація референта імені детермінована історичним зв’язком між цим
іменем і його референтом. Якщо ж на основі дескрипції знайти референт імені неможливо,
то його просто немає [11, с.356].
Аналогічно і мовні вирази (зокрема, власні імена) зберігають свою референцію щодо
певних об’єктів дійсності, незважаючи на онтологічну пресупозицію різних можливих світів.
Власні імена – це жорсткі десигнатори, тобто мовні вирази, референція яких є чітко фіксованою
і незмінною у всіх можливих світах. На відміну від жорстких десигнаторів, нежорсткі
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десигнатори – це мовні вирази, референція яких не є неодмінною, тобто їх істинність є
випадковою. Наприклад, якщо ми візьмемо дескрипцію “винахідник біфокальних окулярів”, то
за о дних умо в винах ді нико м їх міг бути о дин чо ло вік, а за інших – другий. Але такої
випадковості не буде, якщо ми оперуємо математичними термінами, або власними іменами:
“квадратний корінь з 25-ти” у будь-якому можливому світі буде дорівнювати 5.
Із критикою каузальної теорії референції виступив П.Горвіц, який аналізує проблеми
референції з погляду дефляційної теорії істини. На його думку, каузальність не завжди є доречною,
оскільки можуть мати місце випадки, в яких терми, підпадаючи під інші семантичні категорії,
окреслюватимуть інші об’єктивні референційні відношення. Референція або ж вказування Х на Y
окреслюється ситуацією, в якій Х є словом “N” (у лапках), а Y є річчю N (без лапок) [10, с.98]. Отже,
поняття референції виконує принцип дисквотаціонізму (позбавлення лапок).
Психофізіологічний аспект. Одним із похідних висновків щодо каузальної теорії
референції С.Кріпке були міркування про психофізіологічну тотожність (тотожність між
об’єктом і психофізіологічним станом). Згідно з цими міркуваннями, Декарт міг би існувати,
навіть, якщо б його тіло не існувало. С.Кріпке, пояснюючи залежність жорстких десигнаторів
від гносеологічних передумов, дає чітко зрозуміти, що ці думки не є правильними.
Ще критичніше до неможливості ототожнення об’єктів дійсності і відповідних
психофізіологічних станів ставився Г.Патнем. У статті “Значення і референція” він
спростовував такі дві тези: “(1). Знання значення імені пов’язане з перебуванням у визначеному
психологічному стані…; (2). Значення імені визначає його екстенсіонал (у тому розумінні, що з
тотожності інтенсіоналів випливає тотожність екстенсіоналів)” [7, с.378].
На думку Г.Патнема, виводити поняття значення із цих двох засновків є недопустимим.
Аргументуючи цю думку, він наводить приклад про воду на Землі-Двійнику, суть якого
полягає в такому: на Землі-Двійнику все є таким, як у нас. От тільки хімічний склад води у них
інший: 20% спирту + 80% води. Однак тілесна хімія жителів Землі-Двійника не дозволяє їм
розрізнити нашу воду (Н2О) від їхньої (ХYZ). У такий спосіб Г.Патнем доводить, що наша і
їхня референції води не є тотожними, хоча ментальні стани можуть бути однакові: “Те, що
діється у головах людей, не визначає референції їх термінів” [6, с.36]. Іншими словами,
екстенсіонал (референт) імені “вода” не є функцією від психологічного стану мовця. Навіть
якщо всі інші терміни на Землі та на Землі-Двійнику будуть мати ті самі референти, то все одно
референція слова “вода” на Землі буде відсилати нас до речовини, хімічна формула якої Н2О, а
на Землі-Двійнику – до речовини з хімічною формулою ХYZ. Мало того, навіть якщо людина
до кінця й не розуміє як правильно встановити референцію того чи того терміну (наприклад, як
встановити, чи золото, яке має особа, є справжнім), то все одно це не доводить випадковість
референційних зв’язків. Адже в такому випадку завжди можна покластися на думку експертів.
Дослідження психофізіологічної тотожності має важливе значення в теорії штучного
інтелекту, оскільки прояснює референційну природу мисленнєвого процесу.
Висновки. Завдяки прагматичному підходу до дослідження мови теорія референції набула
таких особливостей: 1) залучення в аналітичну філософію методологічного та поняттєвого
апарату лінгвістики (П.Стросон, Д.Доннелан, Л.Лінський); 2) введення в логіко-семантичний
апарат понять індивідуальної референції, теми висловлювання, правил референції і
приписування, пресупозиції (П.Стросон); 3) пов’язаність референції не з мовою, а з тими
суб’єктами, що нею користуються (Л.Лінський); 4) осмислення референції як відношення між
наміром адресанта і впізнаванням цього наміру адресатом з погляду інтенціональної теорії мови і
відповідно збагачення концептуального апарату теорії референції поняттями комунікативних
настанов мовця, інтенціональних контекстів тощо (Дж. Серл); 5) визнання вагомості соціального
та каузального елементів у процесі формування референції мовних виразів (С.Кріпке,
К.Доннелан); 6) вивчення психофізіологічного аспекту теорії референції (Г.Патнем).
Отже, можемо стверджувати, що прагматичний підхід до дослідження мови в сучасній
аналітичній філософії, який інспірований здобутками лінгвістики і модальної логіки, поступово
прийшов до вивчення референції вже з погляду філософії свідомості, психофізіології та теорії
штучного інтелекту, що відкривають нові перспективи перед теорією референції.
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Summary
Synytsya A. Pragmatisation of the Theory of Reference. The features of the concept “reference” in
terms of a pragmatic approach to language study, which have been actively developed in analytic philosophy in
the second half of the twentieth century, are analyzed. The linguistic-philosophical (P.Strawson, L.Linsky,
K.S.Donnellan), cognitive (J.Searle), sociocausal (S.Kripke), psychophysiological (H.Putnam) aspects of the
theory of reference are considered. Keywords: reference, pragmatic approach to language study,
communication, analytic philosophy.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТАЦІЇ
В СУСПІЛЬСТВІ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Здійснено спробу дослідження соціально-психологічних чинників адаптації людини до постійно
змінюваних умов існування в суспільстві перехідного типу, яким є нині Україна. Ключові слова: соціальна
адаптація, соціологія, суспільна психологія, суспільство перехідного типу, цінності.

Кожна епоха характеризується своїм історичним розвитком, а отже, й різними ознаками
суспільної свідомості, суспільної психології, історичної пам’яті народу, способу виробництва,
державного й суспільного ладу. Проте основним справді гуманістичним виміром кожної доби є
спосіб взаємозв’язку та взаємодії особистості й суспільства, специфіка умов життя,
можливостей формування та реалізації соціальних якостей особистості, її здібностей і
обдарувань, перспектива індивідуальної самореалізації як суб’єкта життя. Різні епохи
відрізняються мірою стабільності умов людського життя. Природно та суспільно-історично
сформувалася розгалужена система біологічних, психологічних і соціальних механізмів
пристосування, адаптації людини до кліматичних, виробничих, соціально-психологічних,
громадських умов життєдіяльності. У свідомості та підсвідомості індивіда збереглись і діють
ще стереотипи, уявлення, настанови і цінності, світоглядні орієнтації, моральні нормативи,
система мотивів соціальної поведінки та ін., які повинні забезпечувати певну лінію життя,
усталеність стосунків з навколишнім світом, психічну та фізичну рівновагу. Це стосується як
економічних, так і етичних проблем адаптації кризових механізмів.
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Актуальність означеної теми зумовлена тією обставиною, що сьогодні Україна
переживає важкий і затяжний період трансформації в демократичне суспільство. За всі роки її
незалежності так і не було розроблено науково-обгрунтованого плану реформування
суспільства на демократичних засадах, переходу до громадянського суспільства, про яке всі
говорять, але не визначають його основних рис і не вказують шляхи, якими до такого
суспільства треба рухатися. Головна проблема сьогодення полягає в тому, що переважна
більшість українського населення, яке зазнає величезної матеріальної скрути, не бачить виходу
з кризи. Внаслідок некомпетентності, а також зловмисних дій з боку корумпованих структур,
нині дуже важко дати будь-які однозначні поради щодо виправлення наявного затяжного
кризового стану суспільства. Криміналізація економіки, тіньове нагромадження капіталу,
зростання антидемократичних, бюрократичних тенденцій у країні, різке падіння життєвого
рівня населення – всі ці та інші негативні явища, які сьогодні притаманні українському
суспільству, свідчать не проти, а навпаки, за посилення державного впливу на соціальні, перш
за все, економічні процеси, що відбуваються в суспільстві.
Досить важливе місце в структурі життєвого світу людини посідає її адаптація до
соціальних умов існування, передусім у періоди нестабільності, перебудови основ буття.
Метою нашого дослідження є з´ясування соціально -психологічних аспектів адаптації людини
до змін, які відбуваються в суспільстві перехідного типу.
Будь-які політичні зрушення в раніше стабільних обставинах життя викликають
відповідні реакції індивідів. Ці реакції не схожі між собою, як не схожі людські особистості. У
перехідні періоди суспільного життя з позицій окремих індивідів і груп, їхнього психологічного
самопочуття, взаємодії їхніх потреб та інтересів формується психологічний стан суспільства,
який у свою чергу позначається на соціальному бутті кожної особистості.
Як бачимо, історичний розвиток земної цивілізації свідчить про те, що сукупний
результат різних видів і форм людської діяльності, а отже, і загальний стан тієї чи тієї країни,
того чи того суспільства значною мірою залежать від управлінської діяльності владних
структур. У кінцевому підсумку саме від суб’єктивного чинника залежить, буде суспільство
стабільним, чи кризовим (звичайно, величезну роль відіграють об’єктивні умови його
існування). А загальний стан суспільства адекватно відображається на життєдіяльності людей:
їх життєвому рівні, думках, почуттях і настроях, формах поведінки, міжіндивідуальному
спілкуванні та навіть на адаптивних можливостях індивідів.
На цю жорстку залежність індивідуального від соціального вказують такі видатні
американські науковці, як Е.Фром і Р.Мертон, відомі представники “розуміючої соціології” А.Шюц
та Дж.Мід, засновники і теоретики Франкфуртської школи соціальних досліджень М.Горкгаймер і
Т.Адорно та ін. Характеризуючи, наприклад, авторитарний тип особистості, М.Горкгаймер писав,
що така людина механічно підпорядкована загальним цінностям і відзначається злісною ненавистю
до своїх опонентів, жорстким стереотипним мисленням, схильністю до забобонів, злостивим,
напівморалізованим, напівцинічним ставленням до всього людського [4, с.80].
Теми авторитарності, відчуження, пригнічення та некомунікабельності, її агресивності
стоять у центрі уваги більшості франкфуртців. Їхнім працям властива психологізація
соціальних проблем, що, зокрема, виявляється в широкому використанні понять психоаналізу
З.Фройда при поясненні соціальних і культурних явищ.
У загальносоціологічному плані ті проблеми, які порушують у своїх працях
представники Франкфуртської школи, щонайкраще можна визначити мертонівським виразом
“соціальна структура і аномія”, оскільки в “Авторитарній особистості” та інших
дослідженнях франкфуртців ідеться передусім про соціальний дискомфорт, до якого так
важко адаптуватися людині. Інші франкфуртці, зокрема пізній Г.Маркузе і Е.Фром,
зосереджують свою увагу на аналізі тих ситуацій, за яких особистість адаптується до
соціальної структури через відмову від власного “Я”, або через “втечу від свободи” (Е.Фром),
чи ставши цілковито “одномірною людиною” (Г.Маркузе) [див.: 4, с.81].
Досить актуальними для сьогодення є також ідеї, висунуті представником
Франкфуртської школи Ю.Габермасом у сформульованій ним концепції “комунікативної дії”.
Названа концепція охоплює такі актуальні проблеми сьогодення, як розвиток демократії, права
та свободи людини, співвідношення свободи і справедливості, свободи і відповідальності та ін.
Ю.Габермас різко засуджує перетворення міжіндивідуального спілкування на товар, а
також виступає проти маніпулювання думками і поведінкою людей через засоби масової
інформації. Саме вони, на його думку, сприяють поступовому формуванню в суспільстві
“покірливого конформізму”. Втілене у засобах масової інформації “спотворене”,
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“несправжнє”, “монологічне” спілкування (у формі повідомлень, реклами, розважальних
програм) позбавляє людину можливості та потреби “справжнього”, “діалогічного”
спілкування, яке дає змогу індивіду мислити, ставити запитання, утверджувати свої погляди
[1, с.108-109]. Габермас по-своєму трактує класичну феноменологічну концепцію життєвого
світу. На його думку, в суспільстві відбувається раціоналізація та “колонізація” життєвого
світу людей: із повсякденного життя вилучаються морально-практичні елементи,
посилюються бюрократизація та культурне зубожіння життєвого світу, повсюдно
поширюється невдоволення таким станом речей, оскільки люди відчувають себе
дискомфортно, їм важко адаптуватися до соціальних умов свого існування [див. : 6, с.40-41].
Доцільно зазначити, що адаптаційний процес відбувається на двох рівнях:
індивідуальному і груповому. Перша форма адаптації – сукупність індивідуальних засобів,
адекватних соціальним цілям. До індивідуальних засобів можна віднести успадковані статус,
освіту, професіональний рівень, стиль життя, вольові та психологічні риси індивіда, ступінь
комфортності та інші фактори стратифікації. У традиційному суспільстві ця сукупність має
усталені стандарти, що відповідають кардинальному завданню адаптації – входженню індивіда
до відповідного соціального кола чи групи.
Дезадаптація перехідного періоду зумовлюється двома обставинами: по-перше, певні
соціальні групи втрачають звичне для них місце в суспільстві, і, відповідні соціальні
статуси стають невизначеними, їх ранги знижуються, престиж падає. Сюди можна віднести
багато професійних груп, наприклад, шахтарів, які раніше вважалися провідним загоном
робітничого класу, мали різноманітні привілеї; по-друге, традиційний комплекс засобів
адаптації не виконує головної функції – не може гарантувати індивіду досягнення
соціальних цілей. Наприклад, конформність, лояльність до політичного режиму і лідерів не
відіграють більше вирішальної ролі у стратифікації, службовій кар’єрі, залишаються
зайвими цілі пласти знань і навичок, які були актуальними раніше.
Індивід вимушений коригувати життєву стратегію: з одного боку, робити
принциповий вибір між соціальними групами, з іншого – шукати нові засоби адаптації.
Найбільш радикальний вибір – еміграція, пошук адекватного соціального середовища за
межами країни, нації. Розрив зі звичним професійним середовищем, статусом, перехід від
розумової праці до фізичної є принциповим і психологічно важким кроком. Людина
інтуїтивно шукає групи, які органічно поєднуються з новою економікою та відповідним
способом життя, стає на шлях пристосування до інших цінностей.
Успішна адаптація до соціально-економічних умов можлива лише тоді, коли
ідеологія, концепція реформ збігається з ціннісними орієнтаціями, уявленнями,
психологічними настановами людини. В умовах переходу від адміністративно-командної
системи до системи, створеної на ринкових відносинах, соціальна адаптація протікає легше
в тих, для кого значима свобода вибору (занять, форм праці, способу життя). На значимість
свободи вибору впливає цілий комплекс психологічних і соціальних факторів. Тому значно
зростає роль потреби у впевненості. На думку Фрома, потреба у впевненості є однією з
найважливіших духовно-психологічних потреб людини. “Сумніви, що охоплюють людину,
коли вона має прийняти серйозне рішення, … викликають хворобливе напруження і можуть
навіть завдати серйозному випробовуванню її здатність швидко приймати рішення. Як
наслідок, у людини виникає глибока потреба у впевненості…” [7, с.152].
Велику роль у стабільному, а отже й прогресивному розвитку суспільства відіграє
індивідуальна відповідальність кожної людини за доручену справу. Аналізувати
відповідальність як соціальну якість людини доцільно з урахуванням складної структури її
духовного світу, в якому переплітаються раціональний, емоційний і вольовий компоненти.
Відповідальність формується розумом і знаннями індивіда, його переконаннями і
почуттями, соціальним досвідом, стійкими звичками і т.д.
Відповідальність тісно пов’язана з поняттям свободи, яка в реальній життєдіяльності
людини і суспільства повинна виступати не як мета, а як засіб ефективної діяльності
(економічної, політичної, освітньо-виховної, наукової та ін.). Якщо цей принцип
порушується, в суспільстві встановлюється нічим не обмежена свобода (коли кожен робить,
що хоче і не визнає ніяких законів і заборон), у результаті чого настає період економічної
та політичної нестабільності. Щоб цього не сталося, або щоб подолати названий негативний
процес, повинні бути забезпечені передусім свобода економічного вибору для кожного
громадянина та соціальний захист прав і свобод інших людей.
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Отже, неминучі зміни підходу до оцінки соціальних умов, результатів і наслідків
сучасних соціально-економічних реформ. Процеси соціальної адаптації доцільно трактувати
крізь призму індивідуальної та групової свободи вибору. Одним із головних критеріїв
суспільного прогресу є розширення можливостей розвитку індивідів за законами їх особистої
життєдіяльності. Люди повинні мати можливість включатися в нові моделі поведінки цілком
добровільно, усвідомлюючи особисті переваги залучення до нових цінностей і способів
соціальних дій, тобто тільки тоді, коли нове не суперечить їх ціннісним орієнтаціям. При
виборі напрямів реформування соціально-економічної системи перевагу варто надавати тим
стратегіям, які забезпечують розширення чи збереження сфери свободи для якомога більшої
кількості індивідів (груп) при виборі засобів досягнення життєвих цілей, засобів і способів
адаптації до нових умов. Результати адаптації особистості до умов життя доцільно оцінювати з
позиції розширення чи звуження сфери свободи при досягненні життєво важливих цілей.
Однак члени суспільства можуть дотримуватися нових цінностей, ставлячи перед собою
нові цілі, а можуть і не дотримуватися; можуть підключатися до них, а можуть залишатися в
опозиції; нарешті, вони можуть пристосовуватися до нових умов добровільно і з примусу.
Звідси виникає потреба виокремлення соціальної адаптації добровільної та вимушеної, а
результати адаптації у певні періоди оцінювати як усвідомлені надбання і втрати від залучення
(чи не залучення) до нових цінностей і способів соціальної дії.
Пошук шляхів соціальної адаптації особистості до постійно змінних умов життя вимагає
від учених практичної орієнтації їх досліджень і розробок у сфері життєвої орієнтації.
Становлення соціально зрілої особистості – складний і багатогранний процес виникнення та
розв’язання суперечностей між індивідом і суспільством, тобто їх взаємопристосування.
Особливе місце посідає розв’язання суперечностей між декларованими суспільством
цінностями і реально корисною для індивіда поведінкою. Суперечності формуються
передусім у системі соціальних інститутів, які виконують важливі функції в суспільстві. У
сферу суспільного виробництва людина вступає вже сформованою особистістю. Однак
процес її формування на цьому не завершується. Індивід, потрапляючи у круговерть
соціальних процесів, вступає в різноманітні соціальні взаємини, в результаті яких він
змінюється сам і впливає на інших індивідів [див.: 5, с.54].
В українському суспільстві за певний період часу життєвий простір перетворився на
віртуальний. Немає місця ні для життя в минулому, ні для реалізації сьогодні, ні для
майбутнього. Людина виходить за межі людського стану або разом із натовпом, або окремо
від нього. Коли в суспільстві панує суцільний хаос, постійно збільшується різниця у
смаках, політичних і етичних уподобаннях, цінностях, що викликає величезну потребу у
виробленні єдиної позиції хоча б на предмет бачення внутрішнього змісту соціального руху
в цілому. Ці вимоги сьогодення стосуються й нашого соціуму. Вони весь час зростають, а
можливості для їх задоволення стає дедалі менше.
Коли життєдіяльність особистості відбувається у звичному для неї ритмі, формується
індивідуальний адаптивний механізм, який дозволяє успішно засвоїти нові життєві ситуації,
спираючись на підтримку соціальних інститутів. Якщо порушуються чи різко змінюються
зовнішні усталені форми буття, то відбувається деформація в індивідуальному адаптивному
механізмі, тому розв’язання нових проблем часто перевищує за складністю адаптивні
можливості індивіда, що призводить до стресових ситуацій, втрати життєвої орієнтації,
девіантної поведінки та інших негативних процесів.
Ступінь адаптованості людини можна вважати індикатором стабілізації нової системи
соціально-економічних відносин. Отже, успішність процесів особистісної адаптації є
невід’ємним складником подолання суспільної кризи. Складність ситуації посилюється ще
й тим, що в умовах тотальної кризи блокується традиційний вид адаптації, що базується на
комфортності соціальних норм, адже в суспільстві панує аномія. Для багатьох людей
характерними є розгубленість і неспроможність до індивідуальної адаптації,
спостерігається стратегія втечі. Більшість пристосовується до сучасних умов життя, які
набули форми виживання, адже межа між власне життям і фізіологічним існуванням для
них практично не існує. Найнебезпечнішим є те, що затяжна системна криза породжує та
закріплює певний психологічний стереотип, зумовлений негативним упередженим
ставленням індивіда до себе, до інших людей, до своєї країни.
За оцінками українських соціологів, сьогодні ситуація в країні характеризується
симптомами адаптаційного неврозу, ознаками якого є страх, невпевненість у завтрашньому дні,
відсутність віри в майбутнє. Домінування упродовж багатьох років таких психологічних
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характеристик, як психічна напруженість, дискомфорт, пригніченість, соціальний песимізм,
розчарування в існуючій системі державної влади та її керівниках підтверджується самим
життям і численними соціологічними дослідженнями.
Досить швидкими темпами знижується соціально-політична активність людей. За даними
емпіричних соціологічних досліджень переважна більшість громадян України вважають себе
такими, що належать до соціальних прошарків з нижніх щаблів “соціальної драбини” А такі
історичні передумови українського соціуму, як комплекс “молодшого брата”, відсутність
досвіду власності, багатства, участі у світовому бізнесі і т.ін., породили феномен соціальнопсихологічної терпимості, що проявляється у стереотипному “щоб не гірше”.
Сучасна влада своїми діями посилює комплекс неповноцінності у мільйонів громадян
України, відчуття другосортності в більшості населення, позбавляє почуття патріотизму,
зміцнює соціальну безвідповідальність, відроджує зневіру окремої людини у власні сили, і
власний, нікому не потрібний інтелектуальний потенціал, формує специфічний клас під
умовною назвою “купи-продай”. Численні виборчі компанії останніх років демонструють
справжню навалу осіб авантюрного складу на політичну арену, на якій, на їх думку, легко
самореалізуватися з найменшими зусиллями. Соціальна мімікрія, багаторазове
перефарбовування політичних кольорів, позицій, на жаль, досить типове явище сьогодення, що
закономірно супроводжує зміну епох у новітній історії.
Сьогодні закономірною та поширеною є швидка зміна політичних і соціальнопсихологічних іміджів особистості: вчорашній лідер-прогресист стає аутсайдеромконсерватором, “володар дум” перетворюється на набридливого резонера тощо. Відчутний
загальний, повсюдний дефіцит особистісних моральних якостей: принциповості в оцінках,
вірності слову, надійності в діловому партнерстві. Соціально-небезпечним явищем є вихід на
громадську арену людей з патологічними психічними відхиленнями, а також тих, хто, не без
таланту, умисно імітує такий образ, прагнучи будь-що привернути увагу чи завоювати голоси
електорату. Позбавлена колишнього соціального контролю, громадська кар’єра таких людей є
свідченням соціально-психологічної суперечності суспільства перехідного періоду [див.: 2, с.12].
Привертає увагу та обставина, що сприймаючи зміни у своєму соціальному бутті, люди
оцінюють ситуацію або емоційно, або раціонально. Причому раціональну позицію займає
значно менша частина населення. Більшість сприймає сучасний стан речей крізь призму
індивідуальних переживань, песимізму, розчарувань і зневіри. Тобто діють механізми
пристосування, які в соціології прийнято відносити до надмотивантів. “Без надії сподіваюсь” –
саме так можна оцінити стан загальної адаптації на рівні масової свідомості.
Досить гострою як серед населення України загалом, так і серед молоді зокрема, є
проблема безробіття – явного чи латентного. Безробіття в Україні, як і сам феномен
“постсоціалістичного” суспільства, явище безпрецедентне. Воно не має нічого спільного з
“класичним” безробіттям, оскільки не виникло внаслідок жорсткої конкуренції за
високооплачувані робочі місця і не супроводжується зростанням сукупного суспільного
продукту. Безробіття в Україні – похідне явище, яке виникло внаслідок кризи суспільства,
передусім його господарського життя. Кризовий, деструктивний стан національного
виробництва утворився у свою чергу на основі послідовного поєднання спадщини
бюрократично-централізованої системи господарювання з усіма негативними наслідками
неадекватного розв’язання внутрішніх суперечностей соціальної системи. Ця неадекватність
полягає, по-перше, в застосуванні моделі реформування економіки методами “шокової терапії”,
коли, минаючи еволюційні шляхи формування демократичної економіки, керівній верхівці
новоутвореної української держави зажадалося в одну мить створити ринок, і, по-друге, в
розриві усталених господарських зв’язків, які мали системно-інтегрований характер.
Висновки. Стан суспільної нестабільності створює унікальну психологічну ситуацію,
коли значна кількість людей змушена адаптуватися до змін, які відбуваються в суспільстві.
Досить швидко змінюються матеріальні умови буття, нестабільними залишаються політична та
ідеологічна сфери. Зміни, які відбуваються в українському суспільстві, мають не поступовий, а
різкий, інколи драматичний характер. Людина, що опиняється у проблемній ситуації, постає
перед суперечливим вибором: починати розв’язувати проблему і, водночас терпіти всі
негаразди, пов’язані з особистісною перебудовою, чи залишити у своєму житті все без змін, і
терпіти наявність самої проблеми [див.: 3, с.50]. Така невизначеність вибору є характерною для
сучасного суспільства й зумовлює поведінку не окремих індивідів, а переважної більшості
населення. При цьому велике значення має те, чи готові люди до розв’язання своїх проблем, чи
здатні вони взяти на себе відповідальність за власне життя і за майбутнє країни в цілому.
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Стабілізація суспільства завжди пов’язана з виникненням чинників, за якими
здійснюється опір змінам. Отже, неминуче слід орієнтуватися на феномени, які здатні створити
новий порядок, і які будуть спроможні структурувати нове суспільство. І найголовнішим із них
буде нова особистість, її оновлене в хаосі “Я”, її усвідомлення себе в часі, відчуття тотожності з
новим життям. Подолання сьогоднішньої кризової ситуації, розбудова цивілізованого,
демократичного українського суспільства значною мірою залежать від то го , чи зуміє во но
(суспільство) подбати про молоду людину як активного суб’єкта історії, забезпечити їй
відповідні умови для самореалізації з метою задоволення потреб як державного характеру, так і
суб’єктивних інтересів молодих людей. Успіх реформування безпосередньо буде залежати від
того, настільки безболісно покоління молодих людей адаптується до умов ринкової економіки і
виявить свої кращі людські якості.
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ЛЮДИНА У КОЛЕКТИВНІЙ ДІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Проаналізовано сучасне буття людини. Встановлено, що причиною колективної дії соціальних
груп і громадянського суспільства є потреби та інтереси. З’ясовано, що влада за допомогою
віртуалізації суспільно-політичного й економічного життя стоїть на заваді консолідації суспільства, у
такий спосіб послаблюючи колективну дію громадянського суспільства та соціальних груп, які є його
складниками. Показано значення ідентифікації особистості у колективній дії. Ключові слова: людина,
суспільство, громадянське суспільство, соціальна група, колективна дія.

Початок ХХІ століття ознаменувався різноманітними виявами колективних дій
соціальних груп, які спричинено, в основному, потребами людини, економічними депресіями і
кризою, що потрясла світ. Напрям такого соціального феномена є одностороннім: змусити
державу виконувати волю суспільства, сприяти його нормальному розвиткові та
функціюванню. Ці дії показують, що в більшості країн світу, навіть у розвинених, не
врегульовано суспільні стосунки. Ще одним показником, який спонукає до вивчення зазначеної
теми, є брак наукових розвідок у цій сфері суспільствознавства. Тому дослідження цієї теми
надзвичайно важливе. Розкриття її має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки
колективна дія соціальних груп, а також поєднання державних і суспільних завдань, за умов
раціонального їх виконання, створить сприятливі умови для суспільного, політичного,
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економічного, культурного розвитку як окремо взятої людини, так і суспільства в цілому. Крім
того, взаєморозуміння суспільства і влади позитивно позначиться на життєвому рівні
відповідного соціуму. Отже, ми переконані, що основна проблема, яка постала перед
українськими науковцями, як і перед українським соціумом, – це знайти взаєморозуміння з
метою забезпечення ефективної колективної дії соціальних груп, які утворюють громадянське
суспільство, адже саме від дії громадянського суспільства, що об’єднує людей і соціальні
групи, а не від окремої людини, буде залежати рівень взаємодії людини і суспільства,
суспільства і влади, а також визначатиметься напрям суспільних трансформацій.
Серед досліджень учених, присвячених проблемам взаємовідносин «людинасуспільство-влада», можна назвати пераці С.Авєрінцева, В.Андрущенка, Р.Барта,
М.Бахтіна, М.Бойченка, О.Лосєва, М.Михальченка, Н.Мороз, О.Рокицької, В.Щерби та ін.
Однак, на нашу думку, недостатньо вивченими й досі залишилися: 1) проблема
взаємовідносин людей у громадянському суспільстві; 2) соціальні зміни, що відбуваються у
свідомості людини; 3) соціальні процеси, які підсилюють чи послаблюють колективну дію
соціальних груп громадянського суспільства.
Мета статті – з’ясувати причини колективних дій громадянського суспільства, що
передбачає розв́язання таких завдань: 1) показати потреби та інтереси людини як причину
колективної дії соціальної групи і громадянського суспільства; 2) з’ясувати, як
віртуалізація суспільно-політичного життя впливає на особистість і колективну дію; 3)
розкрити роль консолідації та ідентифікації особистості у колективній дії соціальної групи
та громадянського суспільства.
Сьогодні ми є очевидцями того, як влада, використовуючи державні механізми
впливу в умовах суспільної нестабільності, здійснює наступ на права та свободи людини,
обмежуючи її дії у форматі владних відносин. Наслідком цього є хвиля суспільних
протестів, заворушень, страйків, що охопила Західну Європу. Особливо це стосується
Франції, де різні соціальні групи, незважаючи на ту нестабільність, яка існує в соціумі,
об’єдналися довкола соціально-економічних проблем і виступили проти влади. Така хвиля
колективної дії прокотилася Великою Британією, Італією та Іспанією.
На сучасному етапі періодично нагадує про себе колективна дія соціальних груп у
Греції. Варто відзначити, що інтервал масових страйків у цій країні постійно скорочується і
набирає негативних ознак як для влади, так і для самого суспільства. Причиною негативу є
відсутність взаєморозуміння в самому суспільстві та в стосунках між суспільством і
владою. Зважаючи на це, постає питання: як можна забезпечити взаєморозуміння у
суспільстві? Адже ті виви колективної дії соціальних груп, які ми спостерігаємо щодня у
засобах масової інформації, є лише відлунням відсутності належного взаєморозуміння і
взаємоузгодженості раціональних дій з боку суспільства і влади.
Однак у цій статті ми не будемо зупинятися на питаннях, які пов’язані з владою та владними
стосунками у суспільстві, оскільки це царина досліджень політології. Нашу увагу привертають
питання, пов’язані з тими проблемами взаємодії та ефективної колективної дії, що виникають у
процесі діяльності громадянського суспільства як представника різних соціальних груп.
У зв’язку з цим, доцільно, на наш погляд, взяти до уваги думку І.Гобозова, який зазначає,
що суспільство виникло на певному етапі еволюції природи і є якісно новим об’єднанням. Це –
історично утворена спільна форма діяльності людей зі створення матеріальних і духовних
цінностей. В основу такого утворення покладено працю, яка має колективний, тобто
суспільний характер, що виявляється у колективній дії соціальної групи. У процесі спільного
утворення цінностей люди не можуть не взаємодіяти, не можуть не вступати у відповідні
виробничі відносини (перші люди не могли поодинці полювати; на сучасному етапі складну
техніку одна людина також не може виготовити). Тому К.Маркс мав рацію, коли писав, що
суспільство є продуктом взаємодії людей, які свідомо переслідують свої цілі.
Відомо, що на рубежі ХХ-ХХІ ст. людина поступово стає залежною від матеріальних і
духовних благ, які вона отримує в результаті взаємодії з іншими. Сама людина не може бути
автономною в соціумі. Отже, людина є соціальною істотою і поза суспільством існувати не
може. Понад те, людські якості розвиваються виключно в соціумі.
Зважаючи на такий підхід, доцільно відзначити, що людина постійно перебуває у
відповідних стосунках і зв’язках з іншими людьми, соціальними інститутами. Навіть якщо вона
живе ізольовано від інших людей, все одно з ними пов’язана. Скажімо, їй потрібно одягатись.
Але одяг виготовляють інші люди. Комп’ютер, наприклад, утворює віртуальну реальність, і
створюється враження, що можна жити від суспільства зовсім ізольовано, як Робінзон Крузо.
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Насправді це глибока помилка. Комп’ютер створений не однією людиною, а багатьма людьми,
які перебувають, можливо, в різних кінцях планети, але тісно пов’язані між собою, тобто
перебувають у відповідних взаєминах. І немає ніякого значення, що хтось із них сидить вдома і
пише якусь нову програму. Адже він її пише не для себе, а для іншої людини (покупця). Одна
людина може виявляти свої здібності лише в суспільстві [див.: 1]. Отже, беручи до уваги це, ми
можемо підтвердити той факт, що людина проявляє свої здібності лише у суспільстві, яке
здійснює на неї вплив і висуває певні вимоги.
Продовжуючи думку про середовище, в якому діє людина, В.Петрушенко зазначає, що
вона, справді не може бути поза суспільством, оскільки: 1) лише суспільство здатне
накопичувати і передавати від покоління до покоління, від людини до людини те, що здобуто
як спільним, так і індивідуальним досвідом життєдіяльності; 2) лише в суспільстві можуть
виявитись і набути загальної значущості індивідуальні особливості та здібності людини; 3)
лише суспільство здатне розвивати різноманітну людську діяльність одночасно в різних
напрямах; 4) лише суспільство здатне ставити перед людиною цілі, завдання, смисли, які
перевищують її індивідуальні потреби і бажання; 5) лише суспільство може культивувати певні
надскладні види діяльності, такі, наприклад, як наука, промисловість, містобудування,
військова справа, іригація, здійснення екологічних програм тощо; 6) нарешті, лише в
суспільстві виробляються засоби людської комунікації, знакові та символічні форми
спілкування для передавання інтелектуального змісту, норми і стандарти людської поведінки
[див.: 4, с.370]. З іншого боку, не варто забувати, що пізнає, страждає, відчуває, діє не якесь
примарне й знеособлене суспільство, а жива людини, тому все перелічене має свій смисл лише
стосовно людини. Отже, реальним носієм суспільних процесів і здобутків постає людина, а
суспільство виконує функцію людського середовища.
Іншого погляду дотримується С.Пролеєв: показово, що бульбашка величезної соціальної
віртуальної реальності луснула на конкретній людині, на конкретних особах. Цим
уприявнюється справжній засновник реальності, якими є речі та люди. Якщо міркувати про
подолання кризи чи про протидію їй, то доречно, зауважує науковець, згадати девіз Гусерля
«Назад до самих речей» [див.: 5]. Тобто, він закликає наукову спільноту замислитися над
проблемами автономії людини, яка, як ми розуміємо, не може відбутись у класичних формах і
класичними способами. Сьогоднішня людина перебувуає у вирі взаємодіючих суспільних сфер
людського буття: соціальній, політичній, економічній та культурній. Це свідчить про те, що на
тлі колосального зростання масштабів людських виявів і людської життєдіяльності окремо
взята людина починає губитися, розчиняється в масі, проте це лиш один бік, що характеризує
зміни у її становищі. Сьогодні, на думку В.Петрушенка, є й інший бік її життєдіяльності –
колосальне зростання можливостей окремої людини. Це стосується і політичних діячів, і до
певної міри будь-якої людини, адже сьогодні людина може спілкуватися (через «Інтернет») із
ким завгодно, поширювати свій вплив і свої думки майже безмежно [див.: 4, с.370].
Отже, одним із шляхів автономії людини є Інтернет. Однак це лише невелика частина
автономії. Робота в Інтернеті потребує комп’ютера (машини), що створюється в результаті
колективної дії. Можна навести інші приклади, які свідчать не на користь автономії людини. Крім
того, автономія призведе до утворення «світу в собі». Отже, автономія людини в суспільстві є
неможливою. Оскільки людина є істотою, яка не може існувати поза суспільством і діє лише в
суспільстві, ми можемо з упевненістю стверджувати, що людина є істотою суспільною. Вона
взаємодіє з іншими людьми, і результатом такої взаємодії є колективна дія, що постає як феномен у
соціальній теорії. Відомі мислителі Ю.Габермас і С.Зіммель виходять з традиційного для західного
суспільства питання про те, як уможливлюється соціальний лад, коли індивіди діють згідно з
власними цілями, потребами та інтересами [див.: 3, с.91]. Однак у цьому форматі постає питання,
пов’язане з проблемою класичної соціальної теорії – про взаємини індивіда і суспільства. Варто
відзначити, що стосунки індивіда і суспільства базуються на основі потреб.
Однією з таких потреб є захист своїх прав та інтересів у межах держави, іншою – потреба
у визначенні меж втручання держави. В разі порушення цих меж суспільство повинно
реагувати на дії держави через громадянське суспільство. Адже це поки-що єдиний інститут,
який під своєю назвою об’єднує неофіційні структури у вигляді різних організацій, рухів,
комітетів, асоціацій, що діють у рамках юридичних законів і норм, здійснюючи помітний вплив
на органи влади. Це підтримує відповідний баланс між суспільством і державою. Якщо держава
починає перевищувати свої повноваження, то структури громадянського суспільства
починають нагадувати їй про межі втручання в суспільні справи. І навпаки: якщо суспільство
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порушує прийняті державою норми матеріального права, то громадянське суспільство
попереджає його про це і повідомляє, що такі дії суспільства можуть призвести до анархії, яка
має негативні наслідки для всіх людей [див.: 1].
Щоб цього не сталося, соціальні групи громадянського суспільства мають
консолідуватися з метою припинення посягання влади на їх права, а також нагадувати владі
про те, що саме громадяни є її джерелом. І в першу чергу ця консолідація має відбутись у
політичному бутті. Не випадково саме у цій сфері суспільного буття в силу історичних та
інших обставин політика стала провідною в бутті людини. Тобто мова йде про суцільну
політизацію буття людини. Однак є одна особливість: політизація суспільного життя базується
на віртуалізації, яка робить людину розгубленою, невпевненою і нерішучою – іншими словами,
влада відчужує людину від політичного життя й не розглядає її як суб’єкта політичних
відносин, а виключно – як об’єкт. На цьому наголошував С.Пролеєв під час засідання круглого
столу: ми є учасниками нестямної віртуалізації політики, її переведення у площину суто
пропагандистських змагань без будь-яких спроб розв’язання реальних проблем. За цією
віртуалізацією стоїть відчуження влади від людей, від народу, від громадян. Ми живемо в
Україні, в якій народ позбавлений влади. У нас не існує народовладдя. Республіки у нас не
існує. Це є першовитком усіх проблем, виявляються у колективній дії суспільства [див.: 5].
Щоб уникнути такої чи подібної ситуації, суспільство і соціальні групи, які
представляють інтереси різних верств населення, повинні об’єднатися та спрямувати енергію
своєї колективної дії на подолання всіляких негараздів, що виникають на вертикальному рівні у
суспільстві та у стосунках між суспільством і владою. У цьому плані суспільство повинно
орієнтуватися на людину, на її потреби, саме про це наголошує філософська наука ХХ-ХХІ ст.,
а не на інтереси окремих осіб, які нібито представляють соціальні групи та їх інтереси. Для
того, щоб відбулася консолідація всіх верств населення і колективна дія громадянського
суспільства виявилася раціональною в подоланні негараздів, у суспільстві повинен бути мир.
Влада прекрасно розуміє, що соціально-політичний мир призведе до обмеження її діяльності,
тому своїми зусиллями вона намагається не допустити цього миру.
Аналізуючи соціальне буття нашого суспільства, можна сказати, що в ньому відсутній
мир, – точиться холодна війна. Вона спровокована віртуалізацією політичного буття, й сама ж
віртуалізація стала способом існування цієї війни – не єдиним, але дуже симптоматичним і
показовим. Не лише людям, а й народам і суспільствам властиво впадати в оману і
припускатися фатальних помилок. Зокрема, постійне змагання політичних альтернатив, про яке
повсякчас ідеться, – на Схід або на Захід, до Європи чи до Росії, – це наразі фатально хибна
лінія поділу. Бо насправді лінія поділу – між народом, позбавленим влади, і корупцією
можновладців, які цю владу узурпували. Проте, відзначає С.Пролеєв, важливі не лише ці
«натуральні» величини – народ, можновладці, а головним чином віртуалізація політики, яка
стала способом існування та відтворення цього стану речей. Доки наше суспільство поділятиме
дійсність за вертикаллю, а не за горизонталлю, народ ніколи не зможе об’єднатися, щоб
спрямувати свою колективну дію на обмеження владного впливу, на те, щоб вказати границі
влади в її діяльності стосовно суспільства [див.: 5]. У цій ситуації народ завжди віддаватиме
іншим матеріалізовані результати колективної дії, що вимірюються в економічному
еквіваленті, а сам у цей час перебуватиме в неадикватній, ілюзорній ситуації.
Отже, наше завдання полягає в тому, щоб мінімізувати соціальні кризи, які вже є,
уникаючи тих, які можуть виникнути у майбутньому. Що стосується криз, наявних сьогодні в
суспільстві, то їх не можна не помічати, адже це виявиться фатальною помилкою у
майбутньому, – їх потрібно виявляти і ліквідовувати. Аби знешкодити ту або ту кризу,
потрібно ліквідувати не наслідок, а причину, в іншому випадку вона не зникне, а лише на
певний час відійде на задній план. Якщо ж звернутися до тих криз у суспільстві, які можуть
виникнути у майбутньому, то ми повинні навчитися їх передбачати, виявляти причини вже
сьогодні – це мінімізує затрати суспільства.
Доцільно звернути свою увагу на те, що перший і другий випадок вимагає колективної дії
соціальних груп громадянського суспільства, а це можливо лише за умови, якщо сучасне
громадянське суспільство до кінця усвідомить свою роль в історичному поступі українського
суспільства, а також припинить орієнтуватися на кольори політичних сил і сконцентрується на
проблемах, які виникають у бутті людини та її потребах. Адже колективна дія є соціальним
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виміром цілераціональної дії, яка повинна орієнтуватися на результат, а не на процес. Крім цього,
суспільство повинно відмовитися від горизонтального поділу суспільства політиками. Такий
поділ призводить до того, що людина є чужою на території України, вона відстоює інтереси і
захищає потреби не свої, а осіб, які перебувають при владі. У цій ситуації колективна дія
соціальних груп спрямована не на захист прав та інтересів людини, а розглядається як інструмент
у руках окремих політичних сил, які перебувають при владі. Це свідчить про те, що потреби та
інтереси людини є предметом маніпуляцій, а сама людина не розглядається як суб’єкт відносин.
Щоб уникнути такої ситуації, соціальні групи повинні об’єднатись і модернізувати
колективну дію громадянського суспільства, щоб не перетворюватися на «масу», а діяти
відповідно до раціонального плану дій, виконання якого в кінцевому результаті буде зведено до
спільного знаменника – захистити свої інтереси та потреби. Зважаючи на це, колективна дія
суспільства стосовно влади стане стратегічною, і її можна розцінювати як соціальну форму
цілераціональної колективної дії, що на практиці керується схемою «мета-засіб-результат».
Тобто, якщо соціальні групи громадянського суспільства об’єднані єдиною метою, відповідно до
якої розробляються раціональні засоби, то результат буде значущим для всього громадянського
суспільства і соціальних груп як його складників. Таку ситуацію можна пояснити тим, що люди,
які утворюють громадянське суспільство, усвідомлюють свої дії та діють злагоджено, спільно,
тобто ідентифікують себе з цим інститутом. Однак така злагодженість має виключно тимчасовий
характер, який не забезпечує в суспільстві мир, а лише – перемир’я.
У цьому контексті варто звернутися до ідентифікації особистості з колективною дією
соціальної групи та громадянського суспільства. З цього приводу Л.Донкіс відзначив, що саме
ідентичність дозволяє володіти історією або привласнювати історичний наратив. Ви можете
заявляти про свої виняткові права як оповідач, символічний привідний пас, який з’єднує
минуле з майбутнім, передаючи традицію, або як член уявної громади, залежно від того,
наскільки ви втягнуті в процес творення чи підтримування ідентичності [див.: 2, с.34]. Отже,
ідентичність у колективній дії громадянського суспільства постає як паспорт до
самолегалізації. При цьому ідентичність заміняє всі чинники культурного детермінізму, такі як
раса, колір шкіри – усе, що сприймається як доля.
Висновки. Отже, з викладеного випливає, що людина є соціальною істотою, вона
ідентифікує себе та діє в соціумі. Дія людини спрямована на задоволення власних потреб та
інтересів. Однак за сучасних умов захистити свої інтереси людина сама не може, тому вона
об’єднується з іншими, тобто утворюється соціальна група, складник громадянського
суспільства, колективна дія якого спрямована на подолання обмежень у сфері потреб та інтересів
з боку влади. Важливу роль у цьому плані відіграє ідентифікація людини, адже вона створює
можливість подолати соціальний розкол суспільства, спровокований політиками. При цьому
людина не відчуває себе розгубленою, оскільки у неї є підтримка громадянського суспільства.
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Summary
Polishchuk O. Person in Collective Act of Civil Society. Modern existence of a person is studied and it
is determined that the reason of collective activity of social groups and civil society are the needs and a
person’s interest. It is clarified that the power with the help of virtualization of social, political, and economic
life impedes society’s consolidation, weakening in its turn collective activity of civil society and social groups
which are its components. The meaning of personality’s identification in collective activity is shown.
Keywords: person, society, civil society, social group, collective activity.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ПІДХОДІВ І.ІЛЬЇНА ТА Б.КІСТЯКІВСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Аналізуються ключові методолологічні підходи І.Ільїна та Б.Кістяківського до філософського
пізнання права та правосвідомості. Підкреслюється вплив філософії І.Канта, Г.Гегеля, юридичного
позитивізму на методологічні позиції мислителів, їх внесок у формування методологічного плюралізму
та відстоювання природно-правових цінностей. Ключові слова: методологічний плюралізм, філософія
права, правосвідомість, науково-філософський ідеалізм, духовна очевидність, інтуїція.

Кінець XIX – початок ХХ століття – час боротьби різних світоглядних систем, у тому
числі й методологічних. Юридичний позитивізм як домінуюча концепція праворозуміння
поступається місцем теоріям соціологічного позитивізму, нормативно-соціологічного напряму,
а потім школі відродженого природного права. Для І.Ільїна та Б.Кістяківського обрання
методологічних принципів є основою філософського аналізу права та правосвідомості.
Трансформація уявлень про методи філософського пізнання в працях І.Ільїна та
Б.Кістяковского відображає загальну тенденцію утвердження методологічного плюралізму й
відповідає специфіці філософського аналізу сутності правосвідомості.
Визначили розвиток методології в сфері права праці таких учених, як Ф.Бекон, Р.Декарт,
Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Енгельс, С.Алексєєв, А.Йоффе, М.Лоський, В.Нерсесянц, Д.Керімов.
Однак, і сьогодні відсутнє загальне розуміння методологічних питань у сфері права.
Неоднозначність підходів свідчить, насамперед, про відсутність єдності в розумінні статусу
методології науки, її співвідношення з філософією, теоретичними системами, конкретними
науками. Як завжди в період докорінних перетворень у суспільстві, в останні роки зросла
кількість праць, присвячених зазначеним проблемам. Значний внесок зроблено М.Кельманом,
О.Пучковим, В.Тацієм, М.Марченко, В.Лазарєвим. До творчості І.Ільїна у своїх працях
зверталися М.Золіна, Т.Барковський, Т.Сазонова, С.Рязанцев, І.Москальова. Найбільш
комплексні дослідження здійснено М.Полторацьким, І.Євлампієвим. В українській і
закордонній літературі досліджувались окремі аспекти наукової творчості Б.Кістяківського,
серед філософів варто особливо відзначити Н.Василенко, М.Альчук, Л.Депенчук, Н.Жукову,
С.Максимова, В.Тимошенко, А.Фінько, С.Львова, К.Радкевича, В.Скворцова. Водночас, варто
підкреслити й ту обставину, що внаслідок різноманіття проблем, які досліджувались І.Ільїним і
Б.Кістяківським, а також їхня творчість стає предметом вивчення фахівців різних галузей
суспільної науки, тому наявний аналіз не можна вважати системним і цілісним.
Метою нашого дослідження є теоретико-філософський аналіз поглядів І.Ільїна і
Б.Кістяківського на методологію дослідження суспільно-політичних явищ. Аналіз
методологічних принципів, які застосовувались І.Ільїним і Б.Кістяківським у дослідженні
юридичних явищ, важливий як з погляду розвитку методології філософії права в Україні, так і з
погляду системного вивчення творчої спадщини видатних філософів.
На методологічну позицію Б.Кістяківського істотний вплив мали праці І.Канта, внаслідок
чого вже традиційно Б.Кістяківський оцінюється як представник неокантіанства в російської
філософії [див.: 6, с.140; 16, с.256; 18, с.60]. І.Кант бачив у новітніх досягненнях науки і техніки
ХIX століття успіх людського розуму. Закони і закономірності, відкриті природознавством
постають в І.Канта яскравим підтвердженням здатності свідомості й розуму людини отримувати
істинне і достовірне знання. При цьому для пізнання законів трансцендентального світу І.Кант
уводить поняття апріорних форм розуму, які дозволяють розуму робити висновки про те, що
недоступне безпосередньому спостереженню. Критичний раціоналізм І.Канта виражається в поділі
сфери права на практичну юриспруденцію чи теорію права, і метафізику права, засновану на
апріорних принципах свідомості: «вчення про право як перша частина вчення про моральність
вимагає системи, що випливає з розуму, яку можна було б назвати метафізикою [10, с.111].
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Б.Кістяківський розвиває твердження І.Канта про ключову роль свідомості та її структур у
процесі пізнання суспільних явищ, про апріорність і об'єктивний характер вихідних категорій
свідомості – доконечного та належного, про раціоналізм як єдиний засіб пізнання істини, про
універсальність природно-правового мислення, основу якого становлять уявлення про рівність,
свободу і справедливість. Праці Е.Дюркгайма і М.Вебера викликали підвищену увагу
Б.Кістяківського до соціологічних досліджень, а Г.Зіммель, В.Віндельбанд і інші представники
неокантіанства зумовили звертання до аналізу цінностей, створених людським суспільством.
Справедливість висновку про використання герменевтичного методу В.Дільтея [див.: 3,
с.203] можна проілюструвати словами з листа Б.Кістяківського до М.Гершензона: «гарні думки
є гарними, коли вони щойно спали на думку, коли вони захоплюють душу та хвилюють розум.
Але минає перше збудження від якої-небудь думки, і сама думка блідне. У найкращому разі
вона потім виявляється вдалим афоризмом. Важлива не окрема думка, а вдале поєднання їх і
зв'язо к між ними. А в цьо му випадку все залежить від о бро бки, зо крема, від р о тз ашування
частин» [15,с.249]. Підвищена увага до оформлення змісту думок видають у Б.Кістяківському
академізм і теоретичний характер його філософії. Соціалізм на основі праць К.Маркса і
Ф.Енгельса впливає на прагнення обґрунтувати обов'язки держави у питанні гарантування
права на достатній життєвий рівень кожному громадянинові. Центральною методологічною
настановою Б.Кістяківського стає прагнення поєднати досягнення позитивістського походу з
його точністю й достовірністю і філософської позиції ідеалізму, важливої для пояснення
наддосвідних фактів і явищ. Це прагнення приводить Б.Кістяківського до створення власного
методологічного підходу до дослідження правових явищ.
Б.Кістяківський обґрунтовує новий ідеалізм - науково-філософський, що виростає в етиці на
основі заперечення натуралістичної соціології та марксизму і повинен стати основою соціального
пізнання. Оскільки з натуралістичного, природничо-наукового погляду пояснення моральної
оцінки і дій індивіда в категоріях ідеалів і морального обов
´язку неможливе, залишаються, на
думку Б.Кістяківського, два підходи до розв'язання «соціально-етичних проблем» - метафізичний і
трансцендентально-нормативний. Однак метафізика в чистому вигляді не дозволяє уникнути
загрозиі морального релятивізму й суб'єктивізму [див.: 17, с.136]. Відповідно до тверджень
ідеалізму, висновки кожної особистості щодо категорій добра і зла мають абсолютний характер, є
достовірними і не вимагають якого-небудь подальшого наукового аналізу. «Для метафізичних
ідеалістів як факт самостійної оцінки і автономії особистості, так і принципи свободи, а також
самоцінності та рівноцінності особистостей, так, нарешті, й постулати і вищі цілі, що виражаються
в земних і небесних ідеалах, указують насамперед на відомий transcensus або на відомі дані вищого
наддосвід порядку» [11,с. 119]. В остаточному підсумку, така теорія приводить до того, що
пошуки істини відбуваються шляхом метафізичної інтуїції та релігійних одкровень. І в цьому
Б.Кістяківський принципово не погоджується з Г.Гегелем, який вважає, що «саме істинне
пізнаним бути не може, що істинним щодо моральних предметів, насамперед щодо держави,
уряду і державного ладу, є те, що кожен відчуває у своєму серці, душі й натхненні» [2, с.34]. На
думку Б.Кістяківського, ні інтуїція, ні інші суб'єктивні побудови не можуть бути визнані
наукою. Така істина не має жодного стосунку до науки, а є тільки предметом віри. У
зазначеному аспекті Б.Кістяківський прямо суперечить методологічним висновкам І.Ільїна, який,
характеризуючи правосвідомість, називає її «духовним органом» [див.: 9, с.224, 233]: «у людини
немає органів для загальнообов'язкового пізнання метафізично сутнього» [11, с.119]. З погляду
наукового ідеалізму, індивідуальні оцінки кожної з особистостей, як і інші духовні явища,
повинні стати матеріалом для проведення власне наукового дослідження. За глибоким
переконанням Б.Кістяківського, саме науковий ідеалізм може викликати появу нових плідних
ідей у російському духовному та суспільному житті [див.:11, с.117].
У статті «На захист науково-філософського ідеалізму» [див.:11, с.116-153] Б.Кістяківський
формулює основні принципи розуміння зазначеної методологічної концепції. Основне завдання
наукового ідеалізму полягає в поясненні фактів оцінки, тобто суджень про істину й оману, добро і
зло, прекрасне і потворне. У концепції дві вихідні тези: 1) визнання автономії волі людини, 2) факт
істотності її «оцінної» діяльності [14, с.34]. Б.Кістяківський зазначає, що крім законів природи існує
ще й особлива, людська оцінка будь-яких явищ з позиції категорій справедливості чи істинності.
Сам факт існування такої оцінки означає існування свободи волі людини, власної цінності кожної
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особистості та їх безумовної рівності між собою. Головна й підсумкова мета нового ідеалізму
Б.Кістяківського – розв'язання етичної проблеми у науковий спосіб.
Ключовими категоріями об'єктивного ідеалізму постають категорії доконечності та
обов´язку. Важливо зазначити, що у ХIX та на початку ХХ століття, і в сучасному світі «принцип
обов´язку як непорушна умова моральності, права і політики був аж ніяк не констатацією фактів,
а критикою існуючої моральності, правового законодавства, політичних методів розв'язання
соціальних завдань» [13, с.80]. Якість оцінки чинного законодавства буде залежати від ступеня
розвиненості правосвідомості особистості. Ключовим аспектом формування правосвідомості є
аналіз ролі й значення правових норм як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому.
«Що норми у певний спосіб формують соціальне життя, не підлягає сумніву. Але в чому полягає
їх вплив на соціальні угруповання та в якому відношенні перебуває цей вплив до дії причинових
співвідношень – ці питання мають бути проаналізовані логічно і методологічно» [11, с.23].
Б.Кістяківський вважає, що «принцип етичного обов
´язку, який взагалі представляється
більш незаперечним, аніж принцип логічного та методологічного належного» [11, с.145], може бути
застосований тільки до людини, міститься в її мисленні. Природа «байдужна до морального та
аморального. Тільки нормальна свідомість завдяки моральному принципу встановлює ці
відмінності. Отже, ми, маємо, з одного боку, принцип байдужності, принцип природного ходу
речей, це – принцип доконечності, а з іншого боку – принцип встановлення відмінностей і оцінки,
принцип моральної діяльності та культурного будівництва, це – принцип обов´язку» [11, с.148].
При ухваленні рішення, людина, діючи на основі таких структур свідомості, як категорії
доконечності й обов ´язку, здійснює вибір, який не можна визнати абсолютно випадковим. З іншого
боку, здатність пізнання природничонаукових і суспільних феноменів формує вироблення єдиних
правил і схем у свідомості дослідника. Це означає, що цілком правомірною буде спроба перенести
природничонаукові методи пізнання в суспільну сферу. Перший найскладніший крок уже зроблено.
На думку Б.Кістяківського, встановлення апріорних форм мислення має стати основою для
побудови науки про людину, а, отже, і про всі форми культурної діяльності. «Більшість людств
завжди залишиться на стороні Канта, який першим з мислителів твердо встановив, що істина не
поза нами, а всередині нас. Вона – у конструктивних елементах нашого мислення й у творчих актах
нашого розуму» [11, с.107]. Наступним етапом має стати встановлення окремих законів і
закономірностей для різних сфер соціальної дійсності. Запропоноване К.Марксом і Ф.Енгельсом
розуміння історичного процесу як зумовленого винятково економічними чинниками може стати
базою для створення науки. Але варто не перебільшувати значення економічного чинника для
суспільних стосунків, а вичерпати його пояснювальні можливості, після чого оцінювати події
суспільного життя на основі іншої теоретико-методологічної бази. При встановленні того, які
суспільні процеси і якою мірою зумовлені економічними чинниками, з'явиться можливість
виявлення інших істотних чинників впливу на суспільство.
Б.Кістяківський розраховує на те, що «вся сукупність соціальних явищ завдяки їх науковій
обробці може бути вичерпана певною кількістю формул, повністю тотожних за своєю логічною
структурою з абстрактними формулами природничих наук» [11, с. 104]. Науковий ідеалізм у
теорії розв́язує завдання формування об'єктивної і достовірної науки правознавства. Його
метою є виявлення закономірностей суспільних стосунків. Термін, запропонований
Б.Кістяківським, не дістав належного поширення в сучасних суспільних науках, але
методологічна позиція Б.Кістяківського є оригінальною альтернативою позитивізму в питанні
спасіння теорії права від псевдонаукових міркувань. На противагу юридичному позитивізму, що
визнає існування винятково діючих правових норм, науковий ідеалізм оперує також поняттям
цінностей і репрезентує право як науку про належне. Для Б.Кістяківського і саме право постає
загальним феноменом, який з'являється у всіх народів на певному етапі їхнього розвитку, як і
окремі категорії права, наприклад, «справедливість», «рівність», «свобода», універсальні й
загальні, незважаючи на їх можливе змістовне наповнення конкретними правовими вимогами.
Методологічна теорія Б.Кістяківського яскраво виявилася в аналізі правовових явищ,
оскільки саме з раціональності людини виводиться існування природно-правового
мислення; вивчення «живого права» вимагає застосування не стільки прийомів формальної
логіки, скільки спеціальних методів соціології та психології; пояснення домінуючих
моральних і правових цінностей приводить до необхідності феноменологічного аналізу
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свідомості; в основі категорій рівності, свободи, справедливості, прав людини перебувають
екзистенціальні засади людського буття.
Вихідною базою методологічних пошуків І.Ільїна слугує філософія Г.Гегеля, що
підкреслюють А.Бєлий [1, с.70], В.Зеньковський [5, с.777, с.780], О.Мельничук [12, с.14],
І.Євлампієв [4, с.82]. В.Зеньковський звертає увагу на вплив Г.Гегеля в «ученні про те, що
"предмет пізнання" "вимагає" від нас певного ставлення» [5, с.778], вираженого у зверненні
І.Ільїна «до метафізики в межах іманентних даних свідомості» [5, с.780]. І.Євлампієв бачить у
філософії І.Ільїна «прагнення до оригінального синтезу правових ідей Канта і Гегеля: ідеї
особистої свободи, повної духовної самостійності людини та ідеї соціальності, духовної єдності
людей» [4, с.82]. О.Мельничук звертає увагу на гегельянство І.Ільїна в контексті аналізу
антиномії, що стосується безпосередньо філософії права: «з одного боку, закони повинні
репрезентувати певну "зрілу цілісність", але, з іншого боку, постійно виникає потреба в нових
законах і законодавчих визначеннях» [12, с.14]. Створене на основі «Феноменології духу»
Г.Гегеля уявлення І.Ільїна про духовність людини становить серцевину його вчення про
правосвідомість. Разом з тим уявлення про автономію самозобов
´язання як однієї із
запропонованих І.Ільїним аксіом правосвідомості очевидно вкорінене в методологічні
передумови моральної філософії І.Канта.
Важливе значення для аналізу методологічних прийомів, використаних І.Ільїним має
еволюція його підходів від методології (але не змісту) юридичного позитивізму в роботі
«Поняття права і сили» до «духовної очевидності» в роботах «Про сутність правосвідомості» і
«Шлях духовної очевидності». Ключові моменти методу «духовної очевидності» розкриті
І.Євлампієвим, який підкреслював оригінальність концепції як у західноєвропейській, так і в
російській філософській традиції: «у результаті його концепція духовної очевидності
виявляється оригінальним синтезом раціоналістичної традиції та новітніх течій філософської
думки, у першу чергу феноменології та філософії життя» [4, с.24]. І.Євлампієв підкреслює
очевидну феноменологічну основу «духовної очевидності», яка, разом з тим, здобуває
особистісний характер у методології І.Ільїна. «Однак зазначений раціонально-об'єктивний
момент акту органічно поєднується з індивідуально-творчим його аспектом. Незважаючи на
свій надособистісний, об'єктивний зміст, філософський акт є особистим за формою» [4, с.24].
Шлях духовної інтуїції сам І.Ільїн порівнює з методами Сократа: «це не індукція і не дедукція,
а систематична інтуїція предмета, створюваного в процесі самовдосконалення, або, що те ж
саме, – це "самопізнання" в розумінні Сократа» [7, с.406]
Своєрідність підходів І.Ільїна полягає у визначенні ключової ролі духовності людини, її
неодмінного зв'язку з іншими людьми і з Богом за допомогою самовдосконалення й
становлення особистості. «Люди нового часу витончили у вивченні матеріальної природи й у
технічних винаходах і непомітно опинилися в стані дитячої безпорадності в питаннях
духовного досвіду, духовної очевидності й духовних умінь. Перебороти цю кризу можна тільки
одним способом: повернутися до цього шляхетного й чистого джерел духовного досвіду,
розбудити їх і творчо зажити ними» [9, с.66]. Шлях «духовної очевидності» - це, у першу чергу,
шлях у глибини людської свідомості й самосвідомості, вслуховування в себе й у навколишній
світ, спроба позначити невимовні істини, що становлять тканину людського існування. Як і
Б.Кістяківський, І.Ільїн уважає неможливою філософію права без аналізу правосвідомості.
Правосвідомість у цьому випадку постає центральним елементом учення про право і про
суспільство в цілому, оскільки за своєю сутністю є комплексним явищем, вираженням всіх сторін
суспільних стосунків. Проблема правосвідомості – ключова і для практичної юриспруденції,
оскільки жоден припис законодавця не буде мати суспільної значимості без участі
правосвідомості, або словами І.Ільїна, «діюче в країні право - закон, указ, повноваження,
обов'язок, заборона - не може жити й застосовуватися поза живою правосвідомістю» [8, с.218]. А
тому право не може досліджуватися винятково як звід законів, потрібно постійно пам'ятати про
те, що ці вимоги ще не стали правом у повному розумінні. Тільки ті правові норми, які
пропущені через свідомість і стали частиною внутрішніх переконань людини, можуть впливати
на суспільні стосунки. Тому, зробивши належні висновки про сутність правосвідомості, можна
зрозуміти значення права для особистості й усього суспільства. Саморефлексія здатна
визначити ті аспекти правових явищ, які не можуть бути оцінені з боку. «Філософія права
рухається, як і вся філософія, шляхом систематичної інтуїції, спрямованої на об'єктивно
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наявний предмет. Для того щоб описати будову нормальної правосвідомості та правильно
закріпити її зміст, її потрібно здійснити в собі самому» [7, с.405]. Правосвідомість, отже,
водночас постає і об'єктом, і засобом філософського аналізу. «Все це дослідження здійсненне
тільки через зосередження уваги, почуття і волі на питанні про об'єктивно-краще, і до того ж
про найкраще. Це означає, що здорова правосвідомість є тут не тільки досліджуваним
предметом, а й у певному розумінні органом дослідження, тобто засобом пізнання» [7, с.405].
Висновок. Тож І.Ільїн, і Б.Кістяківський починають у своїх перших роботах з наукового
підходу до визначення права, проте поступово в наступних дослідженнях відходять від впливу
позитивізму. Визнання ключової ролі свідомості в аналізі правових явищ приводить
Б.Кістяківського до формування «науково-філософського ідеалізму», І.Ільїн схиляється до
метафізичного ідеалізму й створює теорію «духовної очевидності».
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Summary
Korshun T. Comparative Analysis Of Methodological Approaches of I.Ilyin and B.Kistiakowsky in the
Context of Problems of Justice. The article analyzes the key methodological approaches applied by I. Ilyin and
B. Kistiakowsky to the philosophical analysis of law and justice. The author emphasizes the influence of the philosophy
of I.Kant, G.Gegel, legal positivism on the methodological position of I. Ilyin and B. Kistiakowsky, their contribution
to the development of methodological pluralism, and upholding natural law values. Keywords: methodological
pluralism, philosophy, law, justice, scientific and philosophical idealism and spiritual evidence, intuition.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
Здіснено порівняльний аналіз правових основ інституалізації соціального партнерства в
контексті динамічного розвитку соціально-трудових відносин в Україні та Російській Федерації.
Ключові слова: інституціоналізація, інтереси, право, соціальне партнерство, соціологія, філософія права.

Вибір теми дослідження не є випадковим. Актуальність її зумовлена передусім
сучасними тенденціями становлення демократичного суспільства в країнах східної Європи,
що передбачає відповідне забезпечення соціальної стабільності та гармонізації соціальноекономічних відносин. Перед нами постає завдання, по-перше, проаналізувати зміни,
внесені у Трудовий кодекс України та Російської Федерації, а також відображені в інших
правових актах, які безпосередньо впливають на процеси державотворення, по-друге,
дослідити правові основи інституалізації соціального партнерства, враховуючи
законодавчий досвід нашої держави та сусідньої Росії. Інакше кажучи, слід означити
юридичні межі соціального партнерства, встановити та інституалізувати найбільш
раціональні, дієві методи подолання протиборчих одна одній у сфері праці сил і інтересів.
Отже, виникає гостра потреба наукового аналізу правових форм регулювання соціальнотрудових відносин у контексті соціального партнерства.
Актуальність теми дослідження полягає також у теоретичній та практичній значущості
виявлення правових засад інституалізації соціального партнерства в Україні та Російській
Федерації, та критичного аналізу їх потенціалу, що має першочергове значення для побудови
сучасного демократичного суспільства.
Переймаючи досвід формування соціально-економічних відносин у західних країнах
варто враховувати, що ефективне співробітництво між роботодавцями і працівниками, яке
сприяє соціальній стабільності в суспільстві, мусить нормалізуватися рівнем дієздатності
механізму соціального партнерства в країні, що включає в себе системно організований
комплекс правових рішень, які передбачають досягнення соціальної злагоди в державі. Тож
історичні процеси демократизації трудових відносин, розвиток співробітництва та соціального
діалогу призвели до появи і впровадження на законодавчому рівні соціального партнерства.
Згідно з тенденціям, які стають провідними в українській філософсько-правовій думці
сучасності, важливим у побудові демократичного ладу на засадах політичного плюралізму та
ринкової економіки є вдосконалення цивілізованих форм взаємовідносин між державою та
громадянським суспільством, передусім такими його впливовими групами інтересів, як
підприємці та наймані працівники, оптимізувати способи їхньої взаємодії між собою та з
органами державної влади. Це визначає актуальність для політичної науки здійснення
комплексного політологічного дослідження світової практики інституціоналізації соціального
партнерства та її порівняння з українськими реаліями в контексті становлення громадянського
суспільства та еволюції форм його взаємодії з державою.
Співзвучні мотиви удосконалення соціально-економічної політики проглядаються і в
Російській Федерації, що не дивно, бо перехід від адміністративно-планової, централізованої
соціалістичної економіки до ринкової, що супроводжується істотними змінами соціальної
структури, запровадженням різноманіття форм власності, нових суб'єктів господарювання,
висунув складні завдання щодо трансформації соціально-трудових відносин, пошуку
ефективних шляхів узгодження інтересів різних соціальних груп і прошарків. Відповідно до
таких зрушень постає гостра потреба у формуванні системи соціального партнерства як одного
з найважливіших чинників політичної та економічної стабільності.
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Витоки концепції соціального партнерства в її сучасному розумінні можна простежити у
працях філософів і суспільних діячів кінця XIX – початку XX століть: Ле Пле, Дж.Мілля, Ж.Б.Сея, Л.Дюгі, Е.Фрізе. Теоретико-методологічні аспекти соціального партнерства розкриваються
у працях Е.Бернштейна, К.Маркса, Ф.Енгельса, Е.Дюркгайма, Р.Дарендорфа. Формування та
еволюція теорії взаємодії в соціально-трудовій сфері досліджуються ними як тривалий процес
становлення і розвитку відносин між працею і капіталом; між найманими працівниками,
роботодавцями і державою. Досліджуючи ці зв’язки, вони відзначали протилежність і
взаємозалежність зазначених сторін.
У Російської Федерації проблемі соціального партнерства приділяється значна увага.
Опубліковано чимало праць, у тому числі монографічного характеру, в яких тією чи тією
мірою висвітлюються й проблеми представництва працівників і роботодавців у системі
соціального партнерства. Це передусім праці А.Нуртдінової, С.Чуча, К.Крилова,
О.Курєнного, С.Мавріна, Л.Михайлової, І.Снігірьової, О.Пашкова, Г.Семігіна, В.Сафонова,
А.Шебанової, Є.Хохлова та інших.
Важливість співробітництва як виду соціальної взаємодії у сфері праці обґрунтовується в
роботах С.Вітте, П.Валуєва, Н.Ігнатьєва, В.Коковцова, А.Коновалова, П.Столипіна,
С.Шидловського, В.Шульгіна. Будучи вищими державними чиновниками, вони є в числі
перших авторів, які намагалися висвітлити характер і наслідки процесів формування нових
соціально-трудових відносин в умовах переходу до капіталізму.
Проблема правового забезпечення соціального партнерства привернула увагу багатьох
російських учених, серед яки варто назвати І.Кисельова, М.Гладкова, М.Лушнікової,
А.Нуртдінової, І.Снігірьової, С.Чуча, Г.Шестакова. Саме проф. І.Снігірьова вперше розробила
цілісну концепцію російської системи соціального партнерства у сфері праці та визначила
соціальне партнерство як «систему взаємовідносин між роботодавцями, державними органами і
представниками найманих працівників, що спирається на переговори, пошук взаємоприйнятних
рішень у регулюванні трудових та інших соціально-економічних відносин» [6, с.49].
Незважаючи на те, що сьогодні інтерес до правового регулювання соціального
партнерства зростає, мусимо визнати, що в сучасному філософсько-правовому дискурсі ця
проблема не дістала ще належної наукової розробки. Це пояснюється передусім
особливостями становлення та розвитку самого соціального партнерства в Україні та його
теоретичного забезпечення.
Соціальне партнерство можна трактувати в широкому та вузькому значенні. У
широкому значенні термін “соціальне партнерство” характеризує весь спектр соціальних
відносин між соціальними суб’єктами, мета яких – досягнення згоди і взаємна відмова від
конфронтації. У вузькому розумінні соціальне партнерство – це спосіб інтеграції інтересів
різних верств і груп населення, роботодавців і представників влади; спосіб розв´яза ння
спорів, які виникають між ними, шляхом досягнення згоди і взаєморозуміння, відмови від
конфронтації, насильства тощо.
Світовий досвід переконливо доводить, що проблеми економіки і суспільного життя, в
тому числі й у сфері використання найманої праці, оптимально розв´язуються, якщо
реалізується орієнтація не на конфронтацію, а на досягнення соціального порозуміння,
узгодження інтересів різних суспільних груп. Базисом соціального партнерства є принцип
співробітництва між роботодавцями і найманими працівниками, який реалізується у формах
проведення переговорів, укладення колективних договорів і колективних угод, узгодження
проектів нормативно-правових актів, консультацій при прийнятті рішень соціальними
партнерами на всіх рівнях. Отже, взаємини соціального партнерства мають колективний
характер, а в їх основі лежить лише колективний інтерес сторін [див. 4, с.22].
Соціальне партнерство є інноваційним напрямом у соціальній політиці України і поки
ще, на жаль, не набуло належного розвитку. Термін “соціальне партнерство” поширений за
кордоном, проте в офіційний лексикон в Україні він увійшов тільки після розпаду СРСР.
Правовою основою міжнародної практики із соціального партнерства є Філадельфійська
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декларація Міжнародної організації праці (МОП), що була прийнята 1944 р., а також Конвенції
МОП “Про свободу асоціацій і захист прав на організацію” (1949 р.) і “Про тристоронні
консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм” (1976 р.).
З урахуванням міжнародного досвіду поступово формується правова база щодо
соціального партнерства в Україні. Так, у 1993 р. прийнятий Закон України “Про колективні
договори й угоди”, у 1998 р. – Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)”, у 1999 р. – Закон України “Про професійні спілки, їхні права і гарантії
діяльності”, у 2002 р. – Закон України “Про охорону праці” тощо. У чинному Кодексі законів про
працю України, однак, інститут соціального партнерства так і не був регламентований. Мова йде,
зокрема, про нормативну дефініцію цього інституту, яка поки що не представлена в очевидному
формулюванні (йдеться, зокрема, про норми-принципи, що згадують про соціальне партнерство
лише на рівні непрямих посилань на норми міжнародного права і на Конституцію України).
У контексті чинного КЗпП України трудові відносини трактуються як система правових
інститутів, пов’язаних з колективними переговорами із питань регулювання умов та оплати
праці, зайнятості, соціальних пільг і гарантій на виробництві, участі профспілок або інших
представницьких органів в управлінні підприємством, вирішенні колективних та
індивідуальних трудових спорів, охорони праці тощо. Соціальне партнерство є головним
гарантом розвитку трудових відносин на базі колективних переговорів і консультацій, що
дають змогу захистити соціально-трудові права членів трудових організацій, послабити
соціальну напруженість у колективі й у цілому в суспільстві.
Згідно зі ст. 10 Закону України “Про колективні договори й угоди”, для ведення
колективних переговорів, підготовки проектів колективного договору, угоди створюється
робоча комісія, до складу якої входять представники сторін. Робоча комісія готує проект
колективного договору і приймає рішення, що оформляється відповідним протоколом.
Соціальне партнерство в Україні розвивається, тому його правова база постійно
вдосконалюється, про що свідчить перегляд окремих статей чинних законів. Наприклад, до
Закону України “Про колективні договори й угоди”, прийнятого 1993 р., Верховною Радою
України було внесено зміни у 1996 і 1997 рр. Це можна простежити і в інших законах,
зокрема в новому Проекті Трудового кодексу України, запропонованому до прийняття й
розгляду Верховною Радою України в 2011 р.
У працях російських авторів соціальне партнерство визначено як систему відносин між
працівниками (представниками працівників), роботодавцями (представниками роботодавців),
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, спрямовану на забезпечення
узгодження інтересів працівників і роботодавців з питань регулювання трудових та інших,
безпосередньо пов’язаних з ними, відносин.
Якщо формулювати юридичне поняття соціального партнерства, то до вищенаведеного
необхідно додати: урегульовані нормами трудового законодавства відносини між суб’єктами
соціального партнерства – працівниками (їхніми представниками), роботодавцями (їхніми
представниками), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стають
правовідносинами соціального партнерства. Отже, суб’єктами соціального партнерства у сфері
праці постають: 1) працівники; 2) роботодавці; 3) представники працівників; 4) представники
роботодавців; 5) органи державної влади; 6) органи місцевого самоврядування [див.: 2].
Представниками працівників у соціальному партнерстві, відповідно до Трудового
кодексу Російської Федерації, є: професійні спілки та їхні об’єднання, інші профспілкові
організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, або інші
представники, що обираються працівниками у випадках, передбачених чинним Кодексом.
Інтереси працівників при проведенні колективних переговорів, укладанні чи зміні
колективного договору, здійсненні контролю за його виконанням, а також при реалізації
права на участь в управлінні організацією, розгляді трудових спорів працівників з
роботодавцем представляють первинна профспілкова організація чи інші представники, що
обираються працівниками. Інтереси працівників при проведенні колективних переговорів,
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укладанні чи зміні угод, вирішенні колективних трудових спорів з приводу укладання або
зміни угод, здійсненні контролю за їхнім виконанням, а також при формуванні та здійсненні
діяльності комісій з регулювання соціально-трудових відносин представляють відповідні
профспілки, їхні територіальні організації, об’єднання професійних союзів і об’єднання
територіальних організацій професійних союзів [див.: 5].
Первинні профспілкові організації та їхні органи представляють у соціальному
партнерстві на локальному рівні інтереси працівників цього роботодавця, які є членами
відповідних профспілок, а у випадках і порядку, що встановлені чинним Кодексом, – інтереси
всіх працівників цього роботодавця, незалежно від їхнього членства в профспілках, при
проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при
розгляді та вирішенні колективних трудових спорів працівників з роботодавцем [див.: 5].
У випадках, коли працівники цього роботодавця не об’єднані в які-небудь первинні
профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не поєднує
більше ніж половину працівників цього роботодавця і не уповноважена в порядку,
встановленому чинним Кодексом, представляти інтереси всіх працівників у соціальному
партнерстві на локальному рівні, на загальних зборах (конференції) працівників для здійснення
зазначених повноважень таємним голосуванням може бути обраний з-поміж працівників інший
представник. Наявність іншого представника не може бути перешкодою для здійснення
первинними профспілковими організаціями своїх повноважень [див.: 5]. У Трудовому кодексі
Російської Федерації враховано положення Конвенції МОП «Про свободу асоціації і захист
права на організацію» № 87 (1948 р.), «Про право на організацію і на ведення колективних
переговорів» № 98 (1949 р.), «Про представників трудящих» № 135 (1971 р.), Декларацію МОП
основних принципів і прав у світі праці (1998 р.) та інших міжнародних актів.
Трудовий кодекс Російської Федерації закріплює положення про соціальне партнерство,
що поширюються на всю територію Російської Федерації, всіх працівників і роботодавців.
Водночас застосування цих положень може мати особливості щодо державних службовців,
працівників військових і воєнізованих органів та органів податкової поліції, органів
кримінально-виконавчої системи, митних органів і дипломатичних представництв Російської
Федерації. Ці особливості установлюються федеральними законами.
Нині можна констатувати, що формування правового забезпечення соціального
партнерства є одним з основних напрямів розвитку трудового права, що підтверджується
включенням у Трудовий кодекс Російської Федерації спеціального розділу «Соціальне
партнерство у сфері праці» (вперше в історії трудового законодавства Росії).
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Summary
Zanfirova T., Zastavska L. Legal Basis of Institutionalization of Social Partnership in Ukraine and
Russian Federation. The comparative analysis is given to the legal basis for the institutionalization of social
partnership in the context of the dynamic development of industrial relations in Ukraine and Russian
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СУЧАСНІ ВИМІРИ РЕЛІГІЙНОЇ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНЦЯ
Досліджується сучасний стан релігійної духовності в Укараїні. Виявляються чинники, які
позитивно та негативно впливають на духовне і національне відродження, причини кризового стану та
перспективи його подолання. Стверджується, що екологія традиційної релігійності має бути
зорієнтована не тільки на збереження традиційних релігійних систем, а на культивування того в них,
що залишається життєдайним, вилучення консервативного, творення нового, що відповідає духові часу.
Ключові слова: національна громадянська релігія, національне відродження, релігійна духовність,
сучасна релігійність, синкретизм, традиційна релігія, християнська мораль, християнська цивілізація.

Духовне і національне відродження, на порозі якого стояла Україна наприкінці ХХ
століття, несподівано завершилося, так фактично й не розпочавшись. Очікування стрімкого
зростання релігійної духовності народу не виправдалися. Тому потрібно звільнитися від ілюзій
минулого, коли українців називали чи не найрелігійнішою нацією в світі, і реально
придивитися до процесів у церковно-релігійному житті. Останні характеризуються зростанням
зовнішніх виявів релігійності при одночасній відсутності в більшості глибокої і усталеної віри,
відсутності релігії як морального імперативу у сфері повсякдення людини, недостатній
включеності релігії у процеси національного відродження тощо. Так, статистика свідчить про
зростання кількісних показників появи нових конфесій, поширення мережі релігійних установ,
збільшення накладів видання релігійної літератури, дотримання зовнішніх виявів релігійності.
Але чи призвело все це до зростання релігійності українського суспільства, укріплення у вірі
кожного віруючого, збільшення кількості воцерковлених християн?
На думку багатьох експертів, які оцінюють сучасний стан релігійної духовності
українського народу, не варто наділяти його ренесансними ознаками. Відзначена з середини 80х років минулого століття зацікавленість релігією, помітне розширення мережі церковних
об'єднань спочатку розглядались як відродження релігійної духовності. Проте нині ці процеси
вже призупинилися. Доводиться стверджувати, що відродження релігійної духовності – не
просте відродження діяльності церковних структур. Адже повне відродження Церкви без
наявності відповідного рівня релігійності віруючих людей неможливе. До того ж, не будь-яке
відродження церкви автоматично спричинює відродження релігійності. Так, нинішній рівень
християнської моральності й духовності віруючих часто залишається низьким, хоча всі
церковні інституції діють активно. Це засвідчує той факт, що діяльність Церкви можна
відродити однією постановою, а прагнення людини до Вищого одноактним вердиктом не
встановлюється. Відродження релігійної духовності – процес, опосередкований багатьма
факторами: економічним, соціальним, політичним, історичним, національним і психологічним.
Говорячи сьогодні про релігійну духовність, треба усвідомлювати, що вона постає як
продукт довготривалого історичного розвитку нації, її духу, свідомості, який не
законсервований у часі. Він, зберігаючи свої детермінанти, постійно змінює зміст явища,
вдосконалює форми його вияву.
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Аналіз історичних форм релігійної духовності шляхом порівняння їх із станом духовності
українського народу на сучасному етапі її розвитку засвідчує наявність великих невикористаних
потенційних резервів народного духу. Упродовж своєї багатовікової історії український народ
демонстрував якусь особливу внутрішню силу, яка уможливлювала виживання та збереження
його як нації. Чи не домінантну роль тут грала релігія або ж церква, віра в Бога або ж
підсвідома впевненість в існуванні чогось надприродного, національна ідея або ж рідна мова.
Визнання ж кризовості сучасної релігійної духовності не засвідчує бездуховності країни, яка
втратила зв'язок із світовою духовною культурою й опинилася в якомусь моральному вакуумі,
в духовній пустелі. Усвідомлення негативів лише сприятиме їх подоланню.
Сучасний стан релігійної духовності українців – це наслідок впливів існуючих
конкретних обставин життя нації. Серед них – як власне духовні, так і політичні, соціальні,
побутові та інші чинники. Істотно на характер релігійної духовності впливають загальні зміни в
економічних орієнтаціях суспільства. Наступ ринку, часто в нецивілізованих, диких,
спотворених формах, призводить до певної трансформації усталених елементів духовності.
Ринок потребує прагматизму, розрахунку, переважання логічного над інтуїтивним, сердечним.
Це часто йде в розріз із традиційним способом життя та звичними християнськими нормами
його регулювання. На наших очах формується новий тип віруючого. Зраціоналізованій особі
стають цілком непридатними ортодоксальні й немобільні форми вираження релігійності.
Сучасна релігійність – не якийсь абсолютний новотвір. Вона є результатом синтезу різних
типів духовності, переважно язичницької та християнської, але має таку давню історичну
вкоріненість, що може вважатись автентичною. Незважаючи на надто суперечливу роль
християнства в його різних конфесійних визначеностях в історії українства, саме воно упродовж
віків було так переплавлене з духом нації, що вважати християнську духовність неукраїнською,
як це твердять послідовники неоязичництва, аж ніяк не можна. Інституалізоване в національні
церковні вияви, християнство стало сутнісним елементом свідогляду українця.
Релігійна духовність українців не є однорідною не лише конфесійно, а й регіонально.
Якщо на Захо ді України вона є чітко конфесійно окресленою, церковно визначеною, то на
Сході, власне, ще повністю не інституалізувалася: тут трапляється "перетягування" віруючих
з конфесії в конфесію, з однієї цер кви в іншу . Це, на нашу ду мку , має негативні наслідки.
Релігійна духовність, якщо вона зорієнтована на національне, сприяє національній
консолідації, зростанню національної самосвідомості.
Соціологічні дослідження релігійності на Сході України виявили пряму залежність
між рівнем розвитку релігійності (християнськості) та національної самосвідомості.
Конфесійна розмитість релігійної духовності – наслідок якоїсь невизначеності в етнічній
ідентифікації. Релігійну духовність українців ніколи не характеризувала закостеніла
ортодоксальність. Їй завжди був притаманний динамізм. Мирянин-українець не лише
активно осмислював і відносно вільно інтерпретував явища й події суспільного життя,
сповнюючи відтак свою духовність у певний конкретний історичний зміст, а й переносив це
вільнодумство на осмислення релігійних концептів, функціональності релігії. І сьогодні він
жваво реагує на різні проблеми сучасного життя, часто випереджаючи в своїх оцінках
навіть представників кліру, духовних лідерів конфесій.
На характері релігійності українців значною мірою позначилась обов'язкова середня
освіта. Сучасний віруючий здебільшого вже не є таким неписьменним, що може вдовольнятися
рівнем колишніх примітивних проповідей, закликів до аскези. Нинішні досягнення в галузі
науки і техніки стали предметом особливо швидкого засвоєння та використання в контексті
своїх віроповчальних концептів для представників неорелігійної духовності. Характерно, що й
традиціоналісти починають уже по-сучасному витлумачувати їх. Так, докази буття Бога нині не
обмежуються здавна відомими онтологічним, космологічним, телеологічним, моральним і
психічним, а грунтуються насамперед на досягненнях сучасної фізики, математики, хімії,
біології. Природа людини, хоч і подається біблійними словами-символами, але сповнюється
сучасного наукового змісту. Розмірковування про гріховність людини обстоюється
посиланнями на події історії не тільки єврейського, але й українського народу. Від
спроможності віруючих тієї чи тієї конфесії акумулювати у свою свідомість досягнення науки
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тепер залежить перспектива того чи того релігійного руху, течії. Найбільш адаптованими є
віруючі нетрадиційних для України релігій (ісламу, буддизму, неорелігій), а також
католицизму, деяких конфесій пізнього протестантизму.
Здатність асимілювати науку, світські елементи культури у свою віроповчальну систему
гарантує майбуття тому чи тому типові духовності. Релігії орієнталістського напряму мають
наукову інституцію – Інститут бхактіведанти, який діє не лише в Індії, на черзі – відкриття його
філіалу в Україні. Католики давно вже створили Папську академію наук, Інститут людини,
мають Папську академію соціальних наук. У греко-католиків при УКУ вже з'явилися свої
наукові інституції – Інститут історії церкви, Інститут Церкви і суспільства й інші. Цього не
скажеш про православ'я, яке водночас прагне ще й до статусу єдиної національної релігії
українців, виразника їхньої духовності. Завоювати свідомість сучасної молоді, взагалі
сучасного віруючого, які є надто практичними, раціональними, інтелектуалізованими, яких не
влаштовує примітивізм віроповчальних систем, постійне моралізаторство, обрядові пишноти
тощо, сьогодні надто важко. Лише через науку можна оновити, відродити віру. До того ж, нові
соціальні й політичні реалії потребують нових методів розв´язання актуальних проблем
сьогодення, церковної думки про них (згадаймо принагідно тут Енцикліки Папи Івана Павла ІІ),
а не обмеження методом аналогії сучасних подій з окремими епізодами церковної історії,
перенесення біблійних сюжетів на реалії подій сьогодення.
Релігійна духовність українців універсальна. Сьогодні це такий феномен, який своєю
функціональною природою утримує народ не тільки релігійно, а й буттєво, морально й
естетично. Оскільки Україна впродовж віків не мала власної держави, а функцію
етноконсолідатора фактично тривалий час виконувала церква, то релігійна духовність
перебрала на себе не властиві релігії функції – етноінтегруючу, етноконсолідуючу,
звичаєзберігаючу. Вона є і світоглядом народу, і його етикою, і його правовим регулятором, і
господарчим регламентатором, і політичним компендіумом. Роль цього важеля людської
життєдіяльності особливо зростає сьогодні, коли внутрішнім світом людини ніхто не
опікується. Особа залишилася сам на сам із собою, зі своїми проблемами. Єдина тепер надія –
на себе і Бога, єдина опора – релігійна духовність. Від релігії тепер чекають не лише власне
релігійного – забезпечення зв'язку з Богом чи розв'язання смисложиттєвих проблем, а й
виконання функцій морального регулятора, засобу з'ясування психологічних питань, понад те –
чинника наукових пояснень картини світу, місця та призначення людини в ньому, відповідь на
що не так давно людина прагнула віднаходити у матеріалістичному вченні та соціальній
програмі діяльності комуністичної партії. Але, покладаючи на релігію не властиві їй функції,
віруючий тим самим виводить її за межі власної функціональності, а відтак – і губить її, бо ж
неефективність її впливів не у своїй сфері підриває загальний авторитет релігії як основи
духовності людини. Релігія покликана опікувати душу людини, її духовний спокій, а не бути
для неї регламентатором щодення. Сила її – у визначених саме їй духовних функціях.
Релігійність українця, здавна адаптована до переважно селянського способу його життя,
поступово втрачає свою антеїстичну окресленість. Це пов'язане передусім із тими змінами в
соціальній структурі суспільства, які виразилися в перетворенні українства із селянської нації в
урбанізовану (сьогодні в містах проживає близько 70 відсотків населення України). Релігійна
громадська думка втратила роль чинника контролю за поведінкою віруючих. На ці зміни
традиційні форми вияву релігійності зреагували насамперед відносною пасивністю віруючих у
своїх відвіданнях культових споруд. Тепер вони стали приходити туди у зручний для себе час і, як
правило, лише у дні великих свят, неділю. Обмежена ними також тривалість часу своєї присутності
на "службі Божій", хоч, на відміну від католицької, православні та греко-католицькі церкви самі ще
не пішли на її скорочення. Нерегулярно прилучаються віруючі до "таїн Господніх".
Зазначимо, що та релігійна духовність українців, яка була притаманна їм на попередніх
етапах історичного розвитку, нині переживає кризу. Але історія – це не якийсь постійний
поступальний рух уперед, а чергування різних за характером змін. Тому вбачати в цьому якусь
трагедію не можна. Практика механічного відродження старих форм вияву релігійності, спроби
затримати їх відмирання не є результативними і бажаними. Церкви, які вдаються до цього,
зрештою приречені на відмирання. Треба прийняти за належне те, що віками усталена
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релігійність зламана під тиском нових історичних реалій. Порушено стару традицію, простого
повернення до неї вже бути не може. Потрібне творення нового із зняттям життєдайного
позитиву з віками сформованого раніше. Треба зважати й на те, що за останній десяток років до
релігії звернулося багато в минулому невіруючих, переважно міських громадян, яким
прищепити стару, сформовану на селянській основі релігійну духовність уже просто
неможливо і нереально. Роки атеїзації позбавили їх досвіду духовних пошуків, духовних
переживань. До релігії вони ставляться з позицій раціональності, доцільності, практичності.
Сучасна релігійна духовність українського народу наслідок усталеної історичної традиції
є в основному християнською і виражається переважно у формах східного обряду. Носіїв
християнської духовності різних конфесій поєднує насамперед вірність загальнохристиянській
догматиці, моральним заповідям Ісуса Христа, вшанування християнських святинь і т.ін. Але
домінуюча православна релігійна визначеність, яка нині розпадається на три недружньо
налаштовані щодо кожної іншої церкви, є політизованою на основі цього поділу такою мірою,
що втрачає подеколи ознаки власне релігійної духовності. Православна духовність
поляризується насамперед між екстремами: незалежна Україна чи складник економічного та
політичного союзу країн СНД, або ще радикальніше – один із суб’єктів Російської федерації,
демократична держава чи відновлена соціалістична республіка, або частина тоталітарного
російського суспільства. Подолання відмінності саме в цих орієнтаціях (та ще, може,
амбіційності декого з першоієрархів) може стати основою для об'єднання православних церков
України в єдину Помісну Православну Церкву, формування цілісної православної духовності.
На відміну від православної, греко-католицька духовність постає нині більш цілісним
явищем, хоча й тут відсутня бажана єдність, про що свідчить поява ковпаківців, довгалівців,
відроджених покутників. Але основні орієнтації її, загалом українські, коливаються між
наданням пріоритетності національним важелям чи християнському (в підтексті вселенському,
тобто католицькому) космополітизмові. Але, як і православна, греко-католицька духовність не
є суцільно релігійною у своїх виявах, бо їй притаманне опікування не лише душею людини, а й
подеколи її політичним спрямуванням.
До типу християнської духовності належить також протестантська релігійність, вияви
якої часто національно незорієнтовані, в основному є сакральними, зраціоналізованими, бо
спрямовані безпосередньо на пізнання Бога, на знання Слова Божого. Вона виявляється в таких
інституалізованих формах, які є більш привабливими для віруючого, долею якого не стурбовані
ні суспільство, ні історичні церкви.
І синкретизм, і динамізм як риси релігійної духовності українців самі собою є явищем
позитивним, але на українському грунті вони, на жаль, відіграють і негативну роль. Адже наша
духовність не є відпорною, вольовою. Вбираючи різні впливи, вона не вміє просівати їх крізь
свою традицію, крізь власні національні інтереси. Тому Україна сьогодні – широке поле для
інфільтрації різних думок, ідей, нетрадиційних і нових конфесій. У духовному плані українці
надто м'які, не вміють захищати свій світогляд, свої звичаї. Тому часто духовність українців у
конкретних формах її виявлення є аморфною, непослідовною. Вона вражає своєю
незахищеністю перед різними негативними впливами, бо не загартована в боротьбі з чужими
єресями, протидією неприйнятним ідеям, оскільки існує, як правило, не в поняттях, а в
переживаннях, у відчуттях. Світоглядно вона чітко невизначена, навіть ентропійна. Духовність
є внутр ш
і нім світо м людини, що існує на рівні чуттєвого світу індивіда. Відтак вона не
піддається чіткій вербалізації, словесному захистові. Відсутність уміння захиститися від чужих
ідейних втручань спричинена тим, що за умов державою визначеної та захищеної
православності як неодмінної риси релігійної духовності громадянина країни інші конфесійні її
форми просто відкидалися силовими методами, оголошенням їх єрессю, інородним тілом.
Релігійна духовність українця хоч і є конфесійно зорієнтованою, залишається, як і
раніше, за своїм змістом синкретичною. І це тому, що Україна відкрита впливам як Заходу, так
і Сходу. Проте, якщо раніше Схід і Захід обмежувався тут основними конфесіями
християнства, то нині цей поділ уже виражає географічне розташування України. Українець
поступово долучає до своєї християнської традиції щось із східного типу мислення (ідеї
реінкарнації, концепцію карми тощо). Таке запозичення не завжди відбувається в гармонійних
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формах, часто є надзвичайно строкатим, нагадує суму різних ідей, цінностей, форм вираження
тощо. Навіть традиційна християнська духовність українця, який, зауважимо, все-таки надто
поверхово знає цю релігію, не є цілком християнською, включає в себе й відмінні від
християнських вірувань твердження, концепти з інших релігійних систем, зокрема язичництва.
Синкретизм сучасної релігійної духовності найбільш зримо виявляється в поширюваних
в Україні неорелігіях, які, власне, й виникать на перетині ідей і тверджень різних конфесій.
Особливо випукло цей синкретизм виявився у віровченні Білого Братства, Церкви Єднання,
АУМ Сінрікьо. Значною мірою вдалість поєднання тією чи тією конфесією складників різних
релігій впливає на успіх у її поширенні, позначається на соціально-демографічному портреті її
послідовників. Щодо цього слушним є висновок, що процес синкретизації сучасної релігійності
посилюватиметься як у напрямі формування однотипності теологічного змісту існуючих
віросповідань, так і в спробах створення нового різновиду релігії.
Національне відродження не лише стимулювало активізацію релігійної діяльності різних
конфесій, що сформувалися на українському ґрунті, а й поставило на порядок денний питання
про національну релігію українців. Існує спроба національно зорієнтованих сил в Україні
використати саме релігію як засіб відродження українського етносу. За допомогою певних
конфесій, оголошених національними, вони прагнуть подолати чинники, які упродовж століть
сприяли денаціоналізації українців.
В Україні – велике розмаїття конфесій. Жодна з них не є для українця єдино істинною
"вірою батьків", національною вірою. Конфесійно поділеною Україна прийшла й до
двадцятиодноліття своєї незалежності. Строго кажучи, за найбільш традиційну релігію
українців можна було б визнати ту, яка існувала на їх етнічній території до прийняття
християнства, тобто східнослов'янські язичницькі культи. Поява численних рідновірських течій
відображає саме прагнення певних кіл українства повернутися до витокової релігії етносу. Але
якщо одні з них (Рідна Віра) намагаються відродити весь політеїстичний пантеон, то інші
(РУНВіра), реформувавши українське язичництво, – створити на національному грунті свою
монотеїстичну релігію. Національним Богом українців вони проголошують Дажбога як
специфічне втілення в українському етносі єдиного Вселенського Бога.
Проте сподіватися на те, що рідновірство, незважаючи на свою зовнішню привабливість,
матиме масове поширення, не доводиться. Поява тієї чи тієї релігійної конфесії – не плід якоїсь
суб'єктивної примхи, а відображення об'єктивного процесу історичного розвитку. Християнство
для багатьох його послідовників стало доступною "наукою життя", моральним мінімумом.
Реальних підстав для заміни його іншою релігією нині немає. Проти неоязичницьких течій
працює також феномен традиції – "віра батьків", сформований у свідомості послідовників
християнських конфесій. Не всіх влаштовує також архаїка тих обрядових форм, до яких
пропонують повернутися ідеологи рідновірства, антеїстичність їх природи.
Не може стати загальнонаціональною релігією для українців і греко-католицизм. Поперше, переважна більшість нації не вважає його (а тому і не сприймає) своєю релігією. До того
ж, у багатьох українців на Сході тривала світська і церковна пропаганда сформувала негативну
настанову щодо Унії. Греко-католицизм часто трактують як спольщений католицизм або
клерикальний націоналізм. Внаслідок цього він і досі помітно впливає на релігійну ситуацію
лише в Галичині та Закарпатті, де закріпився історично і де добре відома його етноформуюча
роль. В інших регіонах країни можуть існувати його окремі громади. Так нині і є: 92 відсотки
громад УГКЦ діють у західному регіоні України.
По-друге, історичний досвід демонструє те, що під час екуменічних діалогів жодна з
християнських конфесій ніколи не поступалася особливостями свого віровчення й культу. Грекокатолицизм у цьому не виняток. Тим більше, що він усіляко обстоює думку про свою ідентичність
тому християнству, яке прийняв Володимир, тобто конфесійно не поділеному, а також презентує
себе як закономірний вияв українського національного духу – прагнення до синтезу грековізантійської культурної традиції з духовними цінностями західноєвропейського світу.
Роль національного інтегратора не можуть відіграти й українсько зорієнтовані
православні церкви – УПЦ Київського Патріархату й Українська Автокефальна. Це зумовлено
насамперед тим, що ідея автокефалії поки що не має підтримки серед більшості послідовників
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православ'я в Україні, які за звичкою, не розібравшись у суті та справжніх причинах утворення
Української православної церкви, не розуміючи фальсифікацій історії та природу українського
автокефалізму, продовжують вважати себе частиною РПЦ, а своїм патріархом – Московського
архієрея. Заважає сприйняттю однієї з українсько орієнтованих церков як єдиної національної
святині також відсутність у більшості віруючих-українців сформованої національної
самосвідомості, домінування в їхній свідомості конфесійного над етнічним. Тому й
розглядають вони як неканонічне, "не Боже" богослужіння українською мовою, відродження
українських православних обрядів і звичаїв. Традиція батьків, які належали до російської
церкви, тяжіє над умами їхніх дітей. Це засвідчує порівняно незначна кількість парафій УПЦ
КП і УАПЦ у східному й південному регіонах республіки.
Не може претендувати на роль національної також створена 1990 року в складі
Московського патріархату Українська православна церква, єпархії якої є неоднорідними за
своїми орієнтаціями на церковне самоуправління. Українською вона називається переважно
через розташування її громад на території України і відвідування їх українськими парафіянами.
Мова богослужіння в більшості храмів УПЦ МП – церковно-слов'янська з російською
вимовою, яка формує відповідну ідеологію, плекає пам’ять про братерство з РПЦ і Росією.
Забута за три століття свого підпорядкування Московській церкві ідентичність українського
православ’я, яке мало свій національний характер, свої організаційні форми життя, місяцеслов
святих і місцеві треби, важко відновлюється в свідомості сучасних православних християн.
Нинішній етап духовного відродження вимагає не механічного, а свідомого відтворення
православних цінностей українського народу, не реанімації середньовічного ідеалу, а
формування сучасного православного віруючого.
Той факт, що православ'я має в Україні глибокі історичні і соціально-етнічні корені,
увійшло в життєву традицію багатьох верств населення України і є найвагомішою з конфесій,
часто слугує підставою для ідентифікації в свідомості декого понять "українець" і
"православний", пропаганди ідеї підтримки православ'я як своєрідної державницької ідеології,
заспокоєння, а не активної діяльності на релігійній ниві, в очікуванні того, що держава “надішле”
до їх храмів віруючих. Часом відбувається навіть однобічний перехід цих понять – зняття поняття
"українець" на користь поняттю "православний", яке відтак набирає більше ваги, ніж перше.
Православ'я оголошується при цьому ферментом духовності українства, носієм його культури,
понад те – якоюсь надісторичною формою його національного буття. За таких міркувань
належність до православної Церкви ототожнюється з обов'язковою, неодмінною належністю до
українського народу. Але при цьому відбувається явна підміна понять: національних цінностей –
релігійними, національної святині (Батьківщина) – релігійною (Церква).
Зауважимо, що роль православ'я як чинника національної інтеграції та консолідації,
формотворчої основи культури українського народу стосується лише XIV – XVII століть, тобто
часу автономного існування Українського православ'я в структурі Константинопольського
патріархату. Після включення Київської митрополії до Московського патріархату 1686 року
православна церква, з одного боку, слугувала засобом денаціоналізації українців, а з другого –
своєю активною боротьбою проти греко-католиків, протестантських течій і залишків
язичництва призвела українську народність до дезінтеграції, внутрішньонаціональних чвар на
релігійному грунті. З того часу жодного разу так і не вдалося використати релігійний, зокрема
православний чинник для національного єднання українців.
Зважаючи на неможливість визнання однієї з конфесій за єдину національну релігію та
неперспективність прагнень до згуртування довкола цієї конфесії інших християнських течій,
дехто обстоює ідею об'єднання наявних християнських течій і церков на якихось паритетних
засадах і створення єдиної Української християнської церкви. Така популярна в середині 90-х
років ідея не знайшла підтримки не тільки серед ієрархів християнських церков, а й серед
звичайних віруючих, а тому зараз розглядається як різновид соціально-духовної утопії.
Натомість Україна спромоглася створити іншу структуру – Всеукраїнську раду церков і
релігійних організацій, яка охоплює понад 90% зареєстрованих релігійних громад. З’явившись
з метою подолання міжконфесійних і внутрішньоконфесійних суперечностей в Україні, цей
спеціальний міжцерковний орган першоієрархів і керівників тих конфесій, які мають свої
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всеукраїнські центри, активно присутній не тільки в релігійному полі України, але й заявляє
спільну церковну позицію з багатьох актуальних для України проблем (моральний стан
суспільства, сирітство, міжнародна політика, соціально-економічні питання, політичні
протистояння, виборчий процес, культурні заходи тощо).
Хтось вихід із нинішньої кризи церковно-релігійного життя України бачить не у творенні
якогось арбітражного міжцерковного органу при відповідній державній структурі (зауважимо, що
таке твориво суперечить принципам Закону України про свободу совісті й не з особливим
ентузіазмом сприймається керівництвом церков), не у владному благоволінні до якоїсь із Церков і
негласному перетворенні її на державну, а у формуванні в Україні національної громадянської
релігії як особливого надцерковного ідеологічного утворення, яке, ставлячи на перше місце
державно-національний інтерес, покликане буде орієнтувати всіх громадян країни на сприйняття
авторитету своєї держави як святині. Світоглядним ядром громадянської релігії могли б бути віра у
Найвищу Силу – Абсолют і в особливу місію України. Громадянська релігія цілком корелюється з
основами того громадянського суспільства, яке утверджувалося в демократичній Україні.
Національне відродження актуалізувало проблему екології українського етносу,
збереження традиційних виявів його культури й духовності. Релігійність українця – продукт
тривалої історії нашого народу. Саме тому в ній надто багато елементів синкретизму. Але щодо
форм її вираження, то нині не всі вони відповідають духові часу. Це і певний етнографізм,
зорієнтованість переважно на селянське буття, архаїчність окремих обрядових виявів тощо.
Водночас виникли чинники, які негативно впливають на традиційні форми релігійності українців.
Ними є наступ масової культури, зумовлена науково-технічним поступом упевненість людини у
своїй величі як творця і єдиного розпорядника життєвої вдачі, відставання духовної практики
традиційних церков від потреб та інтересів нових поколінь, архаїчність їхніх обрядових форм,
втрата українцями селянськості як національної ознаки, порушення інтимних зв'язків із
Природою, зміни у зв'язку з урбанізацією системи і характеру родинних стосунків, ролі
громадської думки як важеля-регулятора поведінки особи та ін. Тому екологія традиційної
релігійності, про яку останнім часом ідеться в суспільстві, має бути зорієнтована не просто на
збереження старих релігійних систем, а того в них, що є ще життєдайним, на вилучення
консервативного, нежиттєвого й запозичення або творення такого, що відповідає духові часу.
У підсумковому документі Міжнародної наукової конференції "Релігія в контексті
суспільних і духовних реалій сьогодення", що відбулась у травні 1995 року в Києві,
зазначалося: "На порозі третього тисячоліття християнської ери постає у всій історичнодоленосній значимості питання про роль і місце України, українського християнства,
українських церков у християнській Європі. Україна є країною з тисячолітньою історією
християнської цивілізації, а тому справедливо актуалізується проблема про її не тільки
геополітичне, а й конфесійне становлення між Сходом і Заходом. Інтеграція України у
християнську Європу можлива лише за умов збереження і примноження притаманного
українському народові духу толерантності, доброї волі до всіх віровизнань і національних
культур. Вивільнення у процесі переструктуризації суспільства пригнічених раніше
конфесійних, етнічних, групових, особистісних зацікавлень призводить до зіткнення інтересів
різних релігійних спільнот, створює конфліктні ситуації в релігійно-церковному комплексі, що
суттєво обмежує і навіть дискредитує роль і значення конфесійного чинника у перетворенні
соціального простору на засадах свободи і вільного розвитку особи".
Summary
Kolodny A., Fylypovych L. Contemporary Dimentions of Ukrainian Religious Spirituality. The article
investigates the current state of religious spirituality in Ukraine. The factors that positively and negatively affect
the spiritual and national revival, causes crisis and prospects for its eradication are identified . It is alleged that
the environment of traditional religion must be focused not only on the preservation of traditional religious
systems, cultivation of them that remains viable, conservative extraction, but also the creation of a new,
corresponding to the time. Keywords: national civic religion, national revival, religious spirituality, modern
religiosity, syncretism, traditional religion, Christian ethics, Christian civilization.
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БОГОСЛОВСЬКІ ДИСКУСІЇ
У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ЦЕРКВІ ЗА МАНУЇЛА І КОМНІНА
Проаналізовано суть взаємовідносин державної влади з Церквою у Візантії (принцип
цезаропапизму) та проілюстровано його на прикладі богословських диспутів у візантійському
суспільстві за часів правління імператора Мануїла І. Ключові слова: цезаропапизм, собор,
Євхаристія, патріархія, єпископи.

Саме Візантійська імперія стала батьківщиною народження особливої системи
взаємовідносин між державою і Церквою, при якій світський правитель (імператор) був главою
Церкви, – цезаропапизму, на відміну від папоцезаризму, що сформувався в Західній Європі.
Проте, напевно, аналіз цих систем не представляв би зацікавленості досі, якби вони не
виявлялися чітко в державно-церковних стосунках православних і католицьких Церков
упродовж усієї історії християнства. Цим і викликана актуальність цього дослідження.
Принцип цезаропапизму, започаткований у Візантії за Юстиніана І й законодавчо
закріплений у його ж «Зводі цивільного права», по-різному проявлявся за часів правління його
наступників. Особливо виразно цезаропапизм домінував при сильних візантійських
імператорах (Леві ІІІ, Никифорі Фоці, Василії ІІ, Ісааці Ангелі). Такі правителі уявляли себе
верховними розпорядниками у справах Церкви, ставили себе вище її ієрархії. Ось як
висловлювався про ставлення світської влади до Церкви імператор Ісаак Ангел: «Царям усе
дозволено робити, тому що на землі немає жодної різниці у владі між Богом і царем; царям усе
дозволено робити, і можна неподільно використовувати Боже поряд зі своїм, оскільки самий
царський титул вони отримали від Бога, і між Богом і ними немає відстані» [8, ІІІ, 7]. Деякі
візантійські імператори у своєму царському титулі вживали вирази «із – апостол», «святий», які
зазвичай використовували патріархи, і надто невдоволені були, якщо хтось у титулуванні їх
упускав цей термін; право на таке титулування себе імператори базували на тому, що вони
помазаники Божі [4, VІ, 31]. За словами Нікіти Хоніата, для «більшості візантійських
імператорів рішуче нестерпно лише керувати державою, ходити в золоті, користуватися
суспільним майном як своїм. Вони вважають для себе крайньою образою, якщо їх не вважають
мудрецями, богомудрими, подібно Соломону, богонатхненними керівниками, найвірнішим
правилом із правил, одним словом, – непогрішними суддями справ Божих і людських [8, VІІ,
5]. Тобто «імператор не підлягав ні законам, ні правилам» [10, с.1331-1332].
Однак, при сильних і впливових патріархах (Фотій, Полієвкт, Михаїл Кируларій) цей
принцип не спрацьовував. Тоді у справу втручалися наближені до імператора і залежні від
нього особи, які через лестощі або вигоду намагалися підтримати зарозумілість правителів при
зіткненні церковної влади з державою. Але таке явище більш-менш зрозуміле на відміну від
позиції окремих ієрархів Церкви, які підтримували тих же правителів своїм авторитетним
словом. Наприклад, архієпископ Болгарський Димитрій Хоматін (спочатку хартофілакс у
Константинополі, ХІІІ ст.) писав: «Імператор, який є і називається загальним правителем
Церков, стоїть вище визначень соборів; цим постановам він надає справжню силу. Він є
мірилом щодо церковної ієрархії, законодавець для життя і поведінки священиків, його
віданню підлягають суперечки єпископів і кліриків і право заміщення вакантних кафедр.
Єпископів він може робити митрополитами, а єпископські кафедри – митрополичими
кафедрами. Одне слово, за єдиним винятком здійснювати богослужіння, імператору надані всі
інші єпископські привілеї, на основі яких його церковні розпорядження отримують церковний
авторитет. Як стародавні римські імператори підписувалися: Pontifex Maximus, такими ж
повинні вважати й теперішніх імператорів, як помазаників Божих, заради царського помазання.
Подібно до того, як Спаситель, будучи Помазаником, є і вшановується як Первосвященик, так й
імператор, як Помазаник, прикрашається благодаттю первосвященства» [7, с.89-90].
Імператори піднімали догматичні питання, діяльно брали участь у богословських
дискусіях; імператори схиляють у цих випадках рішення церковні на користь своїх думок.
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Яскравим прикладом такої ситуації стало правління Мануїла І Комніна (1143-1180). Тому
метою нашої розвідки стане аналіз стосунків державної влади до Церкви за його правління.
Згідно з метою, основними завданнями дослідження є: а) визначити роль імператорської
влади у богословських диспутах; б) проаналізувати суть дискусії про Євхаристію; в)
з’ясувати, чому Отець більший від Сина; г) розкрити хід суперечки про Бога мусульман; д)
виявити значення соборних зібрань для розв’язання дискусійних питань.
Нікіта Хоніат, приступаючи до опису богословських суперечок, які піднімалися чи
підтримувалися Мануїлом, відзначав: «Тому замість того, щоб надати викриття людей
нерозумних і зухвалих, які вводили нове і невідоме у Церкві вчення, замість того, щоб
надати це тим, хто за своїм покликанням повинен знати і проповідувати про Бога [тобто
ієрархам. – Автори], вони [імператори], аж ніяк не бажаючи і в цьому випадку займати
друге місце, самі бувають в один і той самий час і провісником догматів, і їхніми суддями, і
установителями, а часто і карателями тих, хто з ними не погоджується» [8, ІІІ, 7]. Таким був
і імператор Мануїл І Комнін. Він складав проповіді, читав їх вголос усім у палаці,
розмірковував про церковні догмати, домагався відповідей на поставлені питання зі
Святого Письма, допитувався у всіх, хто відзначався вченістю. Але цього йому здавалося
замало, – «ніби він, Мануїл, цілком обійняв своїм розумом Самого Христа, а від Нього
Самого досконаліше і ясніше навчений всьому, що стосується Христа» [8, VІІ, 5].
Іншу оцінку Мануїлу дав його сучасник, єпископ Фессалонікський Євстафій:
«Траплялося, що Мануїл при розумуваннях з питань віри приймав іншу сторону, протилежну
тій, якої дотримувалися присутні на зібранні, видозмінював питання, розглядав предмет
обговорення з іншого погляду; справа отримувала інший напрям, неочікуваний поворот;
невідпорна сила переконливості доводів государя швидко схиляла на його бік і думки
слухачів. Ці останні не лише один за одним погоджувалися з ним, а і всі нарешті одобрювали
його сторону. Обговорення, напевно, завершувалося, мета зібрання здавалася досягнутою.
Але імператор з метою ґрунтовного з’ясування справи повертався ще раз до розв’язання того
ж питання, залишав неочікувано свою і разом спільну точку зору і знову приймав іншу
сторону, знову зважував надані докази, суворо розмежовував у справі ймовірне, що здавалося
від дійсного, істинного, привносив щось нове там, де питання здавалося вичерпаним, і знову
врешті-решт з примусовою силою переконливості торжествував перемогу. Мануїл не був
подібний до давньогрецьких софістів, які мало турбувалися про вияснення предмету
суперечки. Ні, він був філософом, шукачем істини, а тому вправним музикантом… Ніколи не
траплялося, щоб після Ману їла, то бто після то го, як він висловив сво ю ду мку з відомо го
питання, – щоб після нього хтось міг придумати щось краще» [7, с.99-100]. Правда,
зауважимо, що оцінка Мануїла Євстафієм була дана вже після його смерті.
Церковний письменник Макарій Анкірський у ХІV ст., посилаючись на авторитет
Григорія Ниського, Григорія Богослова, рішення ІV і VІ Вселенських соборів, доводив, що
імператор, будучи помазаником Божим, освячуючись через помазання миром, «стає
архієреєм, ієреєм і вчителем віри» [3, с.42].
У 50-ті рр. ХІІ ст. у Візантії розпочинається дискусія про Євхаристію як жертву, а саме:
кому вона приноситься, лише Богу Отцю і Святому Духові чи також і Сину Божому, тобто
всій Пресвятій Тройці? Розпочалася суперечка з того, що диякон Василій зробив предметом
своїх нападок двох учених-богословів: протекдика Фессалонікського Михаїла, який викладав
риторику у Константинополі та проповідував у Софійському храмі, і Никифора Василакі,
екзегета. Диякон, пояснюючи слово Боже на різних службах, згідно з покладеним на нього
обов’язком, «дозволяв собі у цих бесідах натякати і відверто збещестити тих, хто хоча б
трохи з ним не ладив, і особливо у такий спосіб намагався шпигати Михаїла
Фессалонікського і Никифора Василакі [див.: 5, ІV, 16]. Двоє останніх намагалися
помститися Василію. Проповідуючи у храмі євангеліста Іоанна, Василій відзначав, що один і
той же Син Божий Христос і буває жертвою (в Євхаристії), і разом з Отцем приймає цю
жертву. Його противники вбачали в цьому єресь, говорячи, що приносити жертву – одно, а
приймати її – інше; що Василій вводить дві іпостасі у Христа.
З цього приводу в Константинополі в січні 1156 р. зібрали собор у присутності
імператора і патріарха Константина Хліарина. Прихильники Михаїла і Євстафія, єпископа
Диррахійського стверджували, що Євхаристія приноситься Отцю і Святому Духові, але не
Сину Божому, оскільки Христос приніс себе в жертву Отцю, а не самому Собі; а хто думав
інакше – той вводив несторіанську єресь, ділив єдиного Христа на дві особи – жертвуючу і
приймаючу жертву. Але більшість учасників собору була проти такого твердження.
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Протилежну думку найкраще обґрунтував митрополит Русі, грек Константин, стверджуючи, що
жертва Спасителя принесена не одній якійсь особі Божества, а нероздільній Тройці. Для
підтримки цієї думки собор займався дослідженням писань Св. Отців і знайшов у них два
свідчення: в одних доводилося, що в Євхаристії приноситься в жертву істинний агнець Божий,
Син Божий, а в інших, що Син Божий водночас є і жертва Богу, і жертвуючий і приймаючий
жертву. Собор анафематствував тих, хто дотримувався іншої думки, якщо вони залишаться
прихильниками своєї гіпотези. Проте суперечка на цьому не завершилася. До неї приєднався
богослов, диякон Софіївської церкви Сотиріх Пантевген, призначений щойно патріархом
Антіохійським (але не рукоположений) [див.: 5, ІV, 16]. Він видав твір у формі платонівського
діалогу, доводячи неістинність вчення Церкви з суперечливого питання: «Звичайно, ми
визнаємо Божество неподільним у трьох Особах. Але ми стверджуємо, що принесення було не
єству Отця, а іпостасі Отця, так що і приносящий – приніс іпостасно (особисто), а приймаючий
– прийняв не інакше, як іпостасно. Тому подвійно грішимо, коли і неподільну природу
приписуємо властивості іпостасей. Крім того, якщо на цій підставі, що в Отця і Сина природа
спільна, спільне і прийняття жертви, то необхідно випливає, що і втілення спільне обом» [7,
с.102]. У диспутах з Сотиріхом брав участь і Мануїл І, а скоро з’явився і твір відомого
богослова Миколая, єпископа Метонського [див.: 1, с.309].
Мануїлу довелося зібрати новий собор у Константинополі 12-13 травня 1158 р. у
Влахернському палаці. Крім імператора, на ньому були патріархи Константинопольський і
Єрусалимський, архієпископ Болгарський і Кіпрський, багато єпископів і державних
сановників. Учасники погодилися з рішенням собору 1156 р. Тоді Мануїл став вимагати, щоб
усі присутні духовні особи аж до останнього диякона відповіли на питання, як вони думають
щодо дискутованого питання. Всі погодилися з поглядами патріархів, за винятком Сотиріха і
Никифора Василакі. Невідомо, скільки б ще тривали суперечка, якби сам Мануїл не виступив
на захист соборної думки. Тоді й Сотиріх відмовився від своїх поглядів і засудив свій же твір,
хоча це його не врятувало: був позбавлений будь-яких священичих посад. 13 травня собор за
відсутності Сотиріха (не захотів прийти) підписав документ про скинення Сотиріха [7, с.104].
Таке ухвалення по-різному було сприйняте візантійським суспільством. Нікіта Хоніат
засуджував прийняті постанови: «І точно, розумніші люди того часу були вигнані із
Церкви» (мається на увазі Сотиріх і його прихильники) [див.: 9, VІІ, 5]. Іншого погляду
дотримується Миколай Метонський, прославляючи імператора, який «вилікував Церкву». І,
нарешті, частина дослідників (О.Лебедєв) вважають, що Мануїл вів себе на диспуті
достойно і лише з Сотиріхом учинив надто жорстоко [див.: 7, с.105].
Інший диспут розгорівся у Візантії у 1163-1164 рр. «про славу Христову». Він стосувався
того, як розуміти висловлення Христа: «Отець більший від Мене» (Іоан. 14, 28). Якийсь
Димитрій уявив себе богословом і почав розмірковувати на богословські теми або, як зазначав
Іоанн Кіннам, «базікати до нескінченності», а повертався з посольством із Заходу постійно із
«сильною моральною нежиттю» [5, VІ, 2]. Одного разу, побувавши у Німеччині, він звинуватив
Західну церкву, в якій ніби то навчали, що «один і той самий Син Божий і менший, і рівний
Богові Отцю, який Його породив». Мануїл не одобрив його ідей з причини нерозуміння їх або
не бажаючи нової богословської суперечки. Імператор сказав Димитрію: «Якщо можна
заховати цю книгу в землі, то негайно закопай її, щоб не став ти винним у загибелі багатьох.
Але той не заспокоївся. Внаслідок цього суперечка «стала всеохопною і надзвичайно
посилилася, так що тоді не було нікого, хто не говорив би і не робив досліджень з цього
предмету, до якої б сторони диспутуючих не відносився» [5, VІ, 2]. Утворилося щонайменше
п’ять угрупувань з цього питання. Одні вважали, що Отець називається більшим від Сина тому,
що Отець є принципом Сина, причиною його вічного народження. Інші говорили, що Христос
менший від Бога Отця не лише тому, що Отець причина Сина, а й тому, що Христос вважав
себе меншим від Отця, беручи до уваги свою людську природу. Вони обзивали один одного
єретиками. Перших називали несторіанами, а других – монофізитами. Третє угрупування
доводило, що Христос вживав вираз: «Отець більший від Мене» лише щодо Його
самознищення, оскільки Він, перебуваючи в лоні Отця, увійшов у чрево Марії Богородиці.
Четверті євангелістський вираз відносили лише до людської природи Христа, проголошуючи:
«Отець більший від Мене!», який у думках розділяв Божество і людськість Свою і лише до
людськості відносив свою меншість перед Отцем. П’ята група стверджувала, що Христос мав
на увазі не власне Обличчя, а говорив лише як представник усього людства загалом, подібно
того, як Він говорив у тому ж значенні: «Боже, Боже, чого мене залишив?» [7, с.106].
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Сам же Мануїл очолював партію, яка вважала Сина меншим Отця, оскільки Отець
винуватець вічного народження Сина і Син став людиною. Імператор оголосив: «Мені
потрібно міцно триматися висловленого мною вчення, та я думаю, що не легко будь-кому
відхилити мене від нього».
З метою збільшення своїх прихильників Мануїл ретельно збирає отцівські вислови, а
саме афоризми Василія Великого, Григорія Богослова, Афанасія Александрійського, Іоанна
Золотоустого, Амвросія Медіоланського, Августина Блаженного та ін. і розсилає цей збірник
афоризмів патріархам і єпископам. Частково переконаннями, а частково погрозами імператору
вдалося схилити більшість духовенства на свій бік. Проте деякі хоча й не заперечували
Мануїлу, але були переконані в душі, що «якщо не тепер, то після смерті – там Мануїл буде
неодмінно підданий анафемі» [5, VІ, 2].
Тому для повної перемоги імператор зібрав у Константинополі 1166 р. собор, у якому
мали взяти участь патріархи: Константинопольський (Лука), Антіохійський і Єрусалимський, а
також усі єпископи, що проживали у столиці. Собор відкрився 2 березня і мав 7 засідань.
Спочатку кожен з єпископів, за винятком патріархів, відповідав, як від розуміє слово Господа:
«Отець більший від Мене!» Більша частина єпископів, під тиском імператорського авторитету,
висловилася на користь думки, яку підтримував Мануїл, хоча деякі й утрималися. Згодом дали
свої пояснення троє патріархів, які теж погодилися, що Христос називає Себе меншим у
порівнянні з Отцем за своєю божественною природою, але також і за людською природою, і
вимагали, щоб усі єпископи погодилися з цим визначенням. На наступному засіданні під ним
підписалися імператор Мануїл, три патріархи і 50 митрополитів і єпископів. На третьому
засіданні були проголошені анафеми тим, які не приймали визначення імператора, і вони
повинні були зачитуватися в неділю торжества Православ’я [див.: 7, с.108]. За опір виконувати
прийняте рішення піддали відлученню на рік митрополита Нікейського Георгія, а також видали
указ про обов’язковість слідувати соборному визначенню. Нікіта Хотіат відзначав:
«Затвердивши своє визначення, як полум’яним мечем, червоною грамотою, що загрожувала
смертю і відлученням від Церкви тому, хто насмілиться навіть сам по собі вникнути у цей
предмет, – не говоримо вже про тих, хто став би явно перечити і ремствувати, – імператор
Мануїл згодом, за порадою деяких своїх прихильників і облесників, вирізав це визначення на
кам’яних дошках і поставив їх у Софіївській церкві» [8, VІІ, 5]. До речі, Нікіта сильно ганьбив
Мануїла за участь у дискусії і деспотичні методи розв’язання поставлених питань.
Третій богословський диспут за Мануїла виник про Бога Магометового. Імператору не
подобалася формула у грецьких требниках, яку проголошували навернені від мусульманства до
християнства: «Анафема Богу Магометовому, про якого Магомет говорить, що він є Бог
олосфірос, що Він не народжує і не народжений, і Йому ніхто не подібний». Мануїл
запропонував знищити цю формулу через ряд причин: 1) анафема на мусульманського Бога є
по суті анафемою на Бога взагалі (тобто Бог один і той же у мусульман і християн); 2) подібна
формула може слугувати звабою для навернених із мусульман у християнство (затримувати
перехід мусульман в істинну віру).
Знову було призначено собор на чолі з патріархом Константинопольським Феодосієм.
Проте, незважаючи на красномовність Мануїла, патріарх і єпископи на цей раз не бажали
погоджуватися з Мануїлом і не хотіли навіть чути його пропозицій, вважаючи, що у прийнятій
формулі-анафемі підданий не Творець, а видуманий нісенітницями Магомета бог-олосфірос (це
слово значить масивний, твердий, компактно збитий), назву якого не зовсім добре розуміли.
Тоді імператор обирає інший шлях досягнення мети: звернення до громадської думки, до
світських учених. Для цього він видає указ, де доводить, що попередні імператори і архієреї
допустили існування цієї формули лише з недогляду і нерозуміння. Цей указ Мануїла справив
на слухачів якнайкраще враження. «Цей твір, – пише Нікіта Хотіат, – приправлене
красномовними доводами, мало таку силу переконання, що ледве могли відірвати свій слух від
нього не лише люди, які вникали в суть написаного» [8, VІІ, 6]. Аудиторія здригнулася від бурі
аплодисментів і освічені та впливо ві люди Візнатії стали на бік імпер ато р .а Але й це не
допомогло: представники Церкви не прислухалися до громадської думки, а патріарх не лише не
погоджувався з думкою Мануїла, а й переконував інших остерігатися її. У відповідь імператор
закидав єпископів лайкою і називав їх недостойними словами.
Згодом Мануїл видає другий указ, у якому наполягає на своїй думці і призначає новий
собор у Скутарі, куди імператор виїхав для лікування. Сюди ж були викликані патріарх і
єпископи, з якими імператор через хворобу спілкувався через свого секретаря, що передав
собору від Мануїла два документи: 1) грамоту, де викладалася думка імператора з дискусійного
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питання; 2) лист його до патріарха, де докоряв предстоятелю і вимагав, щоб єпископи
підписали грамоту, погрожуючи в іншому випадку зібрати собор під головуванням папи
Римського. На завершення імператор писав: «Я був би невдячний Богові, якщо не застосовував
усі старання зі свого боку для того, щоб Його, істинного Бога, не піддавали анафемі» [8, VІІ, 6].
Проте й тепер духовенство не бажало поділяти імператорську думку. З особливим
запалом на цей раз виступив проти імператорської вимоги Євстафій, митрополит
Фессалонікський. З елементами красномовства і достатньою аргументованістю він пояснював:
«Я вважав би себе повністю позбавленим розуму, був би недостойним цієї архієрейської одежі,
якщо б визнав істинним якогось Магометового Бога, керівника і наставника на всі паскудні
справи». Незвична сміливість архієрея привела багатьох у заціпеніння. Імператорський
секретар негайно доповів про це Мануїлу, чим здивував його. Мануїл вважав себе глибоко
ображеним словами Євстафія: «Або я виправдаюсь і доведу, що я не вірую у Бога – учителя
всіляких нечистот, і тоді піддам заслуженому покаранню того, хто висловлює огиду на
помазаника Божого, або я буду викритий у тому, що я прославляю іншого Бога, а не істинного,
і тоді буду вдячний, що мене відвернули від цієї брехливої думки» [8, VІІ, 6].
Патріарх Феодосій пішов до імператора, довго умовляв його вибачити проступок
Євстафія і, нарешті, для вгамування гніву царського, обіцяв, що він, патріарх, і єпископи
погодяться прийняти виключення із требників формули про Бога Магометового. Це свідчить
про те, що собор, врешті, перестав противитися волі імператора.
Мануїл був у захопленні, пробачив Євстафія і з миром відпустив єпископів у
Константинополь. Проте сподівання імператора не справдилися. На другий день вранці
з’явився до патріарха посланець від Мануїла і негайно став вимагати, щоб єпископи,
зібравшись, підписали імператорське визначення. Хоча єпископи швидко зібралися в патріарха,
але підписатися під визначенням відмовилися, хоча напередодні й погодилися, боячись за
Євстафія. Коли ж небезпека минула, вони знову стали заперечувати імператору, критикуючи
його визначення, де знайшли неточності і стали вимагати змін у рішеннях собору. Дізнавшись
про це, імператор сильно гнівався на єпископів і закидав їх непристойною лайкою, обзиваючи
їх «чистими дурачками». Що було далі, нам не відомо [див.: 7, с.112].
Проте завершення суперечки було зовсім неочікуваним: про кінець диспуту історик
Нікіта Хоніат говорить лише в кількох словах. Єпископи, каже він, абияк погодилися
знищити формулу, проти якої виступав імператор, і замінили її новою, в якій замість
анафеми на Бога Магометового проголошувалась анафема на самого Магомета, його вчення
та його прихильників [див.: 8, VІІ, 6].
Названий історик за звичаєм засуджує Мануїла і за цей богословський диспут. Він
відзначає в імператора «нерозсудливу настирливість», а думку Мануїла вважає
суперечливою істині, «справжнім і самим найгіршим божевіллям» [8, VІІ, 7]. У цих словах
Нікіти Хоніата вірогідним є те, що імператор недостойно і непристойно обходився з вищим
візантійським духовенством.
Отже, проаналізуваши суть богословських диспутів за часів Мануїла І Комніна, можна
дійти таких узагальнюючих висновків. Остаточне рішення по кожному з богословських
диспутів приймалося під безпосереднім контролем і впливом імператора Мануїла І. Навряд чи
поставлені на диспутах питання були життєво важливими для церковного життя. Тому й у
зібраних соборах брали участь лише єпископи, присутні в Константинополі. Сам хід дискусій і
прийняті ухвали чітко засвідчували пріоритет імператорської влади над Церквою у Візантії. А
сам Мануїл І Комнін відносився до того числа правителів, які постійно цікавилися церковними
справами, безпосередньо розвязували їх, підтримували і патронували Церкву.
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Summary
Baluh V., Shkil S. The Theologian Discussions in Byzantin Church of Manuel I Komnin. The article
analyzes relations between Byzantin government and church (principle of cesuropapism). The author considers
theological discusions in Byzantin society during the reign of the emperor Manuel I. Keywords: cesuropapism,
church, Holly Communion, patriarchy, bishops.
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СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я
У ПОСТБЕРЕСТЕЙСЬКИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОСОФСЬКІ
ТА ІДЕЙНО-ЕКЛЕЗІОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ
Проблеми, які автор актуалізує та досліджує у цій статті є наслідком не лише суспільнорелігійних трансформацій, що мали місце у середовищі православних посполитих наприкінці XVI
століття й завершилися Берестейською церковною унією 1596 р., а й тих складних і суперечливих
політичних процесів, які відбувались у Центральній та Центрально-Східній Європі, ключову роль у яких
відігравав релігійний чинник. Ідеться передовсім про появу протестантизму та боротьбу Католицької
Церкви з новим соціально-релігійним явищем. Контрреформаційний рух, розпочатий Римською курією
після Тридентського собору (1445-1463 рр.), мав свій суспільно-політичний і церковно-релігійний резонас
і в Речі Посполитій, а отже, не міг не позначитися на історичній долі Української Церкви (Київської
митрополії). А тому автор головну увагу приділяє витлумаченню наслідків Берестейського унійного
собору 1596 р., аналізу проблеми збереження церковно-релігійного життя православних у
постберестейський період і з’ясовує специфіку міжконфесійних відносин у Речі Посполитій першої
половині XVIІ століття. Ключові слова: Берестейська унія, міжконфесійні стосунки, релігійне
самовизначення, Річ Посполита, українське православ´я.

Актуальність теми. Україна належить до тих небагатьох країн, де офіційна державна влада
неодноразово належала чужинцям, а суспільно-релігійне життя залежало від іноземних релігійних
центрів, що, безперечно, наклало свій відбиток на становлення і розвиток церковно-релігійних
традицій в Україні, перманентність якого потенціює атмосферу догматично-канонічних
суперечностей між різними політично та ідейно-еклезіологічно зорієнтованими українськими
церквами, що утворилися на георелігійному просторі України в період її бездержавності.
Історичний досвід переконливо свідчить, що українському народові у змаганнях за власне
національне та релігійне самовизначення століттями доводилося боротися з мусульманським
Сходом, католицьким Заходом і, як не дивно, з православною Північчю, боротьба з якою не
припиняється й сьогодні. А події, що відбуваються в середовищі Української православної
церкви, яка перебуває під ідеологічним і “канонічним” диктатом Московської патріархії та
Кремля – яскравий доказ цьому. Промосковська церковна хунта, яку очолює ієрарх-українофоб,
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російський шовініст Агатангел і сумнозвісний лаврський “подвижник” Павло, скориставшись
хворобою і важким фізичним станом предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира,
розпочали відкриту боротьбу проти автономного статусу УПЦ МП, яка наразі ще має статус
“самоуправної з широкими правами автономії”. Виконання поставленого Москвою релігійнополітичного завдання спровокувало конфлікт у середовищі духовенства та пересічних вірян УПЦ
МП, адже серед них є багато таких, які виступають не лише за автономію, а й за цілковиту
самостійність своєї церкви. Отже, “велика схизма” в УПЦ МП – неминуча. Зайве буде доводити,
що розділеність Церкви неодмінно веде до розділення пастви, народу, держави. Тому й не дивно,
що суспільно-релігійна атмосфера чимраз виразніше наповнюється догматично-канонічними
суперечностями між питомими українськими церквами. Усе це виводить церковно-релігійну
політику в Україні у ранг загальнодержавної проблеми, яку сьогоднішня влада навряд чи зможе
розв’язати на користь українського нації та народу.
Безперечно, держава не повинна чинити насилля над свободою сумління людинигромадянина, однак чітку державницьку політику в т.ч. й релігійну здійснювати повинна, бо це її
прямий функціональний обов’язок. Натомість спостерігаємо лише те, що президент В. Янукович
і партія регіонів підтримує в Україні церковно-ідеологічний курс та пропагандистську діяльність
Московського патріархату. Адекватна реакція на ці та інші тенденції актуалізує псевдопроблему
штучного осучаснення багатьох історичних подій кінця XVI-XVII століть (Берестейська унія
1596 р., Переяславсько-Московська політична унія 1654 р., наслідком якої стала церковна унія
1686 р. та ін.). Більшість із них приховує в собі негативні тенденції, що, зрештою, відволікає від
пошуку історичної правди і дестабілізує векторність еволюційних змін еклезіологічних і духовнокультурних пріоритетів українського народу, в основу яких покладено розуміння прописної
істини: Рим нам – не тато, а Москва – не мати! До того ж даються взнаки й стереотипи
політичного мислення, політико-ідеологічна заангажованість як українських, так і московських
політиків, їхні амбіційні прагнення відновити кожен свою “історичну” справедливість.
Отже, актуалізація історичних подій “грізного сімнадцятого століття”, що мали значний
суспільно-політичний і церковно-релігійний резонанс і суттєво позначилися на історичній
долі Української Церкви (Київської митрополії), об’єктивно детермінована і дає підстави
вважати заявлену у статті тему дослідження актуальною. До того ж, її результати можуть
слугувати теоретичним заповненням лакун з церковної історії та політології релігії, які все
ще існують в українській історіографії.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі всебічного аналізу історичних реалій
(джерельна база) і доступного історіографічного матеріалу розкрити й неупереджено
витлумачити суть не лише тих суспільно-релігійних трансформацій, що мали місце у
середовищі православних посполитих наприкінці XVI століття й завершилися Берестейською
церковною унією 1596 р., а й тих складних і суперечливих політичних процесів, що
відбувались у Центральній та Центрально-Східній Європі й, зокрема, Речі Посполитій, ключову
роль у яких відігравав релігійний чинник. Для досягнення означеної мети автор окреслює такі
головні завдання: проаналізувати історичні умови та специфіку Контрреформаційного руху
Католицької Церкви в його взаємозв’язку із суспільно-політичними та церковно-релігійними
трансформаціями у середовищі православних Речі Посполитої; з’ясувати основні пріоритети
церковно-релігійної політики Речі Посполитої та проілюструвати її вплив на розвиток
церковно-релігійного життя православних у постберестейський період; унаочнити основні
форми і методи конфесійної боротьби, зокрема православних вірян за збереження власної
церковно-релігійної і національної самобутності за умов бездержавності. Предметом
дослідження є історіософський та еклезіологічних дискурс ролі українських православних
вірян (церковних братств, монастирів, козацтва, шляхти), а також іноземних духовних центрів
(Московської та Єрусалимської патріархій) у збереженні осередків церковного життя
православних та відновленні ієрархії у постберестейський період.
Хронологічні рамки дослідження визначені внутрішньою логікою подій та обмежені
останньою чвертю XVI – тридцятими роками XVIІ ст.
Методи дослідження. Для написання статті використано різні методи дослідження,
звернення до яких зумовлене комплексним підходом до висвітлення складного спектру питань,
які розкривають контроверсійну сутність суспільно-політичних і церковно-релігійних подій
кінця XVI – першої половини XVIІ ст. Для розв’язання сформульованих завдань було
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використано хронологічний та синхронний методи дослідження. Застосовано також методи
актуалізації, аналітичний і герменевтичний. Вони знадобилися під час аналізу церковноканонічних і релігійно-полемічних текстів. Апробація компаративістського й історіософського
методів, а також їх синтезу дала можливість реконструювати історичну реальність і виявити
соціально-релігійні та політико-правові чинники боротьби православних за власні церковнорелігійні права в умовах міжконфесійного протистояння у постберестейський період. Методи
індивідуалізації та узагальнення допомогли здійснити порівняльний, історико-соціологічний та
історико-політичний аналіз етнополітичних і етнорелігійних перетворень у середовищі
православних українців за умов бездержавності та чужоземного релігійно-політичного впливу.
Зародившись у Німеччині, протестантський рух доволі швидко перекинувся на терени
Речі Посполитої, а отже, й на ті землі, які сьогодні формують Україну. Відомий сучасний
церковний історик о.Б.Ґудзяк констатує: “На середину XVI ст. Католицькій Церкві довелося
уже боротися за душі віруючих із сильним реформаційним (кальвіністським рухом, що зокрема
розгорнувся серед краківських городян та родової знаті Малопольщі, де до реформаторів
прилучилася майже половина шляхти”1.
При підготовці до наступального Контрреформаційного руху в Європі, Католицька Церква
направила на терени Речі Посполитої добре вишколений, інтелектуально та духовно озброєний
орден єзуїтів 2. Визначними представниками цього ордену стали Б.Гербест (1531-1593), П.Скарга
(1536-1612), А.Поссевіно (1534-1611) та інші. Головною метою єзуїтів, поряд із
Контрреформацією, було прискорення процесу переходу схизматиків на унію з Апостольською
столицею. Цікаво, що унія тут розглядалась як перехідна ланка на шляху до відновлення
церковної єдності, втраченої внаслідок Великої схизми 1054 р. 3 Водночас, зазначимо, що
боротьба з протестантизмом у Речі Посполитій не була однаково успішною на всій її території.
Наприклад, у 60-70-х рр. XVI ст. лише “50 відсотків сенаторів Речі Посполитої (не враховуючи
єпископів) сповідували католицтво”, натомість у Великому князівстві Литовському (а значить на
українсько-білоруських землях) сенатори-протестанти утворювали переважну більшість 4. Крім
того, протестантські магнати обіймали найвпливовіші державні посади: вони були канцлерами,
воєводами, князями тощо. Достатньо буде згадати хоча б Костянтина Острозького (1526-1608),
який, як доводять дослідники, серйозно піддавався впливові кальвінізму 5. Князь Острозький свої
релігійно-світоглядні переконання корегував дуже часто: причому – одного разу на користь
протестантизму, а іншого – на користь унії6. Важко судити, чим керувався К.Острозький і що
переважало, коли він формулював власну концепцію виведення з кризи Київської митрополії 7.
Проте, очевидним є те, що старий князь керувався здебільшого особистими амбіціями, ніж
прагненнями українських посполитих. Князь Острозький, будучи світським предстоятелем
Київської митрополії, дозволив собі вести переговори в тому числі й про те, що є виключно
прерогативою церковної влади (духовенства). Удавшись до дипломатії з папським нунцієм
Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії /Пер. з англ.
– Львів, 2000. – С.108 = 426 с.
2
Орден заснував св. Ігнатій Лойола (1491-1556). Лойола колишній військовий, який, за словами Р.Скальфі, “змінив
одежу рицаря на одіяння паломника” і вирушив до Риму, щоби стати на службу папі. 1593 р. він отримав
благословення на створення нового чернечого ордену – Товариство Ісуса, названого Орденом Єзуїтів. Його
засновник сформулював і основну мету єзуїтів: “боротися за Бога, під знаменням хреста служити лише Господу та
римському первосвященику – папі – Його наміснику на землі”. Докл. див: Скальфи Р. “Я с вами до скончания
века” (краткая история Католической Церкви). – Милан-Москва: Христианская Россия, 2000. – С.116-118 = 208 с.
3
Унійні концепції єзуїтів – надто широка тема для обговорення. Ґрунтовний аналіз їх ключових аспектів
досліджували Б.Ґудзяк, О.Сушко, І.Хома, В.Шевченко та ін. Див.: Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія,
Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії /Пер. з англ. – Львів, 2000. – 426 с.; Хома І. Київська
митрополія на передодні Берестя //Богословія, 1976. – №40. – С.5-75; Сушко О. Єзуїти в заведенню Унії на Руси в
доберестейській добі //Альманах русько-українських богословів /ред. Олександр Сушко. 1902. – С.117-195;
Шевченко В. Православно-католицька полеміка і проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського
періоду. – К.: Преса України, 2002. – 416 с.
4
Ґудзяк Б. Криза і реформа. – С.108.
5
Сеник С. Передумови Берестейської унії //Основні документи Бересейської унії. – Львів, 1996. – С.19 = 5-47.
6
Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. – К.: Либідь, 1989. – Т.1. – С.389-390 = 588 с.
7
Унійний проект К.Острозького найбільш ґрунтовно проаналізував сучасний російський дослідник М.Дмітрієв.
Докл. див: Дмитриев М. Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской Церковной Унии 1595 – 1596 гг. – М.: Изд-во.
Московского университета, 2003. – С.235-238 = 320 с.
1

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

123

А.Поссевіно, одним з найяскравіших представників єзуїтського руху в Речі Посполитій, він почав
вести мову про можливість унійного об´єднання 1. Певна річ, що цей, як і багато інших епізодів,
що неминуче вели до Берестя 1596 р., потребують глибшого наукового аналізу, осмислення та
неупереджених оцінок. А тому, ми зосереджуємо увагу не на поодиноких фактах чи особах, а,
навпаки, прагнемо унаочнити загальноісторичний контекст складних і суперечливих суспільнорелігійних трансформацій, що відкрили нову парадигму суспільно-політичного і духовнокультурного поступу українських православних вірян в умовах чужоземного впливу.
Джерела та історіографічні розвідки, які увиразнюють суспільно-релігійну ситуацію в
Речі Посполитій у доберестейський період, засвідчують, що саме завдяки плідній праці
єзуїтських емісарів, які покликані були підготувати ґрунт для проникнення унійних ідей,
сталося так, що “упродовж XVI ст. суспільно-релігійна думка в Польщі еволюціонувала в
напрямі від визнання рівності католицької та православної церков до заперечення самої
можливості спасіння вірних у православ’ї”2. Водночас варто наголосити, що цими ідеями
переймалися хіба що лише освічені посполиті. З цього приводу доволі влучно висловився
Б.Ґудзяк: “Незважаючи на швидке поширення, Реформація в Литві й особливо в Польщі так і не
зуміла пробити собі дорогу у селянські маси” 3.
Отже, Річ Посполита виправдовувала сподівання Апостольської столиці. Її уряду загалом
вдалося зробити все, щоби реформістські віяння та навіть інституційне оформлення на її теренах
різних протестантських утворень не змогли підірвати інституційну структуру Католицької
Церкви. Якщо ж протестанти і мали незначні успіхи, то це лише завдяки православним 4 і
релігійній конфронтації, що охопила українсько-білоруську людність у постберестейський
період. До того ж, королю Сигізмунду ІІІ Вазі (1566-1632) вдалося активізувати та підвести до
логічного завершення процес переведення Київської митрополії на унію з Римом. Цей проект був
доволі розтягнутий у часі: його реалізація проходила у кілька етапів. Берестейська унія 1596 р. –
це кульмінаційний момент первісної фази унійних прагнень православних посполитих Київської
митрополії, а завершальною фазою унійних колізій було запровадження унії на Правобережній
Україні за правління короля Яна ІІІ Собеського (1674-1696).
Форсування унійного процесу на українсько-білоруських землях, що з 1569 р. входили до
складу Речі Посполитої, зумовлювалося і важливими зовнішніми релігійно-політичними
чинниками. З одного боку, “руська версія” унії не повністю улягала в ідейно-еклезіальний
контекст Східної релігійної політики Римської апостольської столиці (це робило унійні
ініціативи короля Сигізмунда та руського духовенства непривабливими в очах Папи римського
Климента VІІІ (1592-1605), а з іншого – уряд Речі Посполитої зіткнувся з набагато складнішою
проблемою: 1589 р. Константинопольський патріарх Єремія ІІ Транос 5 підніс Московську
митрополію до рівня патріархії. Для реалізації власних релігійно-експансіоністських планів
Москві цього якраз лише не вистачало.
Проголошення Московської патріархії заново пробудило у Московського царства апетити
“Третього Рима”. Царат разом з патріархом оголосили себе захисниками православної традиції.
Під приводом “духовної опіки” над одновірцями Москва прагнула перебрати на себе функцію
захисника православ’я в усій Східній Європі (на тлі Візантії, що зазнала краху, ця ідея
сприймалась охоче і майже без спротиву). Сама реалізація проекту “Третього Рима” доволі
швидко набрала чітких і радикальних форм, особливо ж серед ченців-московитів, напоєних
візантійсько-московським фанатизмом. Один із послушників Спасо-Елеазарівського монастиря
на ім’я Філофей ще на початку XVI ст. у відкритому листі до московського царя Васілія ІІІ (15051533), – батька майбутнього московського царя Івана ІV Грозного – писав: “Великий і побожний
царю! Перший і Другий Рим упали. Третій Рим – Москва – стоїть міцно; четвертому ж не бувати.
Одна тільки наша Церква сяє у твоїй могутній державі, побожність ясніша, ніж сонце у цілому
Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К.: Либідь, 1994. – Кн.2. – С.154 = 256 с.
Історія православної Церкви в Україні: Збірка наукових праць. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С.79 = 290 с.
3
Ґудзяк Б. Криза і реформа. – С.108-109.
4
18 травня 1599 р. на з’їзді у Вільно православні та протестанти проголосили конфедерацію. Відомий церковний
історик І.Власовський стверджує, що багато хто нав’язував думку, щоб “утворити релігійну унію євангелицьких
віровизнань зі східнім православієм”. Док. див: Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви у 4х томах. – Репринтне видання. – Нью Йорк, 1956. – Т.І. – С.8 = 395 с.
5
Єремія ІІ Транос тричі обіймав Константинопольський патріарший престол: 1572-1579 рр.; 1580-1584 рр.; 1589-1595 рр.
1
2
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світі. Всі православні царства з’єднаються тепер у твоїм царстві. У всьому світі ти – єдиний
християнський цар” 1. Першим і визначальним кроком у становленні ідеї “Третього Рима” стало
самопроголошення Івана ІV Грозного “царем усія Русі” (1533-1575 рр.; 1576-1584 рр.) 2.
Отже, каталізуючу роль у релігійно-політичних трансформаціях кінця XVI – початку
XVIІ століть відіграли релігійно-політичні інтереси Речі Посполитої та Московської держави.
Їхні релігійно-експансіоністські плани неминуче штовхали духовний провід Київської
митрополії спочатку до унії з Римом (1596 р.), а пізніше – до унії з Москвою (1685 – 1686 рр.).
У сучасній історіографії зустрічаємо небезпідставні твердження про те, що “польську релігійну
політику” несправедливо визначати словом “експансія”. Російський дослідник М.Дмітрієв
зокрема доводить таке: “Цей погляд був успадкований радянськими істориками і зберіг не
стільки наукове, скільки ідеологічне звучання”; “річ не в тому, що він неправильний в корені
або ж цілковито тенденційний – стверджує дослідник, – а в тому, що польська державна і
церковна політика далеко не завжди була націлена на насильницьке насадження католицизму
серед православних і, що не одні лише політичні чинники забезпечували поширення
католицизму в ареалі православної культури” 3. Чого якраз не можна сказати про Московську
державу та церкву. Навіть поверхневий (проте обов’язково позбавлений будь-якої ідейноеклезіологічної та політичної доцільності) історіософський аналіз дозволяє побачити в унії
1596 р. низку позитивних моментів. Ідеться передусім про інтеграцію українського духовнокультурного простору в європейський загальноцивілізаційний процес. До того ж, у результаті
релігійної полеміки викристалізувалася своєрідна культура міжконфесійного діалогу та
усвідомлення потреби взаєморозуміння між церквами. Конкуренція двох релігійно-політичних
ідеологій зумовила потребу внутрішнього реформування Київської митрополії як православної,
так і уніатської. Православні активізували процес закладення шкіл, які засновували за зразками
західно-католицьких алюмінатів і академій.
Відомо, що більшість єпископату і вірян Української Церкви (Київської митрополії)
загалом сприйняли ідею церковного об´єднання, однак дві доволі впливові єпархії – Львівська і
Черемиська – залишилися в структурі Вселенського православ’я. Це призвело до розколу в
середовищі православних, а спільнота розколота духовно, не може встояти в єдності ні
політично, ні територіально-адміністративно. Ті й ті шукали релігійно-політичного притулку:
одні бачили його у Варшаві, а інші – в Москві (тягнулися до сильнішого).
Константинопольська патріархія на ситуацію об’єктивно впливати не могла. Адекватно
оцінюючи ситуацію, що складалася, московський царат не втрачав жодної нагоди
продемонструвати свою готовність захистити православний табір від “релігійних утисків
поляків”. А тому черговим релігійно-політичним викликом для уряду Речі Посполитої стало
зазіхання Москви на самоврядність Київської митрополії та перешкоджання на шляху до
канонічного оформлення Уніатської Церкви як самостійної одиниці в структурі Католицької
Церкви. Це, а також загострення міжконфесійного протистояння між уніатами і православними,
вивело церковно-релігійну політику Речі Посполитої на рівень проблеми загальнодержавного,
загальносуспільного масштабу. Єпископ Софрон (Мудрий) справедливо наголошує, що “з
юридичної точки зору цей факт належало поладнати і справу розв’язати на користь спасіння
душ віруючих”. Однак “перші тридцять років після Берестейського порозуміння, – пише
історик і духовний владика, – влада Речі Посполитої керувалася у вирішенні цієї проблеми
методом зволікання з основним розв’язанням або давала лише половинчасті розв’язки,
щоправда, толеруючи існуючий стан” 4. За таких складних умов Уніатській Церкві все ж таки
вдалося успадкувати в політичній структурі Речі Посполитої офіційний статус Київської

Шевців І., отець. Християнська Україна /Упор. і наук. ред. видан. проф. А.Колодний. – Київ – Дрогобич: Коло,
2000. – С.197 = 467; пор.: Лурье В.К. Руское православне между Киевом и Москвой. Очерк истории русской
православной традиции между XV и ХХ веками. – М.: Три квадрата, 2010. – С.111 = 296 с.
2
До нього усі московські монархи, в т.ч. й Василій ІІІ, іменували себе царями. Іван Грозний не лише привласнив
собі титул “всія Русі”, а й звелів коронувати його за зразком і протоколом коронації візантійських імператорів.
Докл. див.: Лурье В.К. Руское православне между Киевом и Москвой. – С.111-113.
3
Дмитриев М. Между Римом и Царьградом. – С.261.
4
Мудрий С., Владика д-р, ЧСВВ. Нарис історії Церкви в Україні. – Івано-Франківськ: Видавництво ІваноФранківського теологічного катехитичного інституту, 1999. – С.228 = 526 с.
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митрополії 1, який, певна річ, був нижчий, аніж статус римо-католицької, однак значно вищим,
ніж статус православної, яка по суті була оголошена поза законом.
Боротьба Московії та Речі Посполитої за сфери впливу в Київській митрополії призвели до
оформлення специфічної греко-католицької церковно-релігійної субкультури. На цьому тлі
активізувалися процеси зближення частини православних посполитих з Московією та її духовним
проводом, а це неминуче вело до розриву з Константинополем, а отже, – до поглинання Київської
митрополії Московською Церквою. Ще більше загострювалася міжконфесійна полеміка та
церковно-релігійне протистояння, яке дуже швидко переросло у війну “за віру” 2.
Насправді ж така позиція польського уряду була вигідною для протиунійного табору.
Православним вдалось активізувати власні позиції і перейти в контрнаступ. Відомий російський
дослідник А.Карташев, який ретельно підійшов до аналізу проблем, з якими зіткнулися
православні на шляху до збереження власних осередків церковно-релігійного життя у
постберестейський період, визнає, що Річ Посполита все ж таки враховувала їхні інтереси та
звертала увагу на задоволення їхніх запитів. До позитивних сегментів державної політики Речі
Посполитої дослідник відносить передусім те, що “православним надавалася можливість і
друкованим способом, і усно, і на генеральних сеймах заявляти про свої утиски та обмеження” 3.
Однак уже в перші десятиліття XVІІ ст. ситуація склалася так, що майже не було кому
представляти інтереси православних на державному рівні: шляхта окатоличувалася, відійшли у
вічність духовні владики – поборники православ’я. 4 Формулюючи узагальнюючі висновки про
суспільно-релігійне становище православних у постберестейський період, В.Лур’є цілком
справедливо наголошує на тому, що “у другому десятилітті XVII століття після смерті князя
Острозького і обох православних єпископів становище прихильників православ’я погіршилося” 5.
Усвідомлюючи загрозу втратити апостольську спадковість духовної влади в Українській
Церкві (тій її частині, що не підтримала унії), православним за допомогою успішних
маневрувань 1608 р. вдалося настановити на єпископську кафедру м.Львова Єремію
Тисаровського 6, який одержав свячення від митрополита Сучавського Анастасія (Румунія) 7.
Польський король не заперечував проти цього висвячення лише тому, що новий єпископ
запевняв монарха, що він уніат 8. За нашими спостереженнями, в умовах протистояння між
уніатським і православним духовенством такі випадки траплялися надто часто. Проте, як
доводить В.Антонович, у більшості випадків свячення “на боці” канонічними не визнавали ні
православні, ні, тим паче, уніати чи римо-католики 9.
На тлі церковно-релігійного протистояння і конфесійних суперечок, а також активного
входження “нової” (Греко-Католицької) церкви в духовно-культурне життя посполитих у
середовищі православних посилюється ісихастське сприйняття світу 10. Звернення до ідей
ісихатів передовсім пов’язане з іменами великих подвижників віри та благочестя – Іваном
Вишенським (1545-50 – 1620), його близьким другом Іовом Княгиницьким (1550/51 – 1651) та
Іовом Почаївським (1550 – 1621). Ці прославлені угодники Божі не менше переймалися долею
православ’я і збереженням східного церковно-релігійного літургічного досвіду, ніж інші.
Однак, схоже, ті форми і методи боротьби, якими послуговувалися як уніати, так і православні,
спонукали їх (руських подвижників) до глибокої аскези та самозаглиблення замість релігійної
Лурье В.К. Русское православие между Киевом и Москвой. – С.165-166.
Релігійний чинник вдало використав Б.Хмельницький у війні з Річчю Посполитою.
3
Карташев А.В. История Русской Церкви. – М., 2005. – С.664 = 912 с.
4
1607 р. спочив у Богові противник унійного поєднання єпископ Львівський Гедеон, а невдовзі – 1610 р. і його
соратник, єпископ Перемиський Михайло.
5
Лурье В.К. Руское православие между Киевом и Москвой. – С.163.
6
Рік народження Євстахія Тисаровського, а спочив у Богові 1641 р. Із 1607 р. – православний єпископ Львівський та
екзарх Константинопольського патріарха. У 1610-1620 рр. – єдиний православний ієрарх у Речі Посполитій. Брав
участь у хіротонії Петра Могили 1633 р.
7
Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви у 4-х томах. – Репринтне видання. – Нью Йорк, 1956.
– Т.ІІ. – С.13 = 395 с.
8
Воронин О. Історичний шлях УАПЦ. Кенсінґтон (США): Воскресіння, 1992. – С.41 = 136 с.
9
Антонович В. Нарис становища православної церкви на Україні від половини XVII до кінця XVIII ст. //Розвідки про церковні
відносини на Україні–Руси XVI–XVIII ст. – Львів, 1990. – Т.VIII. – Препринт. – Львів, 1991. – С.126-127 = С.83-146.
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конфронтації. Тому й не дивно, що саме завдяки їм в Україні постали такі твердині духу, як
Почаївська 1 лавра та Манявський скит.
Духовно-релігійний ісихазм вплинув на появу так званого “політичного ісихазму”. І
православні, і греко-католики наситилися міжконфесійною боротьбою і конфронтацією, що
була рясно зрошена кров’ю мучеників за віру, хоча для декого – це звичайні релігійні фанатики
або ж одержимі. Першою жертвою міжконфесійного протистояння став ієрарх ГрекоКатолицької церкви. У 1623 р. православні, повівшися на провокацію, забили до смерті
єпископа Полоцького Йосафата Кунцевича 2. Ю.Федорів пише: “Ця подія потрясла цілою
Українською Церквою, як з’єдиненною так і нез’єдиненною. Багато православних українців
осудили цей вчинок та стали переходити на бік уніатів”3. Відомо, що навіть один з
нововисвячених патріархом Феофаном православних ієрархів – полоцький єпископ Мелетій
Смотрицький (1620 – 1633) перейшов на унію. Можна припускати, що вбивство владики
Йосафата вплинуло на зміну його позиції. Перейшовши на унію, Мелетій Смотрицький не
лише відмовився від різкої критики уніатизму, а й розпочав просвітницьку роботу серед
православних. У творах “Апологія подорожі до східних країн” та “Паренезіс” він доводив, що
з’єднання з Римською церквою не суперечить канонам і може принести Київській митрополії
значно більше користі, ніж унія з Москвою, яка вже тоді нависала над Українською Церквою.
“Він застерігав – пише Ю.Федорів – що московське православ’я, до якого хилилися наші
владики, нічого доброго нашій Церкві не принесе”4.
Отже, політичний ісихазм мав полягати передусім у відмові від релігійної боротьби
крайніми методами. Однак уже на початку XVIІ ст. розстановка сил у боротьбі православних,
греко-католицьких і римо-католицьких посполитих починає змінюватися внаслідок загострення
суперечностей у середовищі тих і тих. У католицькому таборі інтереси латинського духовенства
конкурували з інтересами уніатів. Православні не погоджувалися з тим, що Греко-Католицька
церква привласнила собі офіційний статус Київської митрополії, яка значилась у Диптихові як
православна і перебувала під омофором Константинопольського патріарха. Та й самі ж грекокатолики бачили, що їхнє духовенство, не кажучи вже про простих вірян, у монархії Сигізмунда
ІІІ терпіло наругу та приниження: до них ставилися як до чогось другосортного. “Дійсність
занадто разюче відрізнялася від того, чого вони очікували, – великої автономної церкви, а то й
патріархату…” – пише В.Лурье 5. У середовищі православних ситуація також помітно
ускладнювалась, оскільки почали формуватися два конкуруючих між собою осередки, один з
яких відповідав релігійно-політичним запитам Речі Посполитої, а інший – Московської держави.
Найповнішою мірою ця тенденція виявила себе після Переяславської угоди (1654 р.) та
Андрусівського миру (1667 р.), коли Україна була поділена по Дніпру на дві частини:
Правобережжя відійшло до Речі Посполитої, а Лібережжя разом з Києвом – до Москви.
Тим часом ідейний натхненник унії – король Сигізмунд – заходив у старість і вже не міг
так ревно, як колись, здійснювати ні державну, ні релігійну політику. А тому уряд Речі
Посполитої зі всією гостротою відчував потребу в новій православній партії, яка могла б
запропонувати таку програму церковно-адміністративного розвитку Київської митрополії, що
не містила би й навіть натяку на орієнтацію у бік православної півночі. За таких умов у
Свято-Успенська Почаївська Лавра перебуває сьогодні в чужих руках. Там не чути церковних піснеспівів і
проповідей рідною українською мовою та й моляться там “о гусударе … і патріархє Московськом Кірілє”.
2
Про архієпископа Полоцького Йосафата написано не одну статтю і монографію. Подаємо тут лише невеличкий фрагмент
з “Нарису історії Церкви в Україні” Владики Софрона Мудрого: “12 листопада 1623 року, в неділю, після архієрейської
Утрені, по Вітебську задзвонили дзвони. Розлючений натовп кинувся за провідником змови (православним полоцьким
єпископом Мелетієм Смотрицьким – М.Ш.) до осідку архієпископа. Там і було скоєно безприкладний самосуд над
безборонним пастирем, який вийшов добровільно назустріч ошуканому народові. Його вбито, а тіло кинуто у річку
Двіну… Потім тіло перевезено до Полоцька, а на Вітебськ насунулася чорна хмара державної санкції… Виконавцем
суду і вироку над Вітебськом став Лев Сапіга, литовський канцлер. Змовники розбрелися кожен у свій бік, провідники
винишкли у своїх схованках. Мелетій Смотрицький, на якого вказував народ як на головного винуватця трагедії, подався
на Схід шукати спокою сумління і втраченої рівноваги. Вже наступного 1624 року Апостольська Столиця заповіла
беатифікаційний процес вбитого пастиря, а п’ять років згодом Вітебськ дав своє свідчення про правдиве життя і святість
Йосафата, прийняв прощення та спокуту свого страшного вчинку”. Докл. див.: Мудрий С., Владика д-р, ЧСВВ. Нарис
історії Церкви в Україні. – С.235-236.
3
Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Репринтне видання. – Львів: Свічадо, 2001. – С.176 = 362 с.
4
Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – С .177.
5
Лурье В.К. Руское православие между Киевом и Москвой. – С.166.
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середовищі православного та уніатського духовенства Київської митрополії виникає ідея нової
унії, наслідком якої мало стати утворення могутньої автономної церкви, з главенством над нею
Римського первосвященика, однак максимально номінально. Католицька історіографія цей
задум класифікує як першу спробу створення Київського патріархату1, що припадає на 20-ті рр.
XVIІ ст. Тоді митрополитами Київськими були Іов Борецький (1620 – 1631) та Йосип Рутський
(1613 – 1637). Однак ідея проголошення Київського патріархату як незалежного від
Константинополя духовного центру у Східній Європі належить єпископу Мелетію
Смотрицькому та митрополиту Йосипу Рутському. До цієї благородної справи чимало зусиль
докладали й інші пастирі Української Церкви, зокрема й Петро Могила (1633 – 1647) 2. За ці та
інші спроби усамостійнити Українську Церкву московські історики та богословипропагандисти називають митрополита Петра Могилу “полонофілом”, а його літературнобогословську спадщину “псевдоморфозами православ’я” 3.
У цьому випадку треба зазначити, що більшість дослідників або замовчують роль
православного митрополита Іова Борецького (1620 – 1631) в реалізації плану Київського
патріархату, або ж стверджують, що начебто доволі “складно оцінити”, якою насправді була
його позиція в цій справі 4. На наше глибоке переконання, митрополит Київський Іов Борецький
не міг бути прихильником проуніатських ідей з кількох причин. По-перше, він не належав до
шляхти і виховувався у Львівській братській школі, відомій своїми антиуніатськими
настроями; по-друге, король оголосив його діяльність як церковного ієрарха поза законом, що
не могло не позначитися на його особистому ставленні до державної влади та її курсу
церковного об’єднання; по-третє, більшість дослідників називають владику Іова “главою
козацької ієрархії”, а ми знаємо, що патріарх Феофан (1608 – 1644) під час своїх відвідин Києва
(навесні 1620 р.) зняв анафему з козаків, звільнивши їх від “смертельного гріха”, який, за його
ж словами, вони “взяли на свою душу через те, що ходили разом з польським королем воювати
проти Москви” 5. Тому абсолютно виправданим є висновок відомого вченого діаспори
І.Власовського, який формулює його в доволі переконливій формі. “В політичному відношенні
– пише дослідник, – митрополит Іов Борецький мав, без сумніву, симпатії до Москви,
викликані мотивами церковно-релігійними тяжкого положення Української Православної
Церкви в Польщі” 6. Ще більшим прихильником орієнтації на московського царя був його
наступник Ісайя Косинський 7, однак його митрополитство тривало зовсім мало (1631 – 1632).
Ісайя Копинський, як і його попередник Іов Борецький, був висвячений на мирополита
Київського без санкції короля, а тому його змусили поступитися місцем митрополиту Петру
Могилі, з обранням якого якраз і відбулася легалізація православної ієрархії у Речі Посполитій.
Універсал про затвердження Петра Могили на київський митрополичий престол король
Владислав ІV (1632 – 1642) видав 12 березня 1633 р. 8
У 30-х роках XVII ст. становище Української Церкви істотно покращилося. На позитивні
зміни у внутрішньому житті Київської митрополії вплинула активна реформаторська діяльність
митрополита Петра Могили, а на повернення їй втраченого статусу – державна політика короля
Владислава ІV. Від свого батька Сигізмунда ІІІ він відрізнявся віротерпимістю і не завжди
дослухався до вказівок, що надходили з Риму. Він задовольнив релігійно-правові вимоги
православних, видавши відомі “Статті замирення народу руського грецької віри” (1632 р.) та
Ідея Київського патріархату, хоч і мала багатьох прихильників, однак залишалася актуальною недовго.
Москвофільські та протиуніатські настрої переважали: вони були такими значними, що “Могила не поважився тих
планів реалізувати” [Докл. див: Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – С.183]. Водночас зауважимо, що українські
греко-католики ніколи не полишали надії зреалізувати задум Йосипа Рутського, Мелетія Смотрицького та Петра
Могили. А тому питання Київського патріархату неодноразово стояло на порядку денному, набираючи різних
форм (наприклад, за митрополитства Йосипа Сліпого ІІ Ватиканському соборі). Проте й на сьогодні це питання
залишається нерозв’язаним.
2
Петро Могила був архімандритом Києво-Печерської лаври і за митрополита Іова Борецького, який орієнтувався на
Москву, брав активну участь у переговорах щодо нової унії та проголошення незалежного патріархату. Через декілька
років архімандрит Петро Могила став не лише ключовою проуніатською фігурою в середовищі православних, а й
очолив Київську православну митрополію при живому митрополитові Ісайї Копинському.
3
Флоровский Г. Пути русского богословия. – С.43-54.
4
Лурье В.К. Русское православие между Киевом и Москвой. – С.167.
5
Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – С.174.
6
Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: В 4-х т. – Нью-Йорк, 1995. – Репринтне видання. –
К.: Українська Православна Церква Київський Патріархат, 1998. – Т.ІІ. – С.100 = 396 с.
7
Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т.ІІ. – С.101.
8
Остапенко П.В. Усі видатні постаті України. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – С.84 = 352 с.
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легалізував діяльність православної ієрархії, щоправда з однією умовою: всі раніше поставлені
без відома короля митрополити і єпископи, а також архімандрити й намісники монастирів мали
бути низложені, а на їхнє місце висвячені або призначені нові 1.
Висновки. Отже, наслідки Берестейського унійного собору і найближчі перспективи
церковно-релігійного життя православних у постберестейський період були такими:
1. У результаті Берестейського собору 1596 р. на георелігійній карті Європи з’явилося
нове церковно-релігійне утворення – Греко-Католицька (Уніатська) Церква – Церква, яка
зіграла величезну роль в історії українського народу, а надто ж у процесі формування його
національно-релігійної свідомості та самобутності.
2. Після подій 1596 р. у Речі Посполитій (на українсько-білоруських землях)
розгорнулася тривала й радикальна боротьба між двома таборами, кожен з яких мав свій
ідейно-релігійний і політичний орієнтир (Варшаву і Москву). За таких умов головними
осередками збереження православної церковної традиції стали монастирі та церковні братства.
Визнане державою правове становище церковних братств заохочувало прагнення різних верств
православного середовища долучитися до братського руху – аж до гетьманів і козацької
старшини (наприклад, Петро Конашевич-Сагайдачний зі “всім Військом Запорожським”).
Злиття козаків із братським рухом внесло свої корективи не лише в суспільно-релігійне, а й
суспільно-політичне життя Речі Посполитої: спочатку цей тандем сприяв підвищенню
авторитету “світського елемента” в боротьбі за релігійні права православних і змусив
польський уряд скорегувати церковно-релігійну політику в бік лояльності, а пізніше – піти на
серйозні поступки аж до легалізації православної ієрархії в 30-х роках XVII ст.
3. Поява Греко-Католицької церкви та закріплення за собою офіційного статусу Київської
митрополії, зумовило політичне та ідейно-еклезіологічне зближення з Московською державою
та церквою тієї частини Київської митрополії, котра не підтримала унію 1596 р., що у свою
чергу суттєво ускладнило процес розвитку української національної самосвідомості і, в
підсумку, призвело до інкорпорації Української православної церкви (Київської митрополії) до
складу Московської патріархії.
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Summary
Shkribliak M. The Situation in Ukrainian Orthodoxy in Post-Berest Period: Historiosophical,
Ideological, and Ecclesiological Reflection. The problems that the author actualizes and explores in this article
is the result not only of social and religious transformations that took place among Orthodox peasant in the late
16th century and culminated during the Berest union in 1596, but also the complex and controversial political
processes taking place in Central and Eastern Europe, where the key role was played by religious factor. This
applies above all the emergence of Protestantism against the Catholic Church and the new socio-religious
phenomenon. Contrreformation movement, launched after the Roman Curia Council of Trent (1445-1463),which
had its social, political, and religious influence on church and in the Commonwealth, and therefore could not
affect the historical fate of the Ukrainian Orthodox Church (Kyiv Metropolis). Therefore the author focuses on
interpretation of the effects of Brest Uniate church in 1596, analyzing the problem of maintaining the church and
religious life of the Orthodox in Post-Berest period and clarifies the specifics of interfaith relations in the
Commonwealth in the early 17th century. Keywords: Union of Brest, interfaith relations, religious self,
Rzeczpospolita, Ukrainian Orthodoxy.
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ПЕРЕДУМОВИ І ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ
ПРАВОСЛАВНОГО РЕЛІГІЙНОГО ФОНДУ НА БУКОВИНІ
У ПЕРІОД ВХОДЖЕННЯ ЇЇ ДО СКЛАДУ АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ
Досліджуються процеси та події, що були ключовими в утворенні Православного релігійного
фонду на території Буковини в умовах панування Австрійської імперії. Також висвітлюється процес
секуляризації монастирського майна, що й склало основний капітал фонду. Ключові слова: Православний
релігійний фонд, церква, єпархія, митрополія, монастирі, маєтки, секуляризація, ченці, клір.

Актуальними нині залишаються питання, що стосуються місця та ролі релігії, зокрема
релігійних інституцій у формуванні повноцінної незалежної держави, дослідження яких неможливе
без їх осмислення в історичному контексті. Для становлення національно свідомого суспільства
кожна людина повинна визначити ціннісні пріоритети, засвоїти вселюдські цінності та сформувати
на їх основі власні світоглядні пріоритети, які значною мірою зумовлені культурою соціуму, в
якому вона живе. Саме це й спонукає до вивчення питань історії формування та функціювання
релігійних організацій, що зіграли важливу роль у духовному розвитку народу, започаткувавши
традиції, гідні відтворення та культивування в сучасних умовах.
Метою цієї статті є комплексне дослідження діяльності Православного релігійного фонду
на Буковині, створеного після того, як Буковина ввійшла до складу Австрійської імперії. Важливо
з´ясувати, що спонукало австрійський уряд до створення єпархіального фонду на основі значних
церковно-монастирських володінь, розкрити цілісну картину минулого, проаналізувати здобутки
і втрати, що мали місце в діяльності єпархіального (православного) фонду.
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Цей фонд у той час був єдиною в своєму роді релігійною інституцією в усій Східній
Європі, що проіснувала понад 162 роки й відіграла надзвичайно важливу роль у житті
Православної церкви краю. Його значення для церкви і суспільства можна оцінювати порізному, адже фонд, називаючись Православним, займався й іншими видами діяльності –
був орендодавцем значної кількості землі, меценатом австрійської армії під час війни,
благочинним для ряду збудованих за його кошти церков, шкіл, утримував штат священиків
і забезпечував стипендією окремих студентів.
Важливе значення для цього дослідження мають джерела з фондів Державного архіву
Чернівецької області (Фонд № 1, Ф. № 3, Ф. № 320, Ф. № 321). Найважливішим для цієї роботи
серед перелічених є Ф. № 321 «Administratia fondului bisericesc ortodox roman din Bucovina»
(Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини), в якому зберігаються документи,
які розкривають утворення Православного фонду, специфіку його діяльності (статут), процес
ліквідації. Матеріали цих фондів дають змогу в хронологічному порядку повноцінно
відтворити роботу і функції єпархіального фонду, його внутрішню структуру та вивчити
документи, які регулювали діяльність фонду і Православної церкви краю загалом. Значної
уваги заслуговують шематизми (перший надрукований у православній єпархії 1841 р.)
Православної церкви, що знаходяться в бібліотеці краєзнавчого музею м. Чернівці. Саме в них
міститься інформація про списки духовних осіб, кількість прихожан і стан церковного майна,
що є важливим для цієї роботи.
Дослідження, що стосуються різних аспектів діяльності Православного фонду, зокрема
його релігійної роботи, стали предметом наукових студій австрійських, німецьких, румунських,
російських та українських дослідників, починаючи з ХІХ ст. Висвітлення цієї теми в контексті
різних історичних подій знаходимо у працях сучасних буковинських дослідників
В.Ботушанського [2; 3], М.Чучка [15; 16], С.Яремчука [16] та ін. В.Ботушанський, зокрема
розкриває господарську діяльність фонду, а М.Чучко – специфіку будівництва храмів.
Прагматичнішим у власних наукових розвідках є С.Яремчук. Його дослідження здебільшого
ілюструють особливості функціювання Буковинської православної єпархії та її вплив на
суспільно-релігійне і духовно-культурне життя краю.
У контексті нашого дослідження важливими є також праці їхніх попередників,
російських дослідників, наприклад, Г.Воскресенського [7], який здійснив ґрунтовний аналіз
стану Буковинсько-Далматинської митрополії австрійського періоду, В.Мордвинова [10],
ієромонаха Гедеона (Губки) [9], які розкривають проблеми історії Православної церкви на
Буковині. Вчені значну увагу приділили й діяльності єпархіального фонду. Окремі аспекти, що
увиразнюють картину церковно-релігійного життя на Буковині, знайшли своє відображення у
працях військового генерала Г.Сплені [13]. В його «Описі Буковини» подано кількісні дані про
монастирські обителі, парафії та священнослужителів Буковинської єпархії. Однак джерелом,
що найбільш послідовно репрезентує діяльність Православного релігійного фонду, є
богословський журнал «Candela» [17]. Також варто відзначити таких дослідників Буковини, як
М.Никифорака [11], А.Жуковського [8], які в контексті історичних подій об´єктивно
висвітлюють утворення та діяльність фонду. Звичайно, не залишився осторонь зазначеної
проблеми і С.Смаль-Стоцький [12], який писав про стан церковних справ на теренах
Австрійській монархії та, власне, утворення фонду, що впорядкувало життя в єпархії.
Для повноцінного дослідження поставленої проблеми спочатку необхідно проаналізувати
історичне тло, що складалося на той час у краї, та історичні реалії переходу території Буковини
від Молдавського воєводства до Австрії.
Як свідчать історичні дані, з 1359 р. південна частина, а з 1367 р. і вся територія
Буковини входила до Молдавського воєводства. У його складі після 1514 р. вона опинилася під
владою Туреччини, без права мати свою армію та дипломатичні відносини з іншими
державами. Оточена з півдня турецькими фортецями і гарнізонами, Молдавія була нездатна до
самостійних дій. Дунайські князівства для великих держав були стратегічною зоною, джерелом
продовольства для військ і територіальним надбанням. Серед держав, які претендували на
Буковину, були Австрія і Росія [див.: 11, с.20].
У складі Молдавського воєводства церкви та монастирі суттєво збагачувалися за
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рахунок меценатської діяльності воєвод і бояр, які будували численні монастирі та церкви,
обдаровували їх маєтками. У результаті, монастирі та єпископи розпоряджалися досить
великими володіннями. Однак і сам монастирський клір, його архіпастирі прагнули
придбати при можливості більше майна, щоб забезпечити свої потреби на вічні часи. Вони
досягали своєї мети частково тим, що скуповували маєтки, а частково тим, що домагалися
пожертвувань. Так почали зростати церковні володіння, які свого часу й стали власністю
Православного релігійного фонду.
Урегулювання будівництва церков, зокрема й на кошти фундаторів, як стверджує
буковинський дослідник М.Чучко, було нормативно оформлене низкою законодавчих актів
Молдавського воєводства, в основу якого лягло давнє візантійське ктиторське право, витоки
якого треба шукати у канонах (постановах) вселенських соборів і римському праві [див.: 15, с.36].
У цей період Австрія неодноразово починає висувати свої територіальні претензії до
Молдавії та Волощини. У 1690 році між представниками Молдавії та Австрії було підписано
таємну угоду, в якій говорилося про входження Молдавського князівства до складу Австрії
[див.: 5, с.54]. Сама передісторія входження Буковини до складу Австрійської імперії
зумовлена тим, що вона перебувала в руках конкуруючих держав – Австрії, Росії, Туреччини.
Міжнародні події останньої третини ХVІІІ ст. сприяли приєднанню Буковини до Австрії. Це
російсько-турецька війна 1768-1774 і перший поділ Польщі 1772 року [див.: 11, с.21]. Ситуація
на сході Європи кардинально змінилася на користь Австрії та Росії за рахунок двох держав:
Польщі, яка окупувала чужі території й сама розпадалася зсередини, і Туреччини, яка 1683 р.
зазнала поразки під Віднем і після підписання Карловицького договору поступово слабшала.
Росія мала намір завдати нищівного удару Туреччині, Австрія ж, відчуваючи загрозу з
боку Росії, виступила посередником між ворогуючими сторонами, претендуючи на країни, які
колись тимчасово були під протекторатом Угорщини (Молдавія, Волощина, ГалицькоВолинська держава). Нова війна з Туреччиною 1768 р., яку розпочала Російська імперія на чолі
з Катериною ІІ, мала на меті здобуття придунайських воєводств – Молдавії і Волощини. Без
особливого опору війська імперії окупували Хотинську фортецю, а згодом і всю Молдавію та
Волощину, і вже 1770 року представники молдавських бояр їхали у Петербург присягати на
вірність цариці Катерині ІІ [див.: 8, с.3].
Запровадивши цивільну адміністрацію у Чернівцях для управління Молдавією на чолі з
генерал-майором Черноєвичем, 1771 р. Російська імперія почала висувати вимоги, потрібні для
укладення миру з Туреччиною, в яких йшлося про такі поступки: Туреччина повинна була
повернути незалежність Криму, Молдавії і Волощині, відшкодувати воєнні збитки і дозволити
вільну торгівлю в Середземному і Чорному морях. Тоді Австрія, всупереч підписаним мирним
договорам, стає на бік Туреччини в захисті прав Молдавії та Волощини. Підписавши мирну
угоду з Пруссією у місті Нейсе, Австрія йде на союз із Туреччиною 6 липня 1771 року
(«субсидна» або «тугутівська» конвенція), доручивши переговори у Царгороді послу Францу де
Паулу Тугуту. Габсбурзька імперія брала на себе зобов’язання добитися миру будь-яким
шляхом, зберігши інтереси Туреччини, яка у свою чергу зобов’язувалась уступити Малу
Волощину – Олтенію. Заперечення Дивану (дорадчий орган султана) про те, що Коран
забороняє віддавати свої землі невірним, відхилили на тій підставі, що на цій території немає
збудованих мечетей і немає вірних [див.: 3, с.170]. Ситуація загострилась, але до воєнних дій
між Росією і Австрією не дійшло. Росія бачила, що Австрія заручилася допомогою Франції та
Пруссії, і вирішила переключити увагу на поділ Польщі, учасником якого стала Австрія. І вже
1772 р. внаслідок цього поділу, Відень отримав Східну Галичину та Лодомерію.
Згодом Росія, за умовами Кучук-Кайнарджійського миру 1774 р., укладеного між Росією і
Туреччиною, отримала Азов з округом, обидві Кабарди і Кінбурн з прилеглими до них
землями, а у відповідь Порті зобов’язалася повернути Бессарабію, Валахію і Молдавію.
Шістнадцята стаття договору, присвячена вказаним територіям, говорить про надання
Туреччиною повної свободи сповідувати християнську релігію населенню цих територій,
повернення власності православним монастирям, поважання православного духовенства,
звільнення від податків у роки війни тощо.
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Росія на території Буковини після підписання миру залишила незначні окупаційні
війська, про що свідчить доповідь австрійського майора Міга при огляді її кордонів. Австрія,
підкупивши російського генерала Рум’янцева, отримала дозвіл ввести свої війська на територію
Буковини. І 29 серпня 1774 р. генерал Ельріхсгаузен видав наказ про вторгнення австрійської
армії на Буковину. Це завдання було покладено на генералів Сплені та Кісса. Уже до 2 вересня
1774 р. вони зайняли основні пункти на новому кордоні [див.: 3, с.178-183].
Скориставшися слабкістю Османської імперії та незважаючи на побоювання герцогині
Марії-Терезії, Франс Йосип ІІ дав завдання обґрунтувати історичне право на щойно окуповану
територію. Право Австрії на Буковину обґрунтовували майор Міг та полковник Зегер, які будували
його на кількох фактах: 1) апелювали до колишньої належності краю Покуттю; 2) наголошували на
правах Польщі та Угорщини на Буковину, до складу яких раніше входив край. Уже 27 жовтня 1774
Йосиф ІІ, ввівши свої війська на всю територію Буковини, видає розпорядження не допускати на
територію краю ні турецькі, ні молдавські війська [див.: 3, с.175, 185].
Звичайно, що Туреччина була незадоволена свавіллям імператора, але, розуміючи
неспроможність султана вести нову війну, Осяйна Порта змушена була визнати факт переходу
земель у власність Габсбургів. Так, врешті, й сталося. 3 квітня 1775 р. було укладено договір про
передачу Буковини (крім Хотинської райї) Австрії. На основі трактату, підписаного 7 травня 1775
р. між Австрією і Туреччиною, та Баламутівської конвенції від 2 липня 1776 р. [див.: 2, с.203],
Буковина ставала частиною Австрії [див.: 16, с.170]. У заголовку австрійського договору було
написано: «Угода від 7 травня 1775 року», а турецького – «Передача Буковини (1775 р.)». Угода
складалася з 4 статей, які наголошували на дружніх стосунках двох сторін, та на їх основі для
кращого сполучення та суміжності між Трансільванією і провінціями Галичини та Лодомерії, що
належать імператорському двору, передати землі краю Австрії у повну власність і розпорядження
[див.: 11, с.34]. 25 лютого 1777 р. угоду було ратифіковано, а остаточним приєднанням Буковини
до Австрії можна вважати 12 жовтня цього ж року, коли населення Буковини присягнуло на
вірність Габсбургам, – як наголошує М.Никифорак [див.: 11, с.39]. Інший буковинський
дослідник С.Яремчук [див.: 16, с.170] говорить, що остаточне оволодіння краєм Австрією
відбулося 2 червня 1777 р. на основі ратифікації трактатів від 12 травня і 2 липня 1776 року.
Тепер на Буковині встановлювалося правління військової адміністрації, на чолі якої стояв
генерал Сплені, а з 1778 року – генерал Енценберг. Під її керівництвом відбувалася перебудова
суспільного життя згідно з нормативно-правовою базою Австрії (у 1787 р. правління замінено
цивільним і край було приєднано до Галичини). Вища адміністрація Буковини
підпорядковувалася Придворній військовій раді у Відні та військовому командуванню у Львові.
Край становив окрему автономну одиницю Австрії. 1849 року в імперії приймається
конституція і Буковина отримує автономію і титул герцогства. Через зміну устрою імперії 1860
року край знову було приєднано до Галичини, але вже 9 грудня 1862 року автономні права
підтверджено і Буковині надано крайовий герб [див.: 5, с.69].
На час приєднання Буковини до Австрії більша частина Православної церкви входила до
складу Радівецької (Радауцької) єпархії, яка була частиною Ясської (Молдавської) митрополії, на
той час автономної церкви у складі Константинопольського патріархату. Менша частина –
Сучавський округ був підпорядкований Ясському митрополиту, якого у м.Сучава представляв
вікарій. До Радівецької єпархії належав також Хотинський округ, який залишився у Молдові до
1812 р., коли разом з Бесарабією відійшов до Росії [див.: 16, с.171]. Як зазначає С.Смаль-Стоцький,
незабаром австрійська влада впорядкувала церковну структуру. 24 березня 1781 р. Йосиф ІІ видав
указ, у якому йшлося про те, що всі парафії та монастирі підпорядковуються Радівецькому
єпископу Досифею (Херескулу). 24 квітня 1781 року за сприяння австрійської дипломатії Ясський
митрополит Гавриїл (Калімах) відмовився від юрисдикції над Радівецькою єпархією і над
православними Буковини, які входили до його єпархії. У відповідь єпископ Досифей відмовився від
своєї духовної влади над вірними Радівецької єпархії, які перебували в Молдові. 12 грудня 1781
року імператорською постановою єпископську кафедру перенесено у Чернівці, і 13 лютого
1783 року єпископ Досифей був інтронізований у сан єпископа Чернівецького і Буковинського.
Від Йосифа ІІ генералом краю Енцбергом єпископу було вручено золотий хрест.
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Для законного (канонічного) існування церковної організації до її складу повинно
входити не менше 2-3 архієреїв. Імператор своїм наказом від 4 липня 1783 р. єпископську
кафедру приєднав до юрисдикції Карловацького митрополита (з 1848 р. – Сербського
Патріарха), що був настоятелем усіх вірних Австрії [див.: 12, с.65]. Але це підпорядкування
мало лише догматичний характер. Архієрей у своїх внутрішніх справах користувався майже
всіма правами автокефалії. Права і обов’язки митрополита регулювались імператорськими
повноваженнями від 30 вересня 1783 р., 13 березня і 26 квітня 1786 р., та 20 липня 1790 р. Вони
полягали тільки у розв´язанні внутрішніх питань і здійсненні таїнства священства (хіротонії)
над поставленим владою кандидатом на єпископську буковинську кафедру [див.: 10, с.15-16].
Анексувавши Буковину 1774 р., Австрія не тільки впорядкувала приналежність
єпископської кафедри, а й ввела істотні зміни безпосередньо для церкви краю. На цей час, як
зазначається в описі Буковини, складеному австрійським генералом Габріелем фон Сплені, на
Буковині діяв 31 монастир, у яких проживало 466 ченців і 88 черниць, відправи здійснювали 415
священиків і 86 дияконів. Тут була 241 парафіяльна церква [див.: 13, с.40]. Але твердження
дослідників і дані богословського журналу Candela не збігаються: наприклад, церковний журнал
наводить дані про розташування на території Буковини 10 монастирів і 13 скитів [див.: 17, с.674675]. Г.Воскресенський пише про 9 великих і 12 малих (скитів) монастирів [див.: 7, с.67].
А.Жуковський у першому томі «Буковина: її минуле і сучасне» зазначає, що на час прилучення
Буковини до Австрії в краї існувало 26 чоловічих монастирів, 3 жіночі і 13 скитів, де перебували
466 ченців і 88 черниць [8, с.8]. Сучасний буковинський дослідник В.Ботушанський говорить про
28 (466 ченців і 28 черниць) монастирів станом на 1776 рік [2, с.140]. Уже в «Духовному
регламенті» 1786 р. перелічено 10 монастирів і 4 скити. М.Чучко зазначає, що на момент
прилучення Чернівецької та Сучавської волостей Молдавського князівства до імперії Габсбургів
у краї було 36 монастирів і 241 церква, але після остаточної демаркації австрійсько-турецького
кордону число обителей скоротилося від 36 до 28 [15, с.34]. «За даними, опублікованими
німецьким істориком Августом Людвігом Шлецером, на Буковині налічувалося до 28 монастирів
і скитів. У 1782 році в першому його томі «Staatszeige» [10, с.21], складеному на основі зробленої
австрійським генеральним штабом військової зйомки, наведено детальний список усіх
населених пунктів Буковини. У цьому списку значиться 28 монастирів» [9]. Та найсуттєвішим є
те, що після секуляризації монастирських маєтностей та виданого цісарем Йосифом ІІ
«Духовного регламенту», на території Буковини залишилося тільки 3 монастирі: Путна,
Драгомирна та Сучавиця (всі три знаходились у Південній Буковині).
На той час Православна церква в Австрійській державі отримала законний статус, який
проявлявся у виданому Йосифом ІІ патенті від 20 жовтня 1781 р. про віротерпимість. Він
вводив Православну Церкву у правове поле Габсбурської монархії. 19 червня 1783 р. цісар
оприлюднив «Tolerance Patent», яким забезпечувалася свобода всім віровизнанням. Отже
Православна Церква Буковини, на основі перелічених документів, стає узаконеною владою
Австрії та входить до переліку державних церков.
Надавши церкві законного статусу, цісар Йосиф ІІ, вводячи на щойно прилученій
території Буковини права та вольності, що діяли в межах Австрійської монархії, та діючи в
рамках політики Австрійської держави, – політики освіченого абсолютизму, вирішив
секуляризувати церковно-монастирські володіння [див.: 14, с.78].
До цього рішучого кроку цісаря спонукали кілька причин: генерал Сплені та боярин
В.Балш запропонували у своєму меморандумі від 1772 року конфіскувати володіння
монастирів і виділити їм таку кількість майна, котра необхідна була для їхнього утримання, або
ж, за російським прикладом, монастирям необхідно було призначити чітке утримання. Свою
пропозицію вони підкріплювали також запевненням, що православне духовенство і так не дуже
популярне серед народу, тому його експропріація не викличе негативних настроїв. У
віденських придворних установах не повірили цьому запевненню і, зокрема, державний
канцлер князь Каунітц наклав на цю пропозицію вето. Це пов’язано з тим, що Порта у Відні
висловила рішучу незгоду, згідно з якою конфіскація майна монастирів Буковини, заснованих
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переважно молдавськими князями, викликала б ускладнення через вперту позицію щодо цього
питання тодішнього господаря Молдови. Хоча ці сумніви пізніше й були розвіяні, у Відні
використовували всю свою обережність, щоби не входити у протистояння з православним
кліром [див.: 4, с.308]. Наступна причина полягала в тому, що 82 маєтки, які повністю або
частково належали монастирям (подаровані молдавськими господарями впродовж ХV – ХVІІІ
ст.) і на території яких велося примітивне господарство, не приносили високих прибутків.
Наприклад, у 1781 р. їх чистий прибуток становив усього 14383 гульдени. Пояснювалися
секуляризаційні заходи неефективним використанням монастирських угідь і потребою
поліпшення в них господарювання [див.: 2, с.140]. Ще одним поштовхом до секуляризації стало
те, що тодішній радівецький єпископ Досифей (Херускул), якому управління його обширними
володіннями завдавало багато клопотів, висловив готовність передати це майно державі взамін
за щорічно виплачувану ренту і залишити за собою до кінця життя лише Радівці, де була
розташована його резиденція. Пропозиція була прийнята імператором Йосифом ІІ, однак не від
імені держави, а від Високого двору. Цей приклад наслідували також різні монастирі,
незважаючи на те, що деякі, нехай і формально, опиралися проведенню такого рішення, щоби
віддати належне волі своїх фундаторів. Ченці вважали, що кожен, хто покладе руку на
фундаційне майно, буде проклятий [див.: 4, с.310]. Ці заходи щодо відділення майна від
монастирів можна, на нашу думку, розглядати з двох сторін: позитивної та негативної. Перша
сторона характеризується тим, що монастирі, маючи у власності багато майна, займалися
суєтними справами, відходили від своїх прямих зобов’язань у цьому житті – аскетизм і молитва
за всіх вірних. Іншою стороною є те, що у подальшому вилучене майно, яке повинно було
працювати на потреби цих же монастирів і духовенства краю, працювало здебільшого на
потреби австрійського уряду, а не на утримання церкви і школи.
Секуляризаційні заходи починаються 3 серпня 1782 р., коли постав Православний
релігійний фонд на основі імператорського указу, який говорив про секуляризацію маєтків
14 монастирів і скитів [1, арк. 69]. В.Ботушанський наводить дату 8 жовтня цього ж року, а
також пише, що впродовж цього й наступного року під цісарське управління перейшли
монастирські володіння у Радівцях, Новоселиці, Острі, Кіцмані, Лашківці, Суховерхові,
Кліводині, Давидівцях, Путилові, Гаврилівцях, Хлівищах, Горечі, Вилавчому, Хрещатику,
Замості, Бабині, Звинячині, Луці, у монастирі черниць у Петрівцях, у жіночих скитах
Мамаївців, Вижниці, Волоці та ін. [2, с.140]. А.Жуковський зазначає, що, на підставі
цісарського декрету Йосифа ІІ від 24 квітня 1781 року, великі статки, якими володіли
монастирі, перейшли у власність Радівецького владики [8, с.8].
19 червня 1783 р. цісар Йосиф ІІ розпорядився власноручним листом, виданим у
Чернівцях, що скорочення й ущільнення чернечих (монаших) монастирів повинно проходити
лише саме собою, і, що їх землі і фонди забирає адміністрація, а те, що належить чужим
духівникам, які живуть поза краєм, конфіскується повністю. З фонду, що виникне внаслідок
цього, буде утримуватися весь православний клір і буде збудовано щонайменше одну школу у
Сучаві або Чернівцях. Те, що залишиться від таких доходів, повинно бути використано на інші
корисні справи [див.: 6, с.84]. 14 січня 1784 р. для управління Буковинським Православним
релігійним фондом створено дирекцію маєтків і п’ять господарських управлінь [див.: 14, с.79].
Вища військова рада 4 липня 1783 р. видає розпорядження, на основі якого з
секуляризованих земель утворився спеціальний фонд, а у 1785 році створювалося 8 управлінь
цими маєтками [див.: 2, с.140]. Найвища ухвала від 14 січня 1784 р. на пропозицію генерала
Енценберга регулювала управління лише через стягнення державою маєтків і містила
положення, щоби прибутки від маєтків Православного релігійного фонду не переводили у
крайову касу, а щоби ними управляти окремо у погодженні з єпископом і православною
консисторією. Для управління цим фондом засновувалися дирекція маєтків і п’ять
господарських управлінь. У 1785 р. всі маєтки вже перебували під контролем держави.
Відокремлення власності від монастирів відбулося без опору духовенства й очікувало свого
логічного завершення. І 29 квітня 1786 р. Йосиф ІІ видає «Духовний регламент», який
завершував секуляризаційні заходи, вибудовував роботу фонду і започаткував його діяльність.
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Висновки. Отже, підводячи підсумок цього дослідження, потрібно зазначити, що крок за
кроком у результаті секуляризаційних заходів створювався на Буковині Православний
релігійний фонд, який вніс позитивні зрушення в життя церкви. Австрійська імперія на чолі з
Йосифом ІІ, маючи чіткі плани щодо цієї території, створила такі умови, за яких православне
населення Буковини не нарікало на незаконне відчуження майна від монастирів. На щойно
зайнятій території австрійська влада впроваджувала закони, які діяли в межах імперії. Такі дії
уряду були спрямовані на регулювання всіх процесів у краї, в тому числі й церковних.
Імператор, видавши «Духовний регламент», прагнув мінімізувати видатки та отримати від
церкви значні прибутки. Секуляризації також сприяли єпископ Досифей та генерал краю Г. фон
Сплені. Вони вимагали від імператора Йосифа ІІ негайної реформації церковної інституції, яка
через загальну неграмотність і невиконання пастирями своїх обов’язків занепадала. Тому саме
перехід Буковини під протекторат Австрійської влади спричинився до позитивних зрушень у
Православній церкві. Він підштовхнув до створення єпархіального фонду, який ставив перед
собою завдання опікуватися церковними справами і підняти рівень освіти на Буковині.
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Hnydka M. The Pre-Conditions of Orthodox Religious Fund Creation in Bukovina during its Entry to
the Austrian Monarchy. In the article processes and events which were determinative in creation of Orthodox
religious fund on the territory of Bucovina under the rule of Austrian monarchy are researched. The process of
secularization of monastic property, that made the main capital of fund is also illuminated. Keywords: Orthodox
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РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК І ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТА ЕТНІЧНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ БУКОВИНЦІВ
Розкривається стан політичної та релігійної ситуації на Буковині. Проаналізовано основні події в
історичній ретроспективі щодо розв’язання проблем національної та етнічної самоідентифікації
буковинців. Висвітлено ряд фактів, які дозволяють констатувати ідентичну приналежність мешканців
Північної Буковини до українського народу та культури, а також показано провідну роль і вплив
релігійного чинника. Ключові слова: самоідентифікація, релігійний чинник, православ’я, конфлікти,
толерантність, національна та етнічна приналежність.

Вся історія буковинського краю пронизана специфічними та неоднозначними
історичними подіями, які вплинули не тільки на соціокультурний, духовно-просвітницький
та політичний прогцеси, а й на релігійне життя регіону. Незважаючи на істотну відмінність
Буковини від сусідніх народностей – для прикладу, Галичини, яка вже тривалий час була
провісницею українського народу, а також відігравала провідну роль у формуванні та
збереженні нації, народності, церкви, тоді як буковинці почали тільки усвідомлювати свою
національну та етнічну приналежність до української нації і народу (приблизно з 60-х років
ХІХ століття). Це пояснюється рядом причин: відсутністю міцного зв’язку з рештою
українських земель, де відродження розпочалося раніше, асиміляційною антиукраїнською
політикою румунських урядових і церковних кіл, негативним ставленням австрійської
влади до виявів національного життя тощо. Порівняно з Галичиною, тут не було такої
важливої ланки, як релігійна окремішність, відмінність у віросповіданні пануючого та
пригнобленого народу (греко-католицька церква тривалий час була головною ознакою
української ідентичності в Галичині, православ’я ж на Буковині, спільне для українців і
румунів, було знаряддям румунізації).
Однак, незважаючи на досить пізнє пробудження жителів краю щодо усвідомлення
своєї етнічної та національної ідентичності, Північна Буковина розпочала новий період у
розвитку наукової сфери, освіти, формуванні націє- та державотворення регіону. Тому
досліджувана проблематика є досить актуальною як в історичній ретроспекції, так і в умовах
сьогодення, маючи проблематичний характер, оскільки питання національності, державності,
незалежності й особливо релігійності дуже строкато, можливо, занадто заангажовано стоїть
перед українським народом і до цього часу. Воно потребує пильної уваги, постійного
моніторингу, наукового дослідження.
Мета статті полягає в комплексному дослідженні причин і проблем, які стояли на заваді
етнічної та національної самоідентифікації жителів Північної Буковини, а також – в аналізі
релігійного чинника як одного з основних. Це передбачає розв’язання таких завдань: а)
розкрити основний зміст історичних подій на території Північної Буковини у досліджуваний
період (ХVI-XX ст.); б) висвітлити характер причин і проблем, які постали перед розв’язанням
значущих питань щодо національної та етнічної приналежності (самоідентифікації) жителів
краю; в) показати провідну роль релігійного чинника, який не тільки впливав на свідомість
жителів кр аю, а й зігравав значну роль в усвідомленні людьми своєї приналежності до
українського народу, традицій, мови, культури; г) проаналізувати стан Православної Церкви у
Північній Буковині в період австро-угорського та румунського поневолень.
Ступінь розробки теми. Проблема національного відродження та самоідентифікації
буковинців має досить тривку історію, однак незважаючи на трансформаційні процеси і
проблеми, які мали місце в Північній Буковині, жителі все ж таки досягли усвідомлення
багатовікового прагнення щодо своєї рідної культури, мови, традицій, церкви тощо. До
провідних науковців-краєзнавців, які досліджували міжрелігійний, політичний і державноцерковний стан краю, можна віднести К.Бринзаня [1], В.Кильсиїва [8], К.Костецького [9],
Г.Купчанка [10], Г.Чоппу [12], С.Смаль-Стоцького [16] і багато інших.
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Науковим вивченням окремих аспектів проблем національної та етнічної
самоідентифікації буковинців займалися такі сучасні дослідники, як О.Добржанський [5],
В.Доманицький [6], О.Маковей [11], С.Попик [13], Ш.Пурич [15], М.Чучко [17] та ін.
Джерельну базу роботи склали матеріали відділу з питань етнополітики та зв’язків з
громадськими організаціями ОДА Чернівецької області, матеріали Всесвітньої ради церков і
релігійних організацій, Державного архіву Чернівецької області.
Із занепадом у середині XIV ст. Галицько-Волинського князівства Буковина – частина
давньоукраїнських земель – на тривалий час опинилася під іноземним пануванням. Близько
чотирьох століть вона входила до складу Молдавського князівства, яке було під протекторатом
Туреччини, а в 1774 р., після військово-дипломатичних інтриг і міждержавних переговорів,
Буковину зайняли австрійські війська. З того часу починається новий, 144-річний період в
історії цієї української землі, упродовж якого відбулися величезні зміни як у соціальноекономічному, демографічному, так і в суспільно-політичному та культурному аспектах.
Відомо, що тривалий час українське та східнороманське населення Буковини у церковноадміністративному плані належало до Молдавської православної митрополії. За умов
відсутності етнічної свідомості і не відчуваючи конфесійної різниці між собою, українці та
румуни вважали себе, як влучно зауважив С.Смаль-Стоцький, “за одну громаду, один народ, бо
навіть називали себе одним іменем волохів... Але, власне, та назва волохів, котру русини
прикладали також до себе, щоб тим означити, що вони є православні, мала серед нових
обставин Австрії важкі наслідки, бо Австрія р оуміла
з
це сло во в етно гр афічно му, а не
релігійному значенні, воно стало політичним чинником на Буковині” [16, с.28]. Особливого
значення цей чинник набув в умовах нової національної доби, яка поставила православне
населення Буковини перед фактом необхідності вибору чіткої етнічної ідентифікації.
Історично склалося так, що перші паростки національного самоусвідомлення виникли в
середовищі східнороманської еліти краю. До кінця XVIII ст. вона вже мала за собою тривку
державницьку традицію Молдавського воєводства і прагнула об’єднати землі Молдови, Валахії
та Трансільванії в рамках давньої Дакії. Зокрема, меморандум щодо подібного об’єднання всіх
румунських земель у складі Австрії розробив у 1791 р. буковинський боярин В.Балш. Подавши
у 1816 р. до Відня власну генеалогію, він наголошував австрійській владі на домінуванні в
середовищі східних романців етноніму “румун”, а не “валах”, який був, за його словами,
візантійського походження [17, с.52].
Рік по тому інший буковинець в “Оголошенні для румунських газет” підкреслював:
“Хоча румунський народ розділений між багатьма країнами і живе під різним володарюванням,
все-таки має одну мову, один закон і однакові звичаї” [цит. за: 15, с.113-114]. Появу в колах
чернівецької інтелігенції “дако-романського” патріотизму засвідчує у першій половині XIX ст.
німецький мандрівник Й.Г.Коль. У своїй книзі “Подорож по Росії і Польщі. Буковина,
Галичина, Краків, Моравія”, опублікованій за результатами відвідин цих земель у 1841 p., він
зазначав: “Набагато більше (...) нас цікавило наше чернівецьке вечірнє товариство. Було двоє
молодих освічених молдован, патріотів-ентузіастів на австрійській службі. Вони розповіли нам
про доісторичні часи своєї Батьківщини, про молдавську або, як вони завжди висловлювалися,
“дако-романську” міфологію, про Штефана Великого і про інших видатних людей і князів своєї
Батьківщини. Раніше ми ніколи не бачили молдавських патріотів і, як мабуть, й усі інші
європейці, не знали, що існує взагалі такий характер молдавського патріотизму. На наш подив
ми знайшли цей патріотизм досить поширеним. Скрізь, навіть пізніше ще у Львові, багато
сердець спалахували ентузіазмом щодо колись так знаменитої за часів Дечебала, і, можливо, з
часом теж великої дакської імперії” [18, с.20-21].
Отож, початок національного відродження румунів Буковини, що збігся з розгортанням
революційних подій 1848 р. в Австрії та інших європейських країнах, поєднав у спільних
прагненнях відокремлення Буковини від Галичини, до складу якої край було включено ще у
1786 р., всю румунську спільноту – бояр, духовенство, селян. Ця вимога, за твердженням
О.Добржанського, стала визначальною для подальшого зростання румунського руху [5, с.132].
У 1849 p., обґрунтовуючи свої виняткові права на автономну Буковину, румунська знать і
духовенство взялися переконувати австрійський уряд і громадськість через листи та публікації
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в часописах, що русинами в цьому краї є лише зайди-уніати, а всі інші місцеві жителі – то
православні румуни, інтереси яких вони й репрезентують [11, с.182]. У найбільш завершеному
вигляді ця теза пізніше була оформлена в “Апологіях” митрополита Буковини і Далмації
Сильвестра Морарю-Андрієвича [6, с.14].
Мимоволі утвердженню цієї думки сприяли й самі українці, в тому числі й освічені, які ще
тривалий час не мали чіткої етнічної свідомості, а зважаючи на конфесійну спільність з румунами,
продовжували ототожнювати себе зі східнороманською спільнотою. “Через те, – стверджував
пізніше відомий буковинський етнограф Г.Купчанко, – волоські князі, бояри та духовні позаводили
межи руським народом в Буковині всякі свої, волоські звичаї і порядки” [10, с.14-15].
Особливо це сприяло асимілятивним процесам у місцях змішаного проживання українців
і румунів. Народознавець кінця XIX ст. Л.Симигінович-Штауфе про особливості перебігу таких
процесів в етноконтактних зонах та місцевостях компактного проживання українського і
румунського населення писав: “Русин православної віри відвідував одну церкву зі своїми
товаришами по-вірі – румунами – доти, поки він, або принаймні його нащадок, не забував про
своє походження і мову та починав сприймати себе як румуна. У тих населених пунктах, де
населення було переважно русинським, відбувалася протилежна денаціоналізація. Чого не
могла зробити спільна віра, те відбувалося через шлюби” [19, с.38].
Позначилася на процесах денаціоналізації українців Буковини й відсутність у них власної
свідомої провідної верстви, яка би будила народну свідомість. Редактор “Буковинського
альманаху” писав про це у передмові до видання: “Бояр не маємо ми, а селянські діти задля
браку засобів та дороге утримання не можуть вищих шкіл відвідувати. Священство, з котрого в
Галичині майже вся інтелігенція постала, тут за дуже малим винятком від найстаршого до
наймолодшого вороже налаштоване до всього, що руське, а просякнуте румунськими ідеями! І
це вже іронія долі: гр. східний катехит руський (!) старається всіма силами своїх учнів
зрумунщити” [12, с.VIII]. Більш ніж промовисто говорить про причини такої поведінки
православних кліриків-українців ідейний предтеча українського національного руху на
Буковині, відомий поет і просвітитель Ю.Федькович:
“Так як Петро Христа ся зрік / Та в лож, як в ризу-сь, облік, / Так наші нас зреклись єреї /
І потягли у фарисеї, / Бо там усяка благодать: / І благоденствіє, і слад, / І “пояси", й приходи
ситі, / А гроші, в Букурештах биті, / Так сип'ються, як з міха рінь. / А в нас що? Голод, нужда,
тлінь / І непокрита з прутя хата, – / То як же ж нас ся не цурати?” [17, с.54].
Тому неосвічений буковинець-руснак мав слабке уявлення про свою етнічну
приналежність, ідентифікуючи себе як православного – “волоха”. Наочним прикладом цього
може служити діалог російського письменника В.Кельсієва з руснаком-візником, що відбувся
під час його подорожі Буковиною наприкінці 60-х pp. XIX ст.: “– Яка це у вас церква? – питав я
візника, зазвичай, руснака. Наша, пані, – відповідав він мені, – молдавська. – То ти молдаван? –
Ні, пане, я руснак. – То віра у тебе яка? – Наша, пане, руська, молдавська” [8, с.288].
В.Кельсієв пояснював таку самоідентифікацію руснака за православною конфесійною
ознакою небажанням буковинців ідентифікувати себе з русинами греко-католицького
віросповідання, що мешкали в Галичині, і переселялися до Буковини. “Буковина, як відомо,
– зауважував письменник, – дуже довгий час належала Молдавії (...). Потім вона знову
перейшла до Польщі, відтак знов дісталася Молдавії, і тому поєднала в собі нарівні два
елементи: землеробський – молдавський і панський – польський. Настала унія в кінці XVI
століття, і в XVII столітті стала забиратися в Буковину під ім’ям руської віри (...), але
руснаки прийняти її не хотіли, і тому свою віру, тобто східну, стали називати молдавською.
Це надзвичайно посилило в Буковині молдавський елемент. Щоб бути православним,
потрібно було не триматися руської віри і перестати бути руським – тому руснаки і стали
робитися молдаванами” [там само].
Очевидно, що національне відродження румунів, провідну роль в якому вела
Трансильванія, що перебувала під Австрією, досягало й румунів на Буковині, тим більше,
що з переходом її від Молдови теж під Австрію, країну освіченого абсолютизму, уряд якої
повідкривав школи в десятьох повітах Буковини з румунською мовою викладання, в
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Чернівцях і Сучаві головні школи німецькі, а для українців, навіть у чисто українських
повітах, зовсім не дано було тоді рідної школи.
Отож, після прилучення Буковини до Австрії, відразу утворився для румунів на Буковині
сприятливий ґрунт не тільки для їх власного відродження, а й для асиміляторських цілей
відносно українців, які, мовляв, ті ж “волохи”, тільки говорять по-українськи. Тому, коли р.
1787 австрійський уряд Буковину прилучив як окрему округу до Галичини, то це страшенно не
сподобалося румунським проводарям, бо ж українська Буковина діставала для себе опору в
українській Галичині, що цілком поважно загрожувало румунізаційним планам на Буковині. І
від того часу розпочалася національна боротьба між українцями Буковини, які все більше, за
допомогою Галичини, починають усвідомлювати національне, і буковинськими волохами. Ця
боротьба, то слабше, то сильніше, тягнеться через ціле XIX століття., з переходом і до XX.
На терені церковному румуни, користаючи з відданості українців Буковини православній вірі
предків, – одній з ними “волоській” православній вірі, – затуманюючи простий український народ
залякуваннями, що наближенням до Галичини з її українством його хочуть перетягти до унії. У той
самий час почалася акція за утворення однієї румунської митрополії під Австрією, до якої мала
бути прилучена й Буковинська єпархія, що перебувала в юрисдикції сербського митрополита в
Карловицях. На терені ж парламенту румунські депутати стали домагатися відділення Буковини від
Галичини та прилучення її до румунських країв Угорщини. З цими румунізаційними планами й
заходами румунів щодо Буковини успішно боролись свідомі буковинські українці. Буковину у 1849
р. відділено від Галичини, але не приєднано до румунського Семигороду, як бажали румуни. Вона
стала окремим воєводством з самоуправою [див.: 1, с.315].
Українське національне відродження, що розпочалося на рубежі 50-60 х pp. XIX ст. в
середовищі нечисленної місцевої інтелігенції, поставило перед православними українцями
Буковини болісне питання визначення власної національної ідентичності. Спершу під впливом
зорієнтованих на православну Росію русофілів, які створювали по селах “руські читальні”, вони
почали визнавати себе часткою великого російського народу, називаючись “русинами”,
“руськими”, “русскими” [5, с.133]. Однак румунські та зрумунізовані священики продовжували
переконувати місцевих українських селян, що вони є “волохами”, бо православні, а русини –
уніати. Переконливим прикладом наявності подібних фактів може служити скарга жителів
с.Топорівці, опублікована в часописі “Русска Правда” за 1 травня 1889 p.: “Отець Діонісій
Митрофанович, скаржаться чесні топорівські господарі, є ворогом їхнім, ненавидить руську
мову і руське письмо, відправляє в церкві св. службу Божу на волоській мові, котрого в селі
ніхто не розуміє (...). Особливо ж ненавидить отець Діонісій Митрофанович топорівську руську
читальню, говорячи, що руська читальня і унія – то все одно” [7, с.36].
Вносили дезорієнтацію в питання національної та релігійної ідентичності
православних українських селян Буковини й греко-католицькі місіонери, які, спекулюючи
на етнічному факторі, намагалися перетягнути їх до свого віросповідання. Агітацію щодо
цього вони розпочали ще наприкінці XVIII ст. Зокрема, православний парох з Борівців Ілля
Петрович доповідав Чернівецькій консисторії, що 25 (4) травня 1789 р. прийшли до його
села “духовні особи ордену василіан з великої церкви в Городенці разом з одним писарем” і
вели пропаганду на користь унії [3, арк. 3].
У XIX ст. уніатські каноніки продовжили свою діяльність у цьому напрямі. За
твердженням греко-католицького декана К.Костецького, присланий у 1811 р. зі Львова до
Чернівців як місіонер для духовного окормлювання місцевих греко-католиків священик
А.Стадницький мав виявити, скільки є в краї віруючих цієї конфесії, а також “в католицькій
вірі їх навчати і утверджувати та від переступу до схизми стримати”. Це завдання, зауважує
К.Костецький, він повинен був “сповняти осторожно, щоби ані духовним, ані свіцьким
схизматикам не дати приводу до підозріння, що він намічає їх до унії перевести” [9, с.97-98].
І хоча місіонерські заходи греко-католицького духовенства на Буковині особливих
успіхів не мали, це спонукало місцевий православний клір до посилення роз’яснювальної
роботи серед віруючих щодо недопустимості змішування своєї етнічної приналежності з
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віросповіданням. Так, у циркулярі Чернівецької консисторії від 28 січня (9 лютого) 1871 р.
наголошувалося, що з огляду на існування випадків, “коли православні віруючі, змішуючи
поіменування церкви їх віросповідання з найменуванням свого народу” і “прибуваючи в
Чернівці, нерідко плутають церкви, відвідуючи уніатську церкву, яку часто називають руською,
це роблять особливо русини з півночі краю, так само при записах в міські книги чи в лікарні
подають до запису конфесію за національною назвою”, священикам наказується, “щоб вони
навчали парафіян розрізняти ознаки віри і церкви православної, нехай стережуться таких
шахраїв, які під виглядом народності їх від батьківської віри віддаляють”. Вони мають
“навчати розрізняти віру від народності, що християни одного народу можуть бути різної
конфесійної приналежності, натомість різних народностей можуть бути о днієї вір и. І що
неправильно називати уніатську церкву в Чернівцях руською, а церкви православні –
волоськими. Бо це є церкви східно-православні”.
На соборчиках парафіяльних священиків Буковини теж порушувалися питання протидії
уніатській пропаганді. Зокрема, на зібранні кліриків Кіцманського благочиння, що відбулося 11
вересня 1880 р. в с. Шишківці, парох з Ошихлібів О.Велигорський вказував, що найбільша
небезпека православній церкві “від священиків уніатських, які під приводом народності
переслідують свої цілі церковні на занепад нашого благочестя, або православ’я на Буковині”. А
парафіяльний священик І.Менга з Кліводина зазначав, що для “втечі від заходів пропагандистів
потрібно уникати суперечок і непорозумінь з патронами парафіяльними, ухилятися
товаришування і розмов з уніатськими священиками, яких обходженням спокутуються наші
парафіяни, і навчати народ вірі і спасительним уставам нашої православної церкви, нехай
пізнає народ, що віра православна є віра батьків їх” [17, с.56-57].
Русофільська газета “Русская Правда” від 21 січня 1911 р. теж закликала православних
українських селян Буковини розрізняти свою етнічну та конфесійну приналежність, яка під час
останнього перепису стала об’єктом статистичних спекуляцій з боку румунських політиків та
латинських прозелітів. У ній, між іншим, зазначалося: “З нагоди народного перепису
виявилося, що дуже багатьом православним руським мужикам ще не ясно, яку віру вони
сповідують і яка різниця між вірою і народністю.
Цю темноту руського народу в справах віри і народності використовують з двох
сторін: з одного боку деякі волохи, а з іншого боку латинники-уніати. Волохи називають
православну віру “волоською” і тим навмисно туманять наших руських мужиків, говорячи
їм, що вони повинні називати себе волохами, коли вони “волоської” віри; а латинникиуніати повторюють те саме, розтлумачуючи руським мужикам, що вони як руські люди не
повинні признаватися до “волоської” віри.
I так православну віру підкопують з двох боків: з волоської сторони тому, щоб зволощити
руський народ, а з латинського тому, щоби відірвати руський народ від православ’я і перевести
його в унію. Тому-то кожна руська людина повинна твердо пам’ятати: 1) що православна віра
не є віра волоська, але є віра православна; 2)що руський народ є православним з того часу, як
він прийняв християнство, значить уже більше як тисячу років; 3)що волохи прийняли
православну віру від нас, і тому у них всі церковні книги ще донедавна були писані не поволоськи, а по-нашому (...); 4)що не всі волохи православні, бо на уграх половина всіх волохів уніати; 5)що найбільший православний народ – то руський, бо руського православного народу є
сто двадцять мільйонів, а волоського – лише вісім; 6)що руський народ все боронив всіх
православних перед всіми ворогами (...); 7)що в Молдові, до котрої належала також і Буковина
сто сорок років тому назад, всі освічені люди, всі бояри і сам молдавський господар (воєвода)
розмовляли і писали лише по-руськи (...).
Волохи, котрі розповідають людям байки про “волоську” віру, підкопують православ’я і
готують тим ґрунт для польсько-уніатської роботи. Ми би радили волохам цікавитися більше
своїми волоськими селами”. “Волощення руських мужиків, – резюмує кореспондент, – то марна
праця. Ми її не боїмося. Але шкода через таку пусту роботу сваритися добрим сусідам” [14, с.1-2].
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Вибори до органів законодавчої влади, переписи населення, що проводилися урядом,
вимагали від православних українців чіткого національного самоусвідомлення. А за умов його
відсутності або недостатнього розвитку з цього користувались у своїх національних цілях
румунські політики та духовенство, які вдавалися до спекуляцій з етнічною статистикою. На це,
зокрема, ще в 1910 р. звертав увагу часопис буковинських соціал-демократів “Борба”. “Багато
наших селян і робітників, – зазначалося в газеті, – не знають, до якої їм лісти (виборчої)
належати. Они думають, що як ходять до православної церкви, то належать до волоської лісти.
Ліста виборча не укладається після віри, а після мови. Як чоловік говорить сам і з своєю родиною
по-руськи і його родичі говорять по-руськи, то він належить до руської лісти, а як по-румунськи,
то до румунської лісти (...). Се повинен вже й найтемнійший знати, що вибори не є справою
церковною, а політичною і що в лістах треба записуватися не після віри, а після мови” [17, с.59].
Справді, у джерелах є непоодинокі факти агітації румунськими священиками українських
селян, щоби ті, з огляду на їхню православну релігійну приналежність, записувалися під час
перепису румунами. Дії одного з таких кліриків – Адріана Андроніка, який, будучи парохом в
с.Луковиця Чернівецького повіту, закликав тамтешніх мешканців називати себе при переписі
румунами та образив депутата австрійського парламенту народовця М.Спинула, що
протестував проти цього, стали в 1911 р. предметом дисциплінарного розслідування
Чернівецького повітового управління і православної консисторії [2, арк. 1-8].
Варто відзначити, що, здобувши домінуючі позиції серед української інтелігенції
Буковини наприкінці 80-х pp. XIX ст., народовські діячі, на противагу русофільській доктрині
загальноруської єдності та православної солідарності, акцентували увагу на “русинстві”
буковинців та їхній єдності з українцями інших земель. На початку XX ст. вони стали
поступово відмовлялися від етноніму “русин”, “руський” і почали широко вживати нову назву
–“українець”, яка одразу викликала бурхливі протести з боку польських лідерів та русофілів
[15, с.116]. Потрібно також наголосити на тому, що в місцевостях, де серед українських селян
мали значний вплив православні священики-русофіли, цей етнонім абсолютно не був
сприйнятий тоді місцевими жителями, які ідентифікували себе з православним руським
народом. Про подібний факт, який мав місце в 1909 p., засвідчує, наприклад, путилівський
дописувач “Православної Русі”. У числі за 2 жовтня він повідомляє, що “на вічу в Путилові,
коли виступив після Василька якийсь Огородник і почав читати якісь резолюції за українську
мову в урядах і називав гуцулів українцями, то тоді настав жахливий крик. Посипались слова:
ми православний руський народ, тут нема українців і т.д.” [4, с.3].
Така негативна реакція буковинських селян на новий етнонім була зумовлена
твердженням русофільської пропаганди про те, що ця назва є підступним винаходом поляків та
єзуїтів-латинян для відлучення буковинців від “православної Русі”. Офіційному утвердженню
на теренах Буковини етноніму “українець”, замість “русин”, посприяв лише указ від 13 квітня
1918 p., виданий цісарем незадовго до розпаду Австро-Угорської імперії [13, с.124].
Висновок. Отже, православна спільнота Буковини, що майже винятково складалася з
українського і східнороманського населення, спершу, не відчуваючи своєї поліетнічності,
постала в умовах багатонаціональної та поліконфесійної імперії Габсбургів перед вибором
пріоритетних орієнтирів власної ідентичності. У румунської громади завдяки теоретичним
напрацюванням своєї еліти та наявності по сусідству східнороманських державних
утворень, усвідомлення власної етнічної приналежності утвердилося раніше, ніж в
українців, які хиталися між румунською спільнотою, зважаючи на єдину з нею віру, і
власною етнічною ідентичністю, що перебувала тоді ще у зародковому стані. На цьому
ґрунті українська спільнота Буковини стала об’єктом домагань греко-католицьких
місіонерів з Галичини та місцевих румунізаторів, які прагнули, використовуючи
національну або конфесійну спільність, залучити її в площину власних інтересів. А поява
русофільських орієнтирів у середовищі української громади засвідчувала перманентність
проблеми ідентичності і намагання поєднати ідею православної солідарності із
загальноруською. Найбільш яскраво всі ці процеси, пов’язані з вибором пріоритетних
орієнтирів ідентичності в середовищі православної людності краю, відобразилися в
місцевих етнонімічних трансформаціях XIX – початку XX ст.
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Summary
Lutsan I. Religious Factor and National Problem in Terms of Ethnic Identity of Bukovinians. The
article reveals the state of political and religious situation in Bukovina. The main events in historical perspective
for solving problems of national and ethnic identity of Bukovina are considerd. The author deals with a number
of facts that allow to state the identical affiliation of the residents of Northern Bukovina to Ukrainian people
and culture, and also shows the role and influence of the religious factor. Keywords: identity, religious factor,
Orthodoxy, conflicts, tolerance, national and ethnic identity.
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З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
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В.КАРПОВ І Й.МІХНЕВИЧ:
СПРОБА ПОБУДОВИ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ
Аналізуються погляди В.Карпова і Й.Міхневича на специфіку філософії, її предмет і метод,
структуру та основні завдання філософського знання. Ключові слова: філософія, система, свідомість,
психологія, логіка, естетика, етика, метафізика.

Філософія завжди має справу з так званими «вічними питаннями», які актуалізуються та
поєднуються в різні часи по-різному. Практично кожен період історії філософії виділяється
своїм колом проблем з відповідним набором методологічних підходів, що знаходить своє
вираження в системах. Їх аналіз дозволяє судити про характер і спрямування філософії як
окремих мислителів, так і епохи в цілому. Звернення до цієї теми в нашому випадку є
актуальним з огляду на те, що дає можливість розкрити особливості філософської позиції
В.Карпова та Й.Міхневича щодо розуміння ними сутності та призначення філософії, а також
виокремити проблематику, характерну для київської духовно-академічної традиції,
представниками якої є вказані мислителі.
Метою статті є порівняльний аналіз поглядів В.Карпова та Й.Міхневича на предмет,
метод, структуру і завдання філософії.
Проблема змісту і завдання філософії постала гостро на рубежі ХVІІІ – ХІХ ст. Вона була
пов’язана зі становленням наук, відкриттями у царині природознавства та зі змінами в
суспільно-політичному й духовно-культурному житті Західної Європи. В українській філософії
ця проблема набуває історичного звучання через низку внутрішніх обставин, ще й рядом
внутрішніх обставин, зокрема, становищем філософії в системі освіти, відсутністю у ній чіткої
традиції, відповідності особливостям духовної культури. Якщо в Західній Європі філософія
розвивалася передовсім в університетах, які мали за собою багаторічний досвід, то в Російській
імперії вищі навчальні заклади лише відкривались і досвід викладання філософії у них був
мізерним. По суті, перед викладачами стояло величезної ваги завдання – використовуючи
досягнення західноєвропейської думки, напрацювати теоретичні основи власної філософії.
Одним із перших, хто цілеспрямовано зайнявся розв’язанням цієї проблеми, був
вихованець і викладач Київської духовної академії В.Карпов. Його старання на цій ниві високо
оцінює сучасна дослідниця духовно-академічної філософії Н.Мозгова: «Карпов одним із
перших у ХІХ ст. розпочав розроблення проблем самобутності вітчизняної філософії і стояв
біля витоків (ще задовго до І.Киреєвського і О.Хомякова) світоглядної доктрини
слов’янофільства» [4, с.63]. Сам же В.Карпов у «Вступі до філософії» (1840 р.) вважав роботу
над цим проектом квінтесенцією своєї науково-філософської діяльності.
Й.Міхневич присвятив проблемі обґрунтування філософії такі праці, як «Про
достоїнство філософії, її дійсне буття, зміст та частини» (1840) та «Завдання філософії»
(1842). У них він спробував довести її необхідність як для людства в цілому, так і для
кожної мислячої людини, а також дати відповідь на запитання, чого вчить і чим займається
філософія, запропонувати власний проект її побудови.
У передмові до свого «Вступу» В.Карпов наголошує на пропедевтичному характері своєї
праці, пояснюючи це наявністю у філософії багатьох суперечливих позицій, що вимагає
попереднього визначення її вихідних первнів і основних завдань. Цим, як він зауважує,
зумовлена і назва роботи. Однак з нашого боку варто додати, що такий підхід засвідчує
цілісність постаті Карпова як філософа і як учителя, професора академії. Знайомство з твором
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підтверджує, що він не просто викладає основи своєї науки, а передовсім навчає під час цього
викладу. Подібну думку висловлює і А.Шевцов у передмові до сучасного видання творів
В.Карпова: «Вступ до філософії» – один з небагатьох прикладів, коли вчений не розповідає
читачам про свою науку, не звіщає з висоти, а у них на очах досліджує сам, чим же вона
повинна бути, щоб виявитися нам корисною» [5, с.30].
Своє дослідження і спосіб його викладення Карпов підпорядковує важливій, на його
думку, меті – створенню школи. Як будь-яке інше знання, філософія невпинно
розвивається, підкреслює він. Відтак нема і не може бути її остаточного варіанту.
Завершеного вигляду вона може досягти лише в доробку окремого мислителя як певний
звіт і спадок його нащадкам. Однак старання однієї людини мізерні; наука є досягненням
цілих поколінь упродовж віків, а тому для її продовження і розвитку потрібна школа.
Школа – це результат сукупності зусиль її представників упродовж тривалого часу. У
зв’язку з цим філософ наголошує на необхідності створення вітчизняної школи як
феномену, здатного розвинути ідеї, надати їм певного спрямування й характеру.
Обидва мислителі у вказаних працях намагаються передовсім дати відповідь на питання,
що саме повинно складати зміст філософії? Вони зазначають, що в античні часи філософія була
універсальною наукою, яка містила в собі зародки всіх інших наук. Однак зростивши їх і
надавши їм поле діяльності, вона нічого не залишила для себе. Науки «розтягали» частини з
колись єдиної загальнолюдської мудрості, позбавляючи її сфери досліджень. Відтак, стало
очевидно, що в силу своєї специфіки вона не має в природі царини, яка підлягала б її вивченню.
Але оскільки кожна наука розглядає лише окремі сторони феноменального світу, незалежно від
інших і тим паче від буття в цілому, то завжди існує потреба синтезу даних окремих наук в
єдине вчення, яке відповідає цілісності самої природи, підкреслює В.Карпов. Це завдання якраз
і повинна виконувати філософія. Отже, звинувачення її в безпредметності є безпідставними.
Без філософії неможливо виробити цілісне вчення про світ, переконаний автор «Вступу до
філософії». Для нього філософія – це поле розумової діяльності, «на якому розум повинен
зблизити, поєднати всі науки в одне ціле або, що те ж саме, досліджувати природу не в окремих
видах явищ, а в цілому, як одне буття, сповнене різноманітного життя і діяльності» [1, с.87].
Подібну думку висловлює і Й.Міхневич у «Завданнях філософії»: «Не зупиняючись на
тих або тиих законах явищ, вона стосується, у певному відношенні, всіх; не зосереджуючи своєї
уваги на тому чи тому ряді речей, вона звертає її на все. Все і те, що є у всьому, тобто, загальні
первні, первинні форми, вічні закони та кінцеві цілі – ось її предмет» [3, с.112]. Тоді як інші
науки подрібнюють всесвіт на частини, філософія намагається охопити його в цілості,
підкреслює Й.Міхневич. Водночас він зазначає, що її не можна розуміти як науку, яка тільки
збирає та узагальнює дані інших наук. Завдання філософії полягає в тому, щоб осягати
внутрішню невидиму природу речей. Вона осмислює те, що залишається поза полем
дослідження спеціальних наук – те, що не перебуває на поверхні речей, а лежить глибоко в їх
основі і складає незмінні підвалини мінливого буття.
За В.Карповим, дані окремих наук є певним матеріалом, який слід узгодити й утворити на
його підставі систему. Специфічною особливістю такої системи є те, що вона передбачає
зосередження уваги не так на змісті наук, як на зв’язках між ними. Це у свою чергу передбачає
вихід за межі досвіду, в царину метафізичного. Відтак основним змістом і предметом філософії
є дослідження надчуттєвого і мислимого метафізичного світу. Вона вивчає «не те, що є
доступним чуттєвому пізнанню, і не те, що є духом, а те, що входить у сферу людського буття
та діяльності зі сторони цих двох первнів і що відтворюється в якісно новий ряд істот, та є
надчуттєвим і відображає в собі ті первні, з яких воно розвинулося» [1, с. 91].
В.Карпов наголошує, що за своєю формою філософія повинна бути системою. Під нею він
розуміє спосіб взаємного поєднання знання в єдине ціле. При цьому важливе значення має логіка
її побудови та викладу, а також чітке застосування методів аналізу і синтезу. Афористичний і
діалогічний способи філософування мислитель не відкидає, але вважає їх неприйнятними для
вітчизняної філософії. На його думку, такий тип міркування можливий лише на високому рівні
філософування як повернення до здобутих раніше істин. Оскільки наша філософія перебуває ще у
«дитячому віці», то на цьому рівні вона потребує науково-логічної архітектоніки.
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Таку ж позицію щодо форми філософії займає і Й.Міхневич. Нарікаючи на складність і
заплутаність філософії німецьких мислителів, він, як і В.Карпов, висуває вимоги до ясності,
чіткості та послідовності її викладу.
Чи не найважливішим елементом створення філософської системи В.Карпов вважає
вибір первня, основного твердження, істини, з якої виводяться всі наступні істини. Як свого
часу Декарт, він шукає істину, яка була б «ясною сама собою й однаково властива всім
людям» [1, с.111]. Але якщо Декарт вихідним твердженням обирає принцип cogito, то для
автора «Вступу» такою істиною і водночас первнем філософії є свідомість, взята як у
теоретичному, так і моральному (совість) аспектах. Свій вибір мислитель пояснює так: «все,
що вхо дить у сферу людсько го життя і є в ній як наше, стає таким тільки під у мово ю
свідомості… без свідомості ми – не ми, наше – не наше» [1, с.114]. Ця філософська істина не
виводиться з інших істин, а безпосередньо властива кожній людині; це нитка, за яку
хапаються наш розум і воля, сила суб’єкта й умова суб’єктивно-людської діяльності.
Загальний характер свідомості визначається не тим, що вона властива всім людям, а тим, що
вона у всіх людей однакова; кожна людина усвідомлює однаково – свідомістю.
Однак однієї лише суб’єктивної істини для побудови філософії замало, вважає філософ. Він
вказує, що така система мусить мати ще й об’єктивний елемент. Різниця між суб’єктивним і
об’єктивним первнями полягає в тому, що перше є істиною, від якої починається дослідження, а
друге є істиною, з якої вона розвивається в систему. Оскільки предметом філософії є світ
метафізичний, то об’єктивним первнем не може бти ніщо предметне, матеріальне. Основа
мислимого може перебувати лише в самому джерелі думки, істоті, яка мислить і в якій знаходить
відображення все буття. Відтак і з об’єктивного боку вихідним первнем філософії є свідомість. У
цьому випадку філософ розуміє її конкретно, як єдине джерело всього, що людина мислить, прагне,
відчуває. Отже, свідомість – це первень і пізнання, і буття; філософія, що ґрунтується на свідомості,
не може бути однобічною. Цей первень В.Карпов називає формально-реальним, бо, звертаючи
увагу на його суб’єктивний (психічний) бік, ми не вбачаємо у ньому нічого, крім форми, що
виражається в загальному твердженні: «Я усвідомлюю». Форма залежить не від законів мислення, а
від самого буття суб’єкта і є показником його природи. Звертаючись до об’єктивної сторони
свідомості – її змісту, ми не знаходимо нічого, крім реальності того, що усвідомлюється, яке
постійно засвідчує людині про буття і властивості природи.
На свідомості як первні філософії, її суб’єктивному й об’єктивному характері наголошує і
Й.Міхневич. Це випливає із самої її природи (рос. – со-знание), яка ніколи не вдовольняється
одностороннім знанням, а прагне пізнати все у зв’язку: людину з природою, що оточує її,
творіння з Творцем, явища з причинами тощо. Відтак до знання предмета, який ми пізнаємо,
долучається знання суб’єкта, який пізнає, і навпаки. Отже, у знанні свідомість поєднує все з
собою і себе зі всім. «Свідомість виявляє свою діяльність у трьох головних актах: у
спрямуванні від себе до не-себе, або від я до не-я – від людини до світу; в спрямуванні від несебе до себе, або від не-я до я – від світу до людини і в спр ямуванні від то го й іншого – від
світу і людини, до первинної причини всього – Бога» [3, с.124]. Відтак дослідженням філософії
підлягає як суб’єктивна, внутрішня природа свідомості з її суб’єктом – душею, так і об’єктивна
– зовнішня діяльність свідомості з її предметом – світом, людиною, Богом.
Окресливши предмет, форму і первень, В.Карпов визначає філософію як науку, яка
«розглядає все буття як одне гармонійне ціле у надчуттєвому або мислимому, наскільки воно
може бути розвинутим із свідомості та вираженим у системі» [1, с.128]. Таке визначення
філософії є принципово відмінним від розуміння її західноєвропейськими мислителями,
підкреслює він. Так, якщо зіставити сутність філософії Канта, Фіхте, Гегеля, то всі вони також
прагнуть дослідити буття як одне ціле. Але при глибшому аналізі їхньої філософії стає очевидно,
що єдність усього сутнього у них – це лише логічне поняття, яке випливає з загального погляду
на філософію. Центральним моментом, довкола якого виростає їхня філософія, є розум, який
постає як норма будь-якого буття, масштаб істини, джерело моральності та релігії.
Такий підхід, на думку автора «Вступу до філософії», має негативні наслідки.
Філософський раціоналізм зумовив поширення таких явищ, як критицизм і скептицизм, привів
до послаблення віри. Замість того, щоб зосередитися на дійсному порядкові речей, він
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обмежився передовсім проблемами методу і можливостей пізнання. Не кращим є і підхід інших
німецьких мислителів – Шеллінга, Окена, Шульце, філософія яких має пантеїстичний і
натуралістичний характер. Її Карпов характеризує як таку, що суперечить вихідним догматам
християнства і моральним вимогам людської природи. Щоб уникнути зазначених хиб,
новостворена система повинна ґрунтуватися на підході, згідно з яким знання і буття, ідеальне і
реальне постають у нерозділеному й корінному їх існуванні, а не виводяться одне з другого.
Тому основною ознакою такої філософії є синтетизм, який з необхідністю випливає з
визначення та відповідає особливостям її предмета і первня. Синтетизм дозволяє уникнути
однобічності, врівноважити розум з іншими силами свідомості суб’єкта і розв´язати ряд
важливих філософських проблем – як узгодити скінченне з нескінченним, тимчасове з вічним,
буття з пізнанням, сутність з явищем, тілесність з духовністю. Інакше кажучи, завдяки
синтетичному характеру знімається ряд протилежностей, які в інших філософіях, передовсім у
раціоналістичній, так і залишаються нерозв’язаними. У глибшому розумінні це дає можливість
переосмислити співвідношення розуму і віри, створити філософію, що гармонійно узгоджує
розум і чуття, віру і знання, релігію і філософію. Виростаючи на принципах віри, така
філософія відводить належне місце розуму, відповідаючи вимогам серця, не принижує
розсудок. Для В.Карпова очевидно, що філософія повинна узгоджуватися з істинами
Божественного Одкровення. Так само переконаний у цьому Й.Міхневич. Він уважає, що Святе
Письмо є важливою допомогою людині в осягненні основ і первнів буття, розкриває перед нею
таємничу царину метафізичного світу. Відтак справжня філософія повинна виходити з розуму,
анітрохи не віддаляючись від Одкровення.
Поясненюючи мету філософії, В.Карпов виходить із співвідношення потреб і цілей
людини. Міркуючи про світ, людина прагне знати, яке місце посідає вона в нескінченному ряді
істот, у якому відношенні повинні перебувати предмети світу, які закони буття та діяльності
кожного з них. Але світ постає перед нею в сукупності різноманітних, іноді суперечливих
явищ. Тому науки, які досліджують такі явища, не в змозі дати відповідь на це запитання. Лише
філософія, яка розглядає світ у цілому як єдине гармонійне буття, допоможе з’ясувати місце та
призначення людини у світі, розкрити закон, який визначає діяльність людини як людини –
важливої ланки в єдиній системі світобуття. Отже, філософські міркування – це «засіб для
визначення місця, значення та відношення людини у світі, а визначення місця, значення і
відношення її у світі є метою філософії» [1, с.145]. Зрозуміло, що така мета не може бути
досягнута остаточно, бо це означало б втрату людиною своєї здатності пізнавати і мислити. Але
це не вада філософії, а свідчення її невпинного поступу, позаяк розумовий процес настільки ж
безмежний, як і моральний, підкреслює автор «Вступу до філософії».
І В.Карпов, і Й. Міхневич відзначають хитке становище філософії, презирливе ставлення до
неї з боку інших наук, релігії та інших форм духовного життя, відтак вони намагаються довести її
необхідність і корисність. У зв’язку з цим В.Карпов розрізняє філософію і філософування, яке не
є філософією, якщо воно виражає випадкове зіткнення думок, а не єдину ідею про світ і життя,
побудовану на визначених первнях. Користь філософії тісно пов’язана з її метою: виходячи з
визначення місця й значення людини у світі, а отже з сутності її природи та умов буття, вона
визначає сферу її прав і обов’язків. Автор «Вступу до філософії» наголошує, що філософія є
невід’ємною ланкою людської культури, яка поряд з релігією та політикою визначає істотні
потреби людини, обґрунтовує її зв'язок як із суспільством, так і з Вищою Істотою.
Як частина культури, філософія повинна відповідати особливостям релігійного і
суспільно-політичного життя народу, глибоко переконані обидва мислителі. На їх думку,
запозичення і перенесення на власний ґрунт чужої філософії нічого іншого, крім шкоди, не
принесе. Відтак і В.Карпов, і Й.Міхневич наголошують на необхідності створення власної
оригінальної національної за своїм характером філософії. Така філософія повинна
відповідати двом основним моментам: звичаям і прийнятим в державі порядкам і духові
віри та правилам церкви. Тоді вона безумовно буде корисною як для релігійного і
національного побуту, так і для розвитку спеціальних наук.
За В.Карповим, розвиток системи повинен починатися з того, що перебуває в
безпосередньому зв’язку з її первнем. Оскільки найпершим моментом свідомості є сама
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

147

людина, наше «Я», то ядром філософського знання має стати наука самопізнання, або суб’єкта
у сфері мислимого (психологія). Предметом психології повинна бути не діяльність людини
взагалі, не її мислення, зокрема, а саме буття людини, з якого витікають усі форми її діяльності
і яким вони визначаються. Природа нашого «Я» розкривається через спостереження і досвід,
відтак психологія є досвідною наукою. Її дані повинні стати основою для синтетично
виведеного пояснення самого буття і сутності людини. Зіставлення фактів психічного життя
засвідчує, що людська істота виявляє себе у трьох модусах: мисленні розсудку, прагненні волі
та почуваннях серця. Відтак основними елементами психологічного аналізу є аналітика
розсудку, або логіка; аналітика волі, або іфіка; аналітика серця, або естетика і філософія
природної релігії. Психологічні дослідження відкривають вищі прагнення духу, дослідження
яких скеровують людину до об’єктів «духовного споглядання» – Бога, природи, людей. У душі
є і критерій для пізнання нашого ставлення до цих об’єктів, тому на психології повинна
ґрунтуватись і перебувати у зв’язку з нею філософія релігії, природи і людства. Після
дослідження за допомогою цього критерію буття об’єктивного, філософська система стає на
висоту свого завдання – дослідження всього в цілому.
У побудові своєї системи Й.Міхневич виходить із подібних міркувань: оскільки основою
всіх наших знань є душа з її силами і здібностями, то вихідним пунктом філософської рефлексії
повинно бути пізнання душі, її сил і дій. Основними силами і здатностями душі є чуття, воля і
розум, відтак закони і форми, в яких вони виражаються, поділяються на три види: 1) логічні
(закони і форми розуму); 2) естетичні (закони і форми почувань); 3) моральні (закони і форми
волі). Основними елементами людського знання, за Й.Міхневичем, є головні ідеї розуму: «ідея
нескінченного, ідея скінченного і ідея взаємного між ними відношення, бо все наше пізнання – це
думки або про істоту Нескінченну, або про істоти скінченні, або про зв’язки істот скінченних з
Істотою Нескінченною» [2, с.76-77]. Отже, філософія має три частини – психологію (науку про
душу) , антропологію, яка поєднує науки про закони і форми мислення, почуття і волі (логіка,
естетика і етика) і науку про головні ідеї людського розуму – ідеологію, або метафізику.
Висновок. Як бачимо, погляди В.Карпова та Й.Міхневича на предмет, первень, характер і
структуру філософського знання є достатньо близькими, що засвідчує приналежність їх до
однієї школи. Спільним моментом позицій обох мислителів є також усвідомлення необхідності
створення вітчизняної філософії, яка відбивала б умови народно-суспільного життя,
відповідала б глибинним потребам людського духу. Таке усвідомлення детерміноване їхніми
переконаннями у наявності тісного зв’язку філософії з релігією. Якщо в західноєвропейській
філософії Нового часу від Декарта панувала традиція нічого не брати на віру, то і В.Карпов, і
Й.Міхневич, навпаки, виходять з віри у християнський світогляд. При цьому йдеться не про
заперечення розуму, а про гармонійне поєднання свободи мислення нової філософії з
традиційною православною релігійністю.
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Summary
Poperechna H. V.Karpov and Mihnevich: the Attempt to Create a New Philosophy. The article is
dedicated to the scrutinization of V.Karpov’s and J. Mihnevich’s points of view on the specific of philosophy, its
subject, method, structure and basic tasks of the philosophic knowledge. Keywords: philosophy, system,
consciousness, psychology, logics, aesthetics, ethics, metaphysics.
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РЕЛЯТИВНІСТЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
В СУБ’ЄКТИВНОМУ ІДЕАЛІЗМІ Д.Г´ЮМА
Досліджується вплив суб’єктивного ідеалізму Д.Г´юма на подальший розвиток досліджень
наукового знання. Доведено як значущість висновків Д.Г´юма для філософії Канта і некласичної теорії
пізнання, так і їх недоліки, пов’язані з суб’єктивізацією наукового пізнання. Ключові слова: гносеологія,
емпіризм, категорія, наукове знання, релятивізм, суб’єктивний ідеалізм, філософія науки.

Проблема впливу ідей, висловлених Д.Г ´юмом, на подальший розвиток досліджень у сфері
аналізу наукового знання та пізнання зберігає свою значущість у зв’язку з важливістю самого
емпіричного рівня наукового пізнання, яка не минає з часом. Спалахи інтересу до концепції
Д.Г´юма мали місце в період популярності позитивізму, особливо, логічного позитивізму. Не
меншою є увага до цих ідей в умовах постнекласичної наукової раціональності.
Актуальність дослідження емпіричних тенденцій у сучасній філософії науки і
гносеології зумовлена тим, що масив інформації, що опрацьовується людиною, в тому числі в
науці, зростає надзвичайними темпами і проблема взаємодії емпіричного й теоретичного
знання переходить у площину усвідомлення, осмисленості. Тут саме стають у нагоді висновки
Д.Г´юма про суб’єктивно-психологічну детермінованість наукового пізнання.
Мета нашого дослідження – виявлення важливих тенденцій впливу суб’єктивного
ідеалізму Нового часу на некласичну філософію науки, а також на більш наближену до
нього в часі гносеологію І.Канта. Буде проаналізовано особливості емпіричного
опосередкування категорій наукового пізнання у згаданих концепціях. Саме ця частина
доктрини Д.Г´юма ще потребує свого детального вивчення.
Якщо говорити про гносеологічні висновки Д.Г
´юма, то ці проблеми опрацьовувалися
такими дослідниками, як П.Шашкевич, І.Нарський, В.Лекторський, Г.Заїченко, В.Васильєв,
І.Шпилевська та ін., які вивчали логіко-методологічні та гносеологічні проблеми філософії
Д.Г´юма, зокрема, трактування ним наукового пізнання в дусі суб’єктивного ідеалізму й
агностицизму. Ключові тенденції філософії науки XVIII ст., пов’язані зі згаданими та
іншими проблемами, представлені, зокрема, працями Б.Рассела, Р.Тарнаса, В.Соколова,
В.Гусєва, Р.Димерця, Р.Харькової.
Д.Г´юм поклав в основу утворення абстрактних ідей два принципи – номіналізм і
феноменалізм. П.Шашкевич характеризує цю особливість суб’єктивного ідеалізму так:
«Г´юм, на відміну від Берклі, який не надавав жодного значення слову в процесі
репрезентації, вважає, що сама репрезентація виявляється можливою лише за умови
встановлення тісного зв’язку між репрезентантом-образом і словом, яке його позначає;
надалі ж роль репрезентанта поступово починає виконувати це слово, яке згодом вступає в
асоціативний зв'язок з ідеєю-репрезентантом» [5, с.129].
Характеризуючи наукове знання з погляду можливостей розкриття істотних рис тих або
тих предметів пізнання, Д.Ѓюм висловлює с кепсис щодо науки про природу загалом: «Слід
визнати, що природа тримає нас на поважній відстані від своїх таємниць і надає нам знання
лише небагатьох поверхневих якостей об’єктів, приховуючи від нас ті сили і принципи, від
яких цілком залежать дії цих об’єктів» [6, с.35]. Будь-яке міркування дискурсивного плану,
яким би точним і достовірним воно не здавалося, не відображає всієї повноти досліджуваного
предмета. Навіть ті ознаки, що постають перед нами, виявляються фрагментарно і суто
гіпотетично. Недарма Г´юм вважає, що у пізнанні природних явищ найпоширенішою формою
наших міркувань є умовивід за аналогією. Останній же за своєю природою є ймовірнісним:
«Причина нашої довіри до свідків та істориків заснована не на якому-небудь зв’язку, який ми
a priori помічаємо між свідченням і р еальністю, а на то му , що ми звикли знах одити
відповідність між першим і другою» [6, с.113].
Фактично при пізнанні певного явища або процесу ми майже несвідомо зіставляємо
його з подібними явищами або процесами, які нам доводилося раніше спостерігати. При
такому порівнянні вирішальне значення має не сила раціональних аргументів, а те враження,
яке предмети викликають у нашій свідомості, точніше відчуття. Слід згадати, що саме
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порівняння належить до нестрогих логічних операцій. Воно хоч і використовується в науці,
але завше підкріплюється актуально та раціонально. Водночас у Д.Ѓюма це порівняння
набуває ірраціональних ознак, стаючи швидше психологічним, аніж гносеологічним
феноменом пізнавальної діяльності людини.
У подібному трактуванні порівняння і вибору гіпотез можна вгледіти передумови більш
пізньої еволюційної епістемології. Згадаємо також, що про силу вражень і значення новизни
пізнавального об’єкта для суб’єкта пізнання говорив ще І.Кант.
Д.Г´юм розділяє умовиводи на два види – демонстративні та моральні. Виражають вони,
відповідно, зв’язки між ідеями та між фактами. Перші спираються на закон несуперечності:
«Немає нічого несуперечливого у припущенні, що порядок природи може змінитись і об’єкт,
зовні схожий до тих, з якими ми ознайомилися на досвіді, може супроводжуватись іншими або
протилежними діями» [6, с.37]. Подібні висновки, засновані на суто логічній узгодженості між
ідеями, знаходимо у представника раціоналізму Нового часу – Г.Ляйбніца, який саме так
визначає специфіку логіко-математичних істин [див.: 4]. Можна припустити, що й зовнішнє
оформлення таких висновків може засновуватися на перестановках і видозміні словесних
виразів, або математичних формул чи інших символічних записів. На перший план у цьому
виді істин виходить синтаксична структура речень науки.
Другий вид суджень є ймовірнісним за своєю природою. Це ті судження, що відносяться до
фактів досвіду. В описі їх ключових рис також можна знайти схожість із класифікацією істин
Г.Ляйбніца, цього разу з істинами факту. Можна стверджувати, що Г´юм також наділяє цей вид
істин властивостями, які узгоджуються з дією закону достатньої підстави. Доведення істинності
фактичних міркувань, безумовно, більш проблематичне: «Лише після довгого ряду певним чином
спрямованих однорідних дослідів ми досягаємо твердої впевненості й відсутності сумнівів
стосовно одиничного факту» [6, с.39]. Саме такими знаннями оперує природознавство. Знов-таки,
Д.Г´юм звертається у своїх міркуваннях про пізнання до психологічних чинників. Так, не менш
важливим, ніж враження, складником у пізнавальному процесі є, на його думку, звичка: «Тільки
цей принцип і робить досвід корисним для нас і спонукає нас очікувати в майбутньому ходу
подій, подібного до того, який ми спостерігали в минулому» [6, с.47]. Це ще один аргумент на
користь емпіричного тлумачення джерел знакових засобів наукового пізнання.
До таких же аргументів можна віднести і віру, яка значною мірою перевершує в
пізнавальному процесі факти за силою впливу на свідомість і ще й виявляється покладеною в
основу висновків наукового дослідження. Закономірно напрошується порівняння з висновками
прагматизму В.Джемса. Д.Г´юм стверджує: «Якщо я запитую, чому ви вірите у певний факт,
про який розповідаєте, то ви повинні навести мені яку-небудь підставу, і цією підставою буде
якийсь інший факт, пов'язаний з першим» [6, с.49]. У такому ж напрямі, скеровуючись у
науковому дослідженні фактичними даними досвіду й шукаючи надійну, очевидну і
неспростовну опору цього пізнання в тих таки фактах, але атомарних, виражених
протокольними реченнями, рухались і неопозитивісти.
Так Д.Г´юм доходить висновку, що розум, навіть у науковому пізнанні, спирається на віру і
залежить від значною мірою ірраціональних підстав. Хоча на віру Д.Г
´юмом покладаються
й
цілком раціональні функції, зокрема розрізнення ідей, що мають достовірний характер і вимислів
уяви. Важливо, що при всій значущості досвіду в пізнанні, сама думка про досвід є, певною мірою,
утворенням нашої свідомості. Це цілком вписується в характеристики пізнання, що даються в
межах суб’єктивного ідеалізму. Та вирішальним є все-таки джерело походження досвідних
уявлень, які у свою чергу продукують наші знання про дійсність. А таким джерелом є саме розум.
Є ще один внутрішній чинник достовірності наукових знань, що так само має
суб’єктивну природу – це довіра [див.: 6, с.113].
В сучасних дослідженнях із семантики знаходимо подібні висновки, які вказують на
суб’єктивні передумови категорій, у тому числі науки. Так, смисли слів трактуються
Р.Фрумкіною як передусім «психічні феномени, які втілюють за посередництвом мови
концептуалізацію людиною оточуючого її світу» [3, с.3].
Говорячи про те, наскільки висновки Д.Г´юма були сприйняті І.Кантом, згадаємо, перш
за все, що гносеологія останнього складалася під впливом дуже широкого кола філософських
учень і, якщо говорити про безпосередній вплив, то слід визнати, що на Канта значно вплинули
раціоналісти взагалі і Ляйбніц, зокрема, якщо говорити про його працю «Нові досліди про
людське розуміння». Також значним був вплив матеріалістичного емпіризму, що
безпосередньо посприяло формуванню гносеологічних поглядів І.Канта.
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Вчення І.Канта про ідеальність простору й часу та пов’язане з ним розрізнення явищ і
«речей в собі» були сформульовані Кантом для того, щоб усунути ті наслідки г´юмівських ідей,
що ставили під сумнів основи метафізики, математики і природознавства.
Вплив Д.Г´юма на формування гносеології І.Канта виразився, як вказує П.Шашкевич, у
таких основних напрямах: 1) пізнання не тіл як таких, а способу, яким вони нам даються і
сприймаються нашими відчуттями; 2) натяк у Г´юма на «річ у собі», а також перехід від
чистого агностицизму і суб’єктивного ідеалізму до кантіанства з його «річчю в собі»,
недоступною нашому пізнанню; 3) вплив на Кантове вчення про ідеальність простору і часу
поглядів Г´юма стосовно духовності цих феноменів, що формувались у свою чергу на основі
ідей Берклі та Бейля, а саме, що простір і час сприймаються як способи впорядкування
суб’єктом його сприйняттів та ідей [див.: 6, с.126-128]; 4) учення Г´юма про причиновість стало
основою для формування феноменалістських і скептичних ідей Канта, що «розбудили його від
догматичного сну» [див.: 5, с.149-150].
І.Кант вважав, що «чуттєве пізнання – це уявлення про речі, якими вони нам являються, а
уявлення розсудкові – про те, як вони існують [насправді]» [1, с.390]. Кант прагне примирити
крайнощі матеріалізму й ідеалізму класичного новочасного зразка, а також раціоналізму й
емпіризму, долаючи догматичні крайнощі останніх у тлумаченні гносеологічних процесів і явищ.
Емпірики вважали, що значущість пізнання вимірюється його наближеністю до досвіду,
відповідно сприймаючи як достовірне те, що стоїть ближче до простих ідей, як у Локка, або до
вражень, як у Г´юма. Раціоналісти були впевнені в більшій достовірності суто умоглядних ідей,
породжених розумом, тому надавали перевагу останньому перед відчуттями. Це не могло не
привести до певного спрощення тлумачення процесу наукового пізнання. Саме на це звертає
увагу Кант у перших розділах своєї «Критики чистого розуму». Він мав на меті подолати
крайнощі класичних емпіризму і раціоналізму, водночас роблячи спробу синтезувати
продуктивні елементи обох цих гносеологічних доктрин.
У раціоналізмі Канта не влаштовувала надмірна зосередженість на формах пізнання,
абстрактних розумових структурах, нерідко неверифікованих досвідом і позбавлених через те
реального змісту. Тоді як в емпіризмі він заперечував виняткову увагу до чуттєвого досвіду, за
якої різноманітний чуттєвий матеріал ризикує бути хаотично сприйнятим, невпорядкованим і,
відповідно, теж беззмістовним, незважаючи на позірне багатство змісту, фактичного матеріалу,
зібраного відчуттями. Сама собою наявність чуттєвих даних не замінює необхідності
опрацювання їх розумом, осмислення і належного впорядкування в теоретичних формах не
розсудку, а саме розуму, як вищої форми теоретичного мислення.
Водночас І.Кант розрізняє чуттєве і розсудкове знання, не підпорядковуючи однозначно
перше другому, а вважаючи, що вони рівноправно беруть участь у конструктивному процесі
побудови категорій. Тому досвід уже не є безпосередньо чуттєво даним матеріалом, подібно до
того, як це було в класичному емпіризмі, а є результатом опрацювання апостеріорного
чуттєвого досвіду, здійснюваного за допомогою категорій. Саме ці категорії можуть набути
загальнозначущого статусу достовірного й обґрунтованого, придатного для наукового вжитку
знання тільки в результаті наповнення їх чуттєвим матеріалом апостеріорного пізнання фактів.
Тобто переосмислюється сама природа досвіду як джерела пізнання. Зрештою, продовжуючи
розгортати настанову Г´юма на пошук закономірностей і важливих деталей пізнавального
процесу як такого, Кант налаштований на дослідження пізнавальних властивостей людської
свідомості більше, ніж на зміст самих об’єктів пізнання і практичні результати наукових
пошуків. Крім того, він прагне вести це дослідження в чистій формі, без серйозних
опосередкувань психологічними виявами пізнавального процесу.
Можна стверджувати, що такі підходи були логічним продовженням і розгортанням
гносеологічної парадигми у філософії, започаткованої в Новий час Р.Декартом. При цьому
І.Кант виступив як проти догматичних крайнощів раціоналізму, що нагадували іноді вербалізм
середньовічної схоластики, так і проти надмірного скептицизму емпіриків, який ставив під
загрозу не лише основи класичного новочасного філософського пізнання, а й теоретичний
базис науки. Ці ж загрози з’явилися після того, як представники логічного позитивізму
спробували відновити доктрини суб’єктивного ідеалізму й агностицизму Нового часу. Це їм до
кінця не вдалось, але повторення тенденції показове.
Для емпіризму взагалі характерна логіка руху наукового дослідження в напрямі від
дослідження фактів досвіду до подальшого їх опрацювання – систематизації та категоризації –
в різноманітних теоретичних формах. До останніх у першу чергу відносять емпіричні закони,
хоча, наприклад, для логічних позитивістів вторинність теорії порівняно з емпіричним
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підґрунтям науки не викликала жодних сумнівів. Крім емпіричних законів, до результатів
такого досвідного дослідження фактів можна віднести систематизацію у формі верифікації та
узагальнення. Вже Дж.Локк відводив абстрагуванню як методу утворення понять важливе
місце у своїй гносеологічній доктрині. Для представників суб’єктивного ідеалізму ситуація
була відмінною лише в тлумаченні джерела чуттєвого досвіду – для них воно було внутрішньосуб’єктивне, а не зовнішнє, об’єктивне, як у Т.Гоббса чи Дж.Локка.
Важливим у цій гносеологічній концепції емпіризму є те, що другий за послідовністю,
більш розвинутий, але не обов’язково досконалий рівень наукової рефлексії передбачає широке
використання знакових засобів. Без цього неможливо було б уявити, наприклад, операцію
абстрагування, що є формуванням ідеального зображення дійсності у формі понять, уявлень,
суджень, але обов’язково на основі опрацювання первинного емпіричного досвіду.
Операція абстрагування не лише формує схему дійсності чи, точніше, якогось
визначеного її фрагмента, а й надає об’єктові пізнання теоретичних обрисів, перетворюючи
його, фактично, на предмет пізнання. На теоретичній же стадії наукового пізнання починають
конструюватись ідеалізовані об’єкти. Тому якщо для емпіриків питання теоретичного
складника наукового дослідження завжди було проблематичним, то взяте в єдності з його
емпіричними засадами, воно набувало смислу й евристичного значення навіть для емпіризму.
Показово, що Д.Г´юм розрізняє функціювання механізмів причиновості в науках про
природу і в науках про внутрішній, суб’єктивний світ людини. У першому випадку ми маємо
справу з вірою в причиновість, заснованою на зовнішніх стосовно теорії чинниках. У другому
ж випадку детермінованість як каузальність є безперечною і набуває внутрішніх, іманентних
дослідженню рис. Тут вона діє як породження враженнями ідей і подальша асоціація останніх у
свідомості. Так Д.Г´юм психологізує причиново-наслідкові зв’язки.
Розташування фактів в основі наукового дослідження стало характерною ознакою і доктрин
логічного позитивізму. Та як зазначає І.Меркулов, «класичні емпіристи брали в якості подібного
елемента певний клас фіксуючих фактичний стан справ у фізичному світі «фактуальних
тверджень», істиннісне значення котрих, як вони вважали, могло бути безпосередньо встановлене
за допомогою досвіду. Саме ці твердження й становили, на їх думку, абсолютно надійний
емпіричний базис науки» [2, с.99]. Подібні висновки можна знайти і в концепціях логічного
позитивізму, через що Д.Г ´юма нерідко відносять до попередників цього напряму.
Попри те, що емпіризм і в класичному, і в некласичному його варіантах усіляко звертався
до значущості гіпотез у науковому пізнанні, все ж навіть за такої уваги до ймовірнісного,
неточного знання, навіть там зберігалася певна межа, що розділяла правдоподібне знання і
достовірні, аподиктичні твердження наукової теорії. Тому і раціоналіст Г.Ляйбніц, і емпірик
Д.Г´юм однаково розділяють сфери емпіричного дослідження природознавства і абстрактнотеоретичні побудови логіки й математичних наук, з іншого боку.
Характерно, що представник суб’єктивного ідеалізму Дж.Берклі виступив проти
концепції утворення абстракцій Дж.Локка, вважаючи, що саме формування і навіть сам факт
існування загальних понять є лиш оманою і не несе жодного пізнавального навантаження.
Дж.Берклі вважає, що слово не є знаком загальної ідеї, а лише знаком множини «часткових
ідей». Слова не виконують функції репрезентації, а лише заміщують окремі речі і також інші
слова. Тобто Дж.Берклі рухається в напрямі радикального номіналізму, заснованого на
серйозній сенсуалістичній основі. У результаті він доходить висновку, що не існує визначених
значень слів, а те, що за ними приховується, – то лише дані чуттєвого досвіду. Оскільки і буття,
і пізнання визначаються, за Дж.Берклі, відчуттями, чуттєвими сприйняттями, то й буття речей
виявляється сукупністю досвідних даних, причому йдеться про досвід внутрішній, враховуючи,
що ідеї знаходяться в душі. Виходячи з цього, можна вважати суб’єктивний ідеалізм Дж.Берклі
значною мірою людиномірним. Такою ж постає в його розумінні й наука. У цьому із ним не
розходиться істотно в поглядах Д.Г´юм – ми вже згадували про те, що він теж значною мірою
психологізує сферу наукового дослідження, бо сприймає ідеї як результат попередніх вражень,
які належать, звичайно, до емпіричного досвіду.
Висновок. Отже, дослідження наукового пізнання представниками суб’єктивного ідеалізму,
зокрема, Д.Г ´юмом, посприяло критичному переосмисленню засад сприйняття науки у Новий час.
Цю критику успішно здійснив І.Кант, виявивши і недоліки суб’єктивного ідеалізму, такі як
надмірна психологізація пізнавального процесу в науці і, як наслідок, втрата чіткості, об’єктивності
й достовірності наукового пізнання. Згадаємо ще й таку важливу деталь агностицизму Д.Г ´юма і
скептицизму суб’єктивного ідеалізму Дж.Берклі, як вихід цих гносеологічних настанов далеко за
межі власне наукового пізнання, що стає передумовою їх перетворення на своєрідну світоглядну
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позицію тих, хто представляє ці доктрини. Трансформуючи визначені класичною наукою ідеали і
норми дослідження, наукове знання набуває помітних суб’єктивних, ірраціональних рис,
зближуючись із практикою повсякденності та різними ненауковими формами суспільної
свідомості. У цьому полягає перспективність подальших досліджень філософії науки суб’єктивного
ідеалізму в межах уже постнекласичної науки.
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Summary
Kadobny T. Relativity of Scientific Knowledge in the D.Hume’s Subjective Idealism. The article
considers the problem of impact of D.Hume’s subjective idealism on the following development of researches of
scientific knowledge. It was proved that significance as well as minuses of D.Hume’s conclusions for Kantian
philosophy and for nonclassic science was connected with much subjective representation of scientific cognition.
Keywords: subjective idealism, scientific knowledge, relativism, category, empiricism, theory of cognition.

УДК 1(091)+141

© Ігор Руснак
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА В.ДІЛЬТЕЯ
В МЕТОДОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ
Аналізуються питання актуальності філософської спадщини В.Дільтея в контексті сучасної
філософії. Досліджується проблема становлення філософського знання у світлі «екзистенційноантропологічного» досвіду людства. Ключові слова: Дільтей, герменевтика, екзистенціалізм, сучасна
філософія, філософія життя, філософська антропологія.

Філософська спадщина Вільгельма Дільтея в контексті сучасних процесів «розкладання
на атоми» дослідниками творчості будь-якої більш-менш значущої особистості та її доробку в
історії філософії й досі залишається не до кінця відкритою книгою. Передусім це стосується
його мотивів апології потенціалу «життя» та методів і підходів, які були використані ним у
ході досліджень. Також нез’ясованою залишається міра впливу методологічних настанов
Вільгельма Дільтея на провідні напрями філософії ХХ століття та вплив його сучасників і
опонентів на самого Дільтея. «Усі його невдачі пояснюються недоліками епістемологічних
концепцій, на які спирався мислитель. Але його позитивний внесок у розробку методології
гуманітарного пізнання перевершував окремі прорахунки» [6, с.3]. Вплив Вільгельма Дільтея
на розвиток філософського знання був настільки потужним, що можна сміливо констатувати:
він задав вектор розвитку всієї європейської філософії ХХ століття.
Саме дослідження питання про міру впливу філософії життя та Вільгельма Дільтея як
представника цього філософського напряму на того чи того філософа ХХ століття залишається
надзвичайно актуальним, особливо у світлі посилення впливу гуманітарного знання та його
кореляції зі знанням природничим. «Дільтей, звісно, є надзвичайно важливим для нас, адже вплив
Дільтея багатогранний і багатозначний, і як методолог гуманітарних наук він важливий ще й тому,
що тепер необхідно усвідомити, яку ж роль відіграють гуманітарні науки в суспільстві» [8, с.148].
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М.Гайдеґер, Е.Гусерль, Г.-Ґ.Ґадамер та інші представники філософії ХХ століття, приймаючи
або критикуючи ідеї Вільгельма Дільтея, так або так використовували їх у своїх дослідженнях.
Важко заперечити, що філософія життя стала першим і чи не єдиним ґрунтом на межі ХІХ та ХХ
століть, на якому могло прорости щось принципово нове для всієї світової філософії.
Метою статті є дослідження міри впливу Вільгельма Дільтея на розвито к
філософського мислення у ХХ столітті. Мета передбачає виконання таких завдань: показати
взаємозв’язок філософії життя (у варіанті В.Дільтея) та феноменології; продемонструвати
потенціал концепту «світу життя» в контексті сучасного філософського дискурсу.
Оскільки інтерес до філософського доробку ВДільтея лише посилюється, варто згадати,
що VI том «Герменевтика і теорія літератури» (із запланованих шести) за редакцією
В.Бібіхіна та М.Плотнікова, вийшов друком у 2001 році. Були впорядковані праці молодого
Дільтея з історії герменевтики, що підтверджує його статус «класика герменевтики». У 2004
році побачив світ ІІІ том цієї серії «Побудова історичного світу в науках про дух». Тут
зібрано найбільш відомі праці пізнього Дільтея, де обґрунтовується теоретична та
гносеологічна специфіка «наук про дух». Проблема методології гуманітарного знання досить
інтенсивно досліджується й сьогодні. З’ясуванню його статусу та методологічного
потенціалу присвятили свої роботи М.Бубер, Г.-Ґ.Ґадамер, Е.Гусерль, Ф.Ніцше, Г.Рікерт,
Ф.Шляєрмахер та інші. Загальні методологічні аспекти цієї проблеми досліджували:
Р.Арон, В.Бібіхін, М.Гайдеґер, П.Гайденко, В.Губін, С.Гусєв, В.Канке, С.Кошарний,
В.Кузнєцов, Ю.Кушаков, О.Литвиненко, І.Ляшенко, Е.Лооне, К.Любутін, М.Марчук,
В.Махлін, Ю.Мельвіль, А.Михайлов, А.Огурцов, С.Одуєв, Н.Плотніков, Б.Починок,
В.Розін, В.Роменець, Г.Тульчинський, В.Філатов, Т.Філіппов, Г.Шпет і багато інших.
Особливості та потенціал гуманітарно-наукової парадигми знання висвітлювались у
дослідженнях Е.Агацці, Р.Арона, І.Бичка, П.Гальперіна, П.Гуревича, С.Гусєва, В.Зінченка,
А.Зотова, В.Калініченка, Е.Лооне, А.Огурцова, С.Одуєва, Х.Ортега-і-Гасета, Н.Плотнікова,
Д.Рамішвілі, В.Розіна, С.Рубінштейна, Г.Соловйова, Г.Тульчинського, В.Філатова,
Т.Філіппова та інших. Незважаючи на це, в науковій літературі все ще не розкритим
залишається потенціал концепції Дільтея стосовно внутрішніх пізнавальних і
методологічних можливостей гуманітарного знання.
Зіставляючи позиції Едмунда Гусерля та Вільгельма Дільтея, треба відзначити
насамперед істотні відмінності в методології дослідження. В.Молчанов, порівнюючи
методологічні позиції Дільтея і Гусерля, знаходить, щонайменше, три відмінності. Перша:
проблема безпосереднього й опосередкованого знання. Внутрішнє сприйняття та рефлексія.
Тут ідеться про відсутність або присутність (редукція у Гусерля) певних методологічних
настанов у контексті такого поняття, як «внутрішній» [світ, досвід]. «З погляду Гусерля, ми
повинні піддати первинне, наше внутрішнє дане певній процедурі, певній обробці, певній
рефлексії, а не просто зробити його внутрішнім (Innewerden). Innewerden нічого не означає з
погляду самого Гусерля, якщо ми хочемо говорити про очевидність… тобто якщо ми хочемо
говорити про внутрішнє життя, то саме «внутрішнє» життя і саме переживання не дають взагалі
жодних критеріїв істини… Для цього і вводяться всі ці процедури редукції» [див.8, с.149-151].
Отож, як було показано, в методологічному плані Гусерль у цьому питанні переважає
Дільтея, однак принципи феноменологічного підходу Гусерля мають ряд істотних недоліків. І
основний з них – відрив від реальності – те, чого намагався уникнути Дільтей зі своїм
трактуванням «життя». «Розвиток феноменології Е.Гусерля призводить до зміни первинних
настанов і переходу від інтенціональної свідомості до «чистої», від досвіду – до логічних
операцій, від суб’єктивності – до трансцендентального суб’єкта, від дескриптивної психології
до трансцендентального ідеалізму. Претензія на апріорне знання приводить феноменологію до
розриву з реальністю, який так і не вдається подолати, і до елімінації індивідуальності на
користь «чистих» суб’єктів» [4].
Наступна відмінність у поглядах Дільтея і Гусерля, на думку В.Молчанова, полягає в
діаметрально протилежному підході до розуміння кореляції частини і цілого. «Гусерль…
починає свій аналіз частини і цілого зовсім не з визначення того, що таке ціле, а з системи
відмінностей між самостійними і несамостійними, абстрактними і конкретними частинами,
показуючи, як доповнюється до цілого кожна така частина. Міфологема Дільтея насамперед у
тому, що за передумову береться або психічне життя людини, або абсолютний дух…» [8,
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с.152]. Тут позиція В.Дільтея видається більш переконливою хоча б тому, що він стоїть на
платформі холізму, обираючи щось більше, ніж просту суму частин за відправний пункт своєї
методології. Будь-яка інтегративна система (у цьому випадку – психічне життя людини) є
справжньою цілісністю, тим, що може стати підґрунтям для нового напряму методології науки.
Третім пунктом є відмінність між інтерпретацією та аналізом. В.Дільтей не звернув
увагу на проблему аналізу самого аналізу, вживаючи цей термін як зрозумілий апріорі.
Гусерль та його ідейний натхненних Франц Брентано переконані, що саме аналітична
діяльність є основою філософської діяльності. «Є речі, які ми не можемо інтерпретувати,
ми можемо їх лише аналізувати… Смисл слова інтерпретація в тому, що ми інтерпретуємо
вже певний наявний смисл. Він може бути ще незрозумілим, однак, він уже є, він уже
сформований, і тоді ми можемо його інтерпретувати. Завдання Гусерля зовсім інше,
завдання Гусерля – зрозуміти, як конституюється смисл, як він виникає, яка його ґенеза, а
ґенезу ми не можемо інтерпретувати: тут необхідна зовсім інша процедура. Ось у цьому і є
радикальна відмінність феноменології від герменевтики. У цьому плані аналітична робота
Гусерля значно відрізняється від психолого-герменевтичної роботи Дільтея» [8, с.153].
У полеміці В.Дільтея і Е.Гусерля можна віднайти ще одне протиставлення. А саме
місце і роль поняття «життя» у філософських концепціях філософів. «Рух від життя до
філософії у феноменології здійснений лише раз завдяки Epoche так, що кожен може у свою
чергу його здійснити і таким чином дійти до універсального і вічного філософського
роздуму. Рух від життя до філософії у Дільтея має історичний характер, він розвивається
історично, і його результати більше не уникають еволюції… » [див. 1].
Ще однією опозицією стає система В.Дільтея «світоглядна філософія» чи «філософія життя»
і конструкція Е.Гусерля «філософія як строга наука». Однак, попри всі відмінності між
філософськими системами, Дільтей завдяки передусім Гусерлю наблизився до феноменологічного
варіанту методології. Оскільки терміни «психологія» та «антропологія» близькі за значенням у
філософії Дільтея, то їх можна ототожнити. Дільтей це розумів і в пізніх творах («Система
філософії у стислому викладі») підійшов до поняття «феноменологічний вихідний пункт».
У контексті процесів, які відбувались у ХХ столітті та продовжують бути актуальними у
ХХІ варто згадати про еволюцію самого філософського знання в розумінні В.Дільтея. Філософ
намагається підійти до розв’язання цього питання з позиції цілісності. «Демокріт, Платон,
Аристотель, Декарт, Спіноза, Ляйбніц, Локк, Г’юм, Кант, Фіхте, Гегель, Конт створили системи
… які відзначаються загальними ознаками, і наше мислення може відшукати в них масштаб для
з’ясування того, наскільки й інші системи можуть бути включені у сферу філософії» [3, c.19].
Основними рисами таких філософських систем, на думку Дільтея, є загальні формальні ознаки і
потреба в загальнозначущому знанні. Дільтей переконаний, що всі згадані системи мають
спільні риси, не лише формально, а й у смисловій площині. «Власні свідчення філософів про
свою творчість, що заслуговують бути зібраними, передусім показують нам юність усіх
мислителів, які перебувають у боротьбі з загадками життя та світу; їх ставлення до світової
проблеми так або так виявляється в системі кожного з них, та й зовнішні, формальні
особливості філософів викривають у них внутрішнє прагнення до зміцнення та розвитку
особистості, до утвердження суверенності духу, такий інтелектуальний склад, який прагне всі
вчинки звеличити до свідомості і не бажає нічого залишати в темряві сліпої поведінки…» [3,
с.20]. Так Дільтей підходить до поняття історичної неперервності філософського процесу,
побудови філософських систем. «Отже, філософія є виявом, що виникає з потреби духу в
розумінні власних дій, потреби у внутрішній стрункості поведінки, міцних форм свого
ставлення до цілісності людського суспільства; разом із тим вона є функцією, що закладена в
структурі суспільства і є неодмінною при вдосконаленні життя, тобто функцією, що рівномірно
виявляється в багатьох людях і об’єднує їх у соціальну та історичну єдність» [3, с.138-139].
Дещо інші мотиви переслідував М.Гайдеґер під час дослідження формування понять,
зокрема поняття «історія». «Гайдеґер не вважає, що проблема філософського утворення понять
занадто спеціальна, або через принципову неможливість віднайти якусь «довершену», «готову»
форму філософії – передчасна. Його задум не зводиться до підведення підсумків розвитку
філософської думки, однак він має відтворити «здійснення самої філософії» і тому сама
проблема перебуває не в теоретико-пізнавальній сфері, а, швидше, є екзистенційною» [7].
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Пошуки компромісу між настановою на об’єктивність і врахуванням суб’єктивної
зумовленості знання про історичну реальність у кінцевому підсумку привели до значного
поширення ідей історизму в науковому середовищі. «Під впливом історичної школи
перебувала майже вся німецька академічна соціальна та гуманітарна наука: філософія, теологія,
історія, літературознавство, теорія мистецтва, держави, права, політична економія і т.д.
Історична школа первісно культивувала дух самодостатності (geisteswissenschaften); заслуга
Дільтея, Віндельбанда й Рікерта в тому, що вони дали цій самодостатності філософське
обґрунтування, надавши проблемі розмежування філософського статусу» [2, с.39]. Варто
зауважити, що при поверхневому розгляді питання кореляції гуманітарного та
природничонаукового знання можна не розгледіти їх прагнення зробити перші кроки назустріч
одне одному. Саме природознавство осягнуло недостатність і часткову неспроможність старої
позитивістської методології, що сходить до механіцизму, розв’язувати актуальні завдання
науки кінця ХІХ століття. Прийшло розуміння, що потенціал класичної механіки вичерпався, а
формально-логічні підходи неспроможні забезпечити належного поступу науки. «У самому
природознавстві, зокрема в ученні про живе, визрівало невдоволення позитивістськомеханістичними підходами (праці Й.В.Ґете, Ж.Кюв'є, Ж. де Сент Ілера). Воно було реакцією на
вичерпання потенціалу методології, заснованої на класичних механістичних підходах, і
відповідного їй формально-логічного забезпечення. «Духовні науки» активно докладали
зусилля, аби підпорядкувати нові методологічні засоби критеріям науковості» [2, с.38].
Варто звернути увагу на вісь О.Шпенглер – В.Дільтей, що досить чітко простежується у
Фрайбурзьких лекціях М.Гайдеґера, прочитаних у 1920 році. «Напевно, Шпенглер стає однією
з головних перепон для Гайдеґера на шляху створення власної філософії історії. Гайдеґер
чудово розуміє належність Шпенглера до традиції філософії життя, що сходить, зрештою до
Дільтея. Шпенглер зберігає протиставлення гуманітарних і природничих наук, що є
методологічно важливим для Дільтея, однак, розроблений Дільтеєм метод опису, що відіграє
ключову роль як у філософії життя, так і у феноменології, повністю відкидається» [7].
Варто звернути особливу увагу на кінець ХІХ – початок ХХ століть і з позиції «революції
у психології». Психологічна наука цього часу формувалася за зразком природничого знання,
застосовуючи методи, які цілком належали йому. «Помістити в лабораторію не жабу чи собаку,
а людину з її, як то ді вважалося, безсмертною душею – справді для свого часу було
революційною подією. Віднині вважалося, що самостійність психології як науки гарантована
тим, що вона має унікальний… предмет – свідомість» [9, c.70].
Однак, невдовзі, проти молодої експериментальної науки було висунуто кілька підходів,
які піддавали сумніву науковість такої психології, що ґрунтувалася на методах природничих
наук, або, щонайменше, розвінчувався міф про унікальність предмету пізнання такої
психології. Біхевіоризм, фройдизм, розуміюча психологія Дільтея спричинили революцію як у
розумінні ролі свідомості в житті людини, так і специфіки предмета самої психологічної науки.
У першому випадку предмет психології зміщувався зі свідомості на поведінку.
Претензії на о б’єктивність тако ї псих оло гії виключали з її предмета внутрішні відчуття та
переживання людини. Ігнорування вивчення психічних процесів людини і стало основним
недоліком такої системи, що не дозволило претендувати їй на науковість. Фройдизм також
претендував на науковість, застосовуючи як методи емпіричного дослідження, так і власні.
Однак вісь Брейєр-Фройд-Лакан також не врахувала багатьох недоліків «ортодоксального
психоаналізу», що не дозволило йому бути актуальним і в ХХІ столітті.
І лише психологічний варіант В.Дільтея якісно відрізнявся від попередніх спроб осягнути
зазначений предмет. На перший план тут виходить внутрішнє інтуїтивне осягнення, а не
зовнішнє пояснення (як у природничих науках). Такий підхід був реалізований у працях
Е.Шпрангера, принципи пояснюючої психології впливали на окремих екзистенціалістів. Так,
філософський проект К.Ясперса постає як радикалізація філософії життя В.Дільтея. Завдяки
Дільтею була сформована «розуміюча соціологія» (М.Вебер), а також герменевтична філософія
Г.-Ґ.Ґадамера та інших. «Крім того, вчення Дільтея мало вплив і на таких відомих представників
філософської антропології, як Гелен, який визначав культуру сутнісним вираженням “природи”
людини, що дозволяє вивчати її предметно; на Плеснера, для якого філософська антропологія
постає найбільш універсальним ученням про людину, в якому долається дихотомічне
протиставлення природничонаукової та гуманітарної методології» [2, с.47].
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Треба згадати також і про внесок учнів В.Дільтея у популяризацію його вчення. Г.Ноль,
Е.Шпрангер, Т.Літт, як представники першого покоління учнів В.Дільтея, які найближче
стояли до джерела, розвивали ідеї та концепції «філософії життя» у сфері педагогіки в її
широкому розумінні. Адже «філософія Дільтея, за своїм початковим задумом, внутрішньо
орієнтована на близькість до життя й, відповідно, на активне його перетворення. «Вищим
розквітом та метою всілякої філософії», на думку Дільтея, є «педагогіка в широкому розумінні,
наука про виховання людини»… Саме завдяки «дільтеївській школі» педагогіка стала
визнаною університетською дисципліною…» [5, с.150].
Висновок. Отже, вплив оригінальної філософської спадщини В.Дільтея на філософію ХХ
століття виявився значним і багатогранним, хоча він і не був очевидним одразу. «Вільгельма
Дільтея небезпідставно вважають представником неокантіанства, послідовником «філософії
життя», прихильником герменевтики, засновником описової психології, фундатором
історичного напряму в методології науки, творцем нової гуманітарно-наукової парадигми
тощо. Ще ширшим є вплив його творчої спадщини на подальший розвиток європейської та
світової філософської думки» [2, с.35]. Під цим впливом формувалися та розвивалися концепції
М.Гайдеґера (ідея герменевтичного кола, нове трактування «розуміння» та ін.), екзистенційна
філософія (К.Ясперс, М.Гайдеґер), філософія життя, філософська антропологія. Тобто, всі
провідні та найважливіші напрями європейської філософії ХХ століття завдяки або всупереч
настановам В.Дільтея отримали імпульс для розвитку оригінальних або запозичених у
німецького філософа ідей. Філософська спадщина В.Дільтея відтак постала платформою і
своєрідним проектом подальшої європейської філософії. Тому філософські настанови В.Дільтея
можна назвати якщо не терміном Г.Бергмана і Т.Куна, якщо не парадигмою у повному
розумінні, то проектом, «протопарадигмою» розвитку філософії ХХ століття.
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Summary
Rusnak I. W. Diltey’s Philosophical Heritage in Methodological Discourse of the 20th century. The
questions of relevance W.Diltey’s philosophical heritage in the context of modern philosophy is analyzed. The
problem of the formation of philosophical knowledge in light of the "existential-anthropological" experience
of humanity is also considered. Keywords: Dilthey, hermeneutics, existentialism, modern philosophy,
philosophy of life, a philosophical anthropology.
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ГЕРМЕНЕВТИКА НАУКИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ М.ГАЙДЕҐЕРА
Досліджується герменевтика науки, репрезентована творчістю МартінаМ.Гайдеґера.
Обгрунтовано думку, що реалізований М.Гайдеґером герменевтичний підхід до науки сприяє виявленню її
ціннісно-смислових аспектів. Ключові слова: герменевтика, інтерпретація, картина світу, метафізика,
наука, світогляд, смисл, філософія науки.

В сучасній філософії помітною є тенденція теоретичного синтезу рефлексії науки як системи
знання, спеціалізованої діяльності та соціокультурного феномену. Це сприяє адекватному
усвідомленню суті науки та формуванню нового типу наукової раціональності. У зв́язку з цим
набуває актуальності вчення про науку М.Гайдеґера, зокрема, його ідеї про метафізичні засади
наукового пізнання, його переваги та обмеження в осягненні світу. У працях В.Бібіхіна,
Х.Брункхорста, П.Гайденко, В.Канке, Б.Маркова, А.Михайлова, І.Михайлова, Н.Мотрошилової,
Я.Слініна та інших ця проблема досліджується зазвичай у контексті гайдеґерівської концепції
фундаментальної онтології, або історичного розвитку герменевтики. Метою нашої статті є
проаналізувати особливості інтерпретації М.Гайдеґером герменевтики науки.
Розуміюча інтерпретація науки в аспекті її сутнісного первня уможливлюється
гайдеґерівською універсалізацією герменевтики, її поєднанням із принципами онтології та
феноменології. Герменевтично витлумачуючи науку, Гайдеґер виходить з її феноменологічного
опису й іде далі, зосереджуючись на сутньому науки та її значенні у світовідношенні людини. У
контексті фундаментальної онтології наука постає не лише як система достовірного знання і
соціокультурний феномен, а й як один із важливих чинників зміни статусу людини у світі, а отже, й
оновлення проблеми смислу буття. У своєму розгорнутому вигляді герменевтика науки охоплює
питання, що стосуються її генези та особливостей, зв´язку з технікою і тих загроз людству, що
зумовлені неадекватним осмисленням природи науки. Особливу увагу мислитель надає виявленню
метафізичних засад науки, оскільки саме це, на його думку, дозволяє глибоко зрозуміти її суть.
В сучасному суспільстві, зазначає Гайдеґер, усталеними є уявлення про науку як
цінність культури, сферу виробництва достовірного знання і силу, могутність якої різко
зростає, поширюючись на всю земну кулю. Але цим суть науки не вичерпується, в ній, крім
простої допитливості та знання, є ще щось інше, приховане. Наближає до правильного
розуміння науки уявлення про неї як “теорію дійсного”. Розкриваючи давньогрецькі витоки
науки на основі аналізу етимологічного значення термінів “теорія” і “дійсне”, Гайдеґер
доходить висновку, що твердження про науку як теорію дійсного набуває свого адекватного
значення лише у новоєвропейській думці. “Сучасна наука в якості теорії дійсного не є через
те щось саме собою зрозуміле. Вона не просто людське творіння, і не вирвана силою у
дійсності, проте суть науки з доконечністю випливає з характеру присутності всього
присутнього з того моменту, коли це останнє виявляється в образі предметного
протистояння. Цей момент, як і всі інші подібні моменти, сповнений таємниці” [6, с.245].
Специфіка герменевтичного підходу Гайдеґера до науки особливо виявляється в аналізі
кризи методології сучасного наукового пізнання. Мислитель вказує на два її аспекти: перший –
зовнішний, суть якого полягає у проблематизації смислу наукової діяльності, другий –
іманентний, тобто “криза у власному значенні” як загострення суперечностей між засадничими
принципами некласичної науки і тими предметами, які вона досліджує. Подолання кризи
“вимагає принципово іншої форми досвіду і витлумачення, аніж та, що панує в самих
конкретних науках. У стані кризи наукове дослідження набуває філософського спрямування. У
такий спосіб науки заявляють, що вони мають потребу в першопочатковому витлумаченні,
здійснити яке вони самі собою не спроможні” [7, с.9]. У природничих і соціогуманітарних
науках, зазначає Гайдеґер, посилюється рух думки до вихідного розуміння речей, їх даності в
дотеоретичному досвіді, але це лише зовнішній бік справи, що стосується суті науки, адже
криза засад науки “зовсім не є криза науки самої собою”, яка “йде сьогодні своїм шляхом
упевненіше, аніж коли-небудь” [6, с.250].
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Гайдеґер вважає, що криза методологічних засад науки – то симптом більш
фундаментальної проблеми характеру тієї доконечності, яка неявно зумовлює суть науки, сама не
будучи предметом наукової рефлексії. “А проте недоступне до-конечне, яке править у науках,
відтісняючи їх сутнє у сферу загадки, є щось важливіше й до того ж істотно інше, аніж просто
невпевненість у застосуванні основних понять, внаслідок яких за кожною наукою закріплюється
відповідна сфера. Занепокоєння в науках теж виходить далеко за межі простого незабезпечення їх
основних понять. В науках відчувається занепокоєння, але звідкіля воно і з якого приводу, ніхто
не може сказати, незважаючи на все розмаїття міркувань про науки” [6, с.251].
Досліджуючи питання про природу тієї утаємниченої доконечності, яка пронизує
предметну сферу науки, її теорію і всю систему наукового знання, Гайдеґер аналізує
новоєвропейську науку, оскільки саме в ній, на йо го думку, були закладені ті можливо сті
(позитивні та негативні), які повною мірою виявилися в сучасній науці. Ці можливості
аналізуються передусім стосовно метафізики і техніки Нового часу. У доповіді “Час картини
світу” мислитель трактує науку однопорядково з такими феноменами Нового часу, як машинна
техніка, естетизація творів мистецтва, інтерпретація людського діяння як культури,
знебоження. Сутнє цих явищ, зокрема науки, він убачає в новоєвропейській метафізиці. “Якщо
пощастить дійти до метафізичної основи як обгрунтування новоєвропейської науки, то
виходячи з цього можна буде зрозуміти і сутнє Нового часу в цілому” [5, с.42].
Спочатку Гайдеґер дає загальну характеристику новоєвропейської науки в її відмінності
від давньогрецької episteme – логічно обгрунтованого знання як інтелектуального споглядання
сутностей і середньовічної doctrina – тлумачення божого Одкровення, закріпленого у Святому
Писанні. Філософ вказує на такі найважливіші ознаки власне науки:
1. Її дослідницький характер, що передбачає певний спосіб діяння: попередню розробку
загальної схеми природних явищ і прив́язування до неї пізнавального процесу як умова його
предметності та строгості; змістовне наповнення схеми такими достовірними очевидностями,
що слугують основою пояснення невідомого через відоме (наприклад, маса, сила, простірпротяжність, час-тривалість, рух, швидкість, прискорення тощо). На основі такої реальності
сформувалося математизоване природознавство.
2. Методична компонента науки. Метод – конкретна реалізація тієї чи тієї схеми природи
у науковому дослідженні. Все існуюче і доконечне в природі сприймається як таке, що має
значення лише завдяки і в контексті методу. Його застосування дозволяє виокремити інваріантне
у мінливому, виявити повноту і повторюваність фактів, дати їм пояснення, сформулювати закони.
У природознавстві основним методом є експеримент, якому в гуманітарних науках відповідє
критика джерел. Науковий експеримент, слушно зазначає Гайдеґер, то не просто спостереження
речей або явищ, як це було у попередні епохи, а цілком інший метод підтвердження чи
спростування закону в межах і на основі певного проекту природи. Водночас якісна гомогенність
природи уможливила її квантифікацію, завдяки чому в структурі дослідницького процесу
головними стають процедури обчислення, які набувають універсального епістемного значення.
“Звичайно, – зауважує Гайдеґер, – не слід приймати таке “обчислення” у вузькому значенні
числових операцій. Обчислювати – в широкому сутнісному значенні – означає взяти що-небудь
до уваги, брати до рогляду, розраховувати на щось, тобто очікувати від нього певного результату.
У цьому відношенні будь-яке упредметнення дійсного є обчисленням, однаково, чи
простежується тут шляхом каузальних пояснень слідування результату з причин, чи складається
картина розглядуваних предметів за допомогою їх морфологічного опису, чи фіксується у своїх
засновках той або той системно-серійний взаємозв´язок” [6, с.246].
3.Наука як виробництво. Починаючи з Нового часу, сама наука стає виробництвом:
виробництвом нових знань на основі досягнутих результатів і методів, осягненням нових
предметних сфер, внутрішньої перебудови науки, її легітимації тощо. Виробничий характер
науки створює й “нову породу людей”: на місце вченого-ерудита заступає вчений-дослідник,
який активно включається у світ техніки, виявляє свободу творчості та тверезий практицизм,
націлюючи свої методи і настанови на тотальне упредметнення сутнього.
У своїй єдності та взаємозумовленості ці ознаки конституюють сутнє новоєвропейської
науково-дослідницької діяльності. Перетворення науки в дослідження, вважає Гайдеґер,
обгрунтоване метафізично специфічним сприйняттям сутнього і розумінням істини. Головними
тут є два моменти. По-перше, все сутнє сприймається у зовнішньому протистоянні людині, але
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його існування повністю контролюється в процесі дослідження і в цій якості сутнє стає
предметом наукового опису та пояснення. По-друге, упредметнення сутнього відбувається у
пред-ставленні, тобто людина так ставить перед собою сутнє, що воно саме засвідчує свою
достовірність. Наука за допомогою властивих їй способів дослідження, спеціалізації та
виробництва вимагає від сутнього звіту про те, “як і наскільки представлення може
розпоряджатися ним. Дослідження володіє сутнім тоді, коли може або наперед вирахувати
сутнє в його майбутньому плині, або врахувати його як минуле. Завдяки випереджаючому
розрахунку – природа, а завдяки обліку заднім числом – історія немовби встановлюються.
Природа й історія стають предметом пояснюючого представлення” [6, с.48]. Наукове
дослідження власне заподіюється лише за умов, “коли істина перетворюється на достовірність
представлення. Уперше сутнє визначається як предметність представлення, а істина – як
достовірність представлення у метафізиці Декарта” [6, с.48].
Гайдеґер вважає, що метафізичні засади новоєвропейської науки сформувалися ще
раніше в лоні християнської ідеї про індивідуальне спасіння людини. З ´язана
цим пов
кардинальна зміна статусу людини, вона звільняється від середньовічних умовностей і стає
самостійним суб́єктом, тобто “тим сутнім, на яке стосовно свого буття і своєї істини
спирається все сутнє. Людина стає точкою відліку для сутнього самого собою” [6, с.48].
Йдеться, отже, про утвердження в науці та гносеології позиції суб´єктоцентризму.
Відтак формується специфічна для Нового часу картина світу. Картина означає тут не
відображення (художнє чи наукове) дійсності, а щось істотніше. Картина світу – це таке
витлумачення світу, завдяки якому природа та історія постають у формі визначеної людиною
цілісності та системності, феноменально і ноуменально. Генетично та змістовно вона являє
собою універсальний конструкт, який зумовлений самим способом пред-ставлення буття
сутнього, і там, де цього немає, світ не стає картиною. Через те й час, коли це відбувається,
тобто коли сутнє набуває пред-ставленості, називається новим щодо його попереднього
стану. “Не картина світу перетворюється з попередньої середньовічної у новоєвропейську, а
світ взагалі стає картиною, і цим відрізняється сутнє Нового часу” [6, с.49]. У такій картині
світу сутнє у своєму предметному представленні людині переходить у сферу її компетенції і
розпорядження і лише в цій якості воно існує.
Разом з епохальними змінами виникає і такий новий феномен, як статус людини. Людина
не просто стає репрезентантом сутнього у значенні його предметності, не лише задає сутньому
міру, а й намагається вольовим способом утримати нею ж створений стан справ, трактуючи
його як базу для подальшого розгортання своїх сил і здібностей з метою панування над сутнім.
То ж не дивно, що разом з перетворенням світу на картину світу, а людини на суб´єкта виникає
ідея гуманізму, згідно з якою все сутнє інтерпретується та оцінюється людиноцентристськи.
Наступний етап у розвитку Нового часу Гайдеґер характеризує за допомогою поняття
світогляду. Оскільки суспільною домінантою Нового часу є “завоювання світу як картини, то в
боротьбі людей за позицію, в якій вони могли б визначати міру сутнього, а отже, у боротьбі
світоглядів “Новий час уперше вступає у вирішальний і, очевидно, найбільш тривалий відрізок
своєї історії” [6, с.52]. У цій боротьбі людина задіює та використовує необмежений потенціал
загального розрахунку, планування й організації, де важливе значення має і наука. “Наука як
дослідження є незамінима форма цього самоутвердження у світі, один із шляхів, якими зі
швидкістю, невідомою для учасників забігу Новий час прямує до повноти свого єства” [6, с.52].
Гайдеґер доводить, що сутнє сучасної науки і техніки закорінене у такий метафізичній
інтерпретації світу і ставлення до нього, за яких усі речі та явища природи, суспільства,
історії, культури, в тому числі й людина, постають як
´єкти
об о
-своєння, вольового перетворення і підкорення, вони – джерело матеріалів, енергії, знання, інформації. Метафізика
волі є фундаментом новоєвропейської науки і техніки як «поставу» – нової всесвітньоісторичної форми доступу до світу з метою панування над ним. Сучасні науково-технічні
досягнення несуть людині не лише благо, а й велику небезпеку, оскільки змінюють її сутнє і
загрожують її існуванню. Найбільшою загрозою для людства, вважає Гайдеґер, є не так
атомна бомба, як абсолютизація чистого воління, намагання людини поставити все у світі під
контроль, включаючи і контроль над думками.
Охарактеризувавши науку як “теорію дійсного”, Гайдеґер повертається до питання про
характер того “непомітного стану речей”, що іманентний сутньому науки. Передусім він аналізує

160

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

ті зміни, які відбувалися в науці при переході від її класичного до некласичного етапу і зачіпають
сферу предметного протистояння. У статті “Наука й осмислення” філософ показує, що це
протистояння повністю зберігає своє значення, оскільки наука, зокрема природознавство, не
можуть відбутися без визнання існування природи та її закономірностей як предмета
природничонаукового дослідження. Але таке предметне протистояння – то лиш один зі способів,
яким сутнє, природа в цілому, представляє себе для наукового пізнання. Осягнення природи у
схематиці суб´єктно-об´єктного відношення, попри свою доконечність і значущість для науки, не
дозволяє збагнути, якою мірою природа у своєму предметному протиставленні виявляє чи не
виявляє повноту свого потаємного єства. Ця обмеженість науки однаково виявляється у фізиці,
психіатрії, історичній науці, філології тощо. “Ця неспроможність наук закорінена не в тому, що їх
установлююче пред-ставлення ніколи не доходить до кінця, а в тому, що предметна
протиставленість, у якій виявляється відповідно природа, людина, історичні події, мова, самі
собою залишаються в принципі лише одним із способів їх присутності, причому те або те
присутнє, звичайно, може, але ніколи не зобов´язане виявитися неодмінно в ньому” [6, с.249].
Є ще й інша, внутрішня обмеженість науки. Наука не здатна своїми засобами адекватно
осягнути сутність тієї доконечності, яка їй властива та характеризує її специфіку. Засоби науки
розробляються й використовуються з метою дослідження конституйованої наукою
предметності, але вони малопридатні для адекватного розуміння сутнього науки. “Якщо науці
самій собою відмовлено у можливості науково проникнути у власну сутність, то тим більше
наукам закритий доступ до пануючого в їх сутньому доконечного” [6, с.250]. І справа тут не в
тому, пише Гайдеґер, що питанню про сутнє науки надається мало уваги, адже, починаючи з
Нового часу, до цієї проблеми мислителі постійно виявляли підвищений інтерес. Причина
радше в тому, що “невловимій” доконечності в науці властива здатність до самоприховування,
вона так облаштована, що її завжди оминають, хоча наука в ній закорінена так, “як річка у
своєму джерелі”. Мова йде про такий атрибут науки, як осмислення. “Зрозуміти напрям, у
якому річ уже рухається сама собою, – означає побачити її смисл. У проникненні в такий смисл
– суть осмислення. Під осмисленням мають на увазі більше, аніж просте усвідомлення чогонебудь. Ми ще далекі від осмислення, доки просто щось усвідомлюємо. Осмислення вимагає
більшого. Воно – відданість гідному запитування” [6, с.251].
На думку Гайдеґера, брак осмисленості – головна обмеженість сучасної науки та освіти.
Вона особливо виявляється у з́ясуванні природи досліджуваної наукою реал ьності, сутності
квантово-механічних явищ і теорії відносності, евристичного потенціалу наукових ідеалізацій і
теоретичних побудов тощо. Ці питання вимагають свого витлумачення та розуміння, що
передбачає інтенсивну мисленнєву активність, образні асоціації, інтуїтивні осяяння, тобто
максимальну актуалізацію концептуально-методологічного потенціалу науки і вихід на нові
горизонти мислення. А проте, відповідаючи на запитання кореспондента про співвідношення
науки і філософії, Гайдеґер зазначає, що шляхи і спосо би науки такі, що во на “не мо же
мислити”, але це не недолік її, а навпаки, її перевага і завдяки цьому вона може утверджуватись
і прогресувати у сфері своїх досліджень. Наука, звичайно, неможлива без глибоких міркувань,
але не слід ототожнювати науку з мисленням. Важливо глибоко зрозуміти взаємозв´язок між
ними, а наразі ситуація тут така, “що ми ще не мислимо по-справжньому” [8, с.150]. Як
зауважує мислитель, дотепер людина дуже багато діяла і дуже мало мислила.
Гайдеґер, ясна річ, не заперечує спроможності науки осмислювати існуючий стан справ.
Попри обмеженість науки проникнути власними засобами у своє єство, кожен науковець як
мисляча людина здатний рухатися на різних рівнях осмислення і досягати його. Неодмінною
передумовою цього є усвідомлення людиною історичності свого буття і в цьому контексті –
осмислення наукової діяльності. Але будь-яке осмислення не досягається раз і назавжди. Воно
– нескінченний процес, який зумовлюється конкретно-історичними умовами нашого буття.
Висновок. Герменевтичний підхід Гайдеґера до науки дозволяє подолати її суто
раціоналістичне тлумачення й розкрити її антропологічні виміри. Мислитель показує, що наука
за допомогою штучних процедур та ідеалізацій дедалі глибше проникає у дійсність з метою
контролю і панування над світом, але її осмислююче значення обмежене, оскільки її засоби
унеможливлюють адекватне осягнення сутнього науки та її ролі в розкритті смислових засад
буття людини. Гайдеґер неявно вказує на важливість у розв
´язанні проблеми смислу буття та
позанаукових (міф, релігія, література, мистецтво) форм духовного осягнення світу.
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

161

Література
1.Брункхорст Х. Эгоцентризм в эпоху картины мира. Хайдеггер, Вебер и Пиаже /Х.Брункхорст
//Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М.: Наука, 1991. – С. 80-91.
2.Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества /Х.-Г.Гадамер; [пер. с нем.]. –
Мн.: Пропилеи, 2005. – 240 с.
3.Гайденко П.П. От исторической герменевтики к «герменевтике бытия». Критический анализ
эволюции М.Хайдеггера /П.П.Гайденко //Вопросы философии. – 1987. – №10. – С. 124-133.
4.Михайлов А.А. Современная философская герменевтика: Критический анализ /А.А.Михайлов. – Мн.:
Изд-во «Университетское», 1984. – 191 с.
5.Хайдеггер М. Бытие и время /М.Хайдеггер; [пер. с нем.]. – М.: Ad Marginem, 1997. – 451 с.
6.Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления /М.Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
7.Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени /М.Хайдеггер. – Томск: Водолей, 1998. – 384 с.
8.Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. Сборник /М.Хайдеггер; [пер. с нем.]. – М.: Высш.
школа, 1991. – 192 с.
Summury
Pochynok I. Hermeneutics of the Science in M.Haidegger’s Interpretation. It is shown that the
hermeneutic approach to the science realized by Haidegger promotes revealing its value-sense parameters.
Keywords: hermeneutic, interpretation, the picture of the world, metaphysics, science, weltanschauung, sense.

УДК 165.42

© Галина Олійник
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПОНЯТТЄВІ СТРУКТУРИ ІСТИНИ
У ФІЛОСОФІЇ МІШЕЛЯ ФУКО: СУТЬ І СПЕЦИФІКА
Розкривається значення та розуміння поняття істини у постмодерністській філософії
Мішеля Фуко, аналізуються понятійні структури істини: «ігри істини», «воля до істини»,
«турбота про істину». Ключові слова: істина, постмодернізм, парресія, «ігри істини», «воля до
істини», «турбота про себе», «турбота про істину».

Істину зазвичай розуміють як складний, внутрішньо суперечний процес, який зводиться
до постійного подолання помилкового знання. При цьому неодмінно постають запитання: чи
існує абсолютна істина, чи можемо ми пізнати об’єктивну істинну, тобто таку, що існує
незалежно від нас і т.ін. Зрозуміло, що проблема істини стосується не лише академічної, а й
практичної сфер нашого життя на індивідуальному, соціальному, правовому, політичному,
релігійному та інших рівнях. Вона впливає на те, як ми розуміємо історію, мистецтво, на наші
моделі поведінки на роботі, у сфері дозвілля тощо. Все це підтверджує
Упродовж історичного розвитку філософії сформувався цілий ряд варіантів відповіді на
зазначені вище запитання. Одним із перших визначень істини дав Аристотель: «Говорити про
сутнє, що воно не існує, чи про несутнє, що воно є, – означає говорити хибно; а говорити, що
сутнє існує і несутнього немає, – істинно» [1, с.141]. В його основі лежить принцип
кореспонденції: істина – це відповідність знання об’єкту. Розуміння істини як відповідності
знань і речей було властиве в античності Демокріту, Епікуру, Лукрецію. Класична концепція
істини визнавалася Т.Аквінським: поняття, утворенні людським інтелектом, істинні тією
мірою, якою вони відповідають своїм поняттям, які перебувають в інтелекті Бога. Французькі
філософи-сенсуалісти визначали істину як адекватне відображення дійсності, тобто, по суті,
вони приєдналися до прибічників кореспондентської теорії. Загальна орієнтація на класичні
переконання властива також окремим філософам XX століття (А.Тарський, К.Поппер).
Об’єднує всі ці концепції припущення про «розрив» між світом і його образом, створеним
людиною, а їх основною проблемою є подолання цього «розриву». Завдання будь-якої
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епістемологічної концепції істини, яка визнає дуалізм реального та ідеального незалежно від
його інтерпретації, є пояснити, як можливі істинні судження та розробити критерії істинності
висловлень [див.: 6, с.117]. Рене Декарт запропонував оригінальне визначення: найважливіша
ознака істинного знання – ясність.
Якщо для Платона й Гегеля істинна постає як згода розуму з самим собою, оскільки
пізнання, на їхню думку, є розкриттям духовної, розумної першооснови світу, то з кінця
XIX століття у філософії посилюється ірраціоналістичний підхід до розуміння істини.
Фрідріх Ніцше пов’язував істину з ідеями вічного повернення та переоцінки цінностей.
Жан-Поль Сартр вважав, що суть істини є свобода; екзистенціалісти в цілому
протиставляли об’єктивній істині уявлення про особисту істину, в межах якої інтуїтивно
розкривається буття в його достовірності.
Джордж Берклі, а пізніше Мах і Авенаріус розглядали істину як результат збігу
сприйняття більшості. Також варто виокремити тезу про конкретність істини. Конкретність
істини виявляє залежність знання від зв’язків і взаємодій, властивих тим або тим явищам,
від умов, місця і часу, в яких знання існують і розвиваються. У зміст цієї тези входить ідея,
пов’язана з розумінням світу як динамічного цілого, мінливої матеріальної системи. У
певному розумінні, доводячи цю тезу до логічного завершення, теоретики постмодернізму
Жак Деріда і Жіль Дельоз трактували пізнання як приречений на невдачу процес вічної
«гонитви» за істиною як ілюзією.
Будь-яка істина є культурно зумовленою: те що істинне в одній культурі, може не бути
істинним в іншій. Культурні війни у світі вибухають внаслідок кризи однобічного розуміння
істини як об'єктивної, пізнаваної за допомогою раціонального дослідження та практичної дії.
Проблема істини є предметом напружених інтелектуальних дискусій. У зв’язку з цим у статті
ставиться мета розкрити значення та розуміння істини у філосо іфї загало м і в
постмодерністській філософії Мішеля Фуко зокрема.
Проблема істини входить у загальну систему світоглядних проблем. І звичайно, істина
є змістовною характеристикою науки, бо саме в царині наукового пізнання ідеал істини є
одним із центральних. Це ціннісно-теоретичне поняття, що передбачає, з одного боку,
конструктивну для рефлексії розробку критеріїв досконалості знання, а з іншого –
віднесення до системи цінностей, в якій ідеал досконалості визначається контекстуально,
через зв’язки з іншими ціннісними категоріями.
Поняття істини завжди слугувало джерелом гострих дискусій і знаменувало собою
поляризацію філософських учень. Такі дискусії мали своїм предметом істину як філософську
категорію. Вони породили різноманітні конкуруючі між собою теорії, сукупність яких і дає
сьогодні найповніший філософський образ істини.
Тривалий час поняття про істину формувалося під впливом наукового пізнання. У період
становлення сучасної науки спостерігається обмеженість традиційного розуміння істини як
відповідності змісту мислення сутньому, в результаті чого деякі філософи (представники
постмодерністської філософії) почали ставити «питання про відмову від поняття істини,
вважаючи використання цього поняття ознакою міфологічного мислення» [3, с.227]. Істина
почала інтерпретуватися в дусі конвенціоналізму, релятивізму, прагматизму – інструментально
або – як регулятивна ідея, а не поняття, що має непересічне значення в освоєнні людиною світу
[див.: 5, с. 2 3]. У зв’язку з цим у статті ставиться мета проаналізувати значення істини в
постмодерністській філософії, зокрема в епістемології Мішеля Фуко.
Різні філософські напрями по-різному трактують істину. Постмодернізм взагалі
відмовляється розв´язувати цю проблему – хіба що як проблему мовної гри, звертаючись до
істини лише як до слова, зміст якого визначений у словнику. При цьому важливим є не значення
слова, а його смисл, його етимологія і те, як воно вживалося раніше. В сучасній філософії
постмодернізму проблема істини є такою, що фактично не артикулюється, оскільки єдиним і
граничним предметом у постмодернізмі є текст, який трактується як самодостатня реальність
[див.: 4, с.341]. Постмодерністи розглядають істину як елемент тексту, і навіть як сам текст.
У філософському просторі постмодернізму здійснюється «теоретичне зрушення», що
привело до загострення питання «про форми дискурсивних практик, які артикулюють знання».
Трактуючи пізнання як гранично віддалене від постулатів класичної метафізики, французький
філософ Мішель Фуко позначає статус істини як певного роду «ефект», який виникає в
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результаті когнітивного вольового зусилля, через процедуру фальсифікації: воля до істини...
має тенденцію до тиску на інші такого роду дискурси, що нагадує примус» [4, с.342].
Мішель Фуко пропонує поняттєву структуру під назвою «ігри істини», яка фіксує у
своєму змісті висновки радикальної переоцінки філософією постмодернізму класичних
уявлень про істину. Постмодернізм трактує її (істину) як одну з виявів інтерпретаційного
свавілля суб’єкта, вона, на думку Фуко, здійснює своєрідний тиск на інші вияви ментальної
активності суб’єкта. У такому значенні істина розуміється лише як сукупність правил,
якими керується суб’єкт, організовуючи свої когнітивні практики відповідно до
нормативних вимог, характерних для того чи того типу дискурсу.
Починаючи з перших своїх робіт, Мішель Фуко прослідковує взаємозв´язок мі ж
істиною і знанням, істиною і владою в тих або тих суспільствах. У своїх лекціях,
об’єднаних під назвою «Дискурс і істина» [2], він ставить питання: чим є істина як досвід,
як діяльність, як елемент самоставлення?
Свою першу лекцію Мішель Фуко починає з аналізу поняття «парресія» [parrhesia],
яке вперше з’явилося в грецькій літературі в Еврипіда і набуло поширення в
давньогрецьких творах, починаючи з кінця V ст. до н.е. [див.: 1]. Фуко говорить про два
види парресії. Для першого його значення можна підібрати синонім «базікання»,
визначивши його як беззмістовну розмову про щось неістотне, що найперше прийде в
голову. В другому, позитивному, значені парресія означає «говорити істину». Але виникає
питання: чи говорить парресіаст про те, що вважається істинним, чи про те, що насправді є
істинне? Даючи відповідь на це питання, Мішель Фуко вважає, що «парресіаст говорить те,
що істинне, оскільки знає, що це істинне, і він знає, що це істинне, тому що це справді
істинне. Парресіаст не лише щиро висловлює свою думку, сама його думка є істинною» [2].
Отже, повний збіг між переконанням і істинною – це одна з характеристик парресії.
Мішель Фуко у своїх лекціях звертає увагу на те, що західна філософія, основним
предметом якої є визначення істини, ґрунтується на принципі «пізнай самого себе» (Сократ). Цей
принцип, на його думку, був формою, за допомогою якої було сформульовано питання про
взаємовідносини між суб’єктом і істиною. Проте такі взаємовідносини спочатку розвивалися в
західній культурі як принцип турботи про себе. «Турботу про себе» французький філософ
порівнює з жалом, яке повинно ввійти в людське тіло, повсякчас нагадувати про себе і не давати
спокою. Можна виокремити три фази розвитку поняття турботи про себе, що характеризує
стосунки між суб’єктом і істиною в стародавній європейській культурі. Це сократівськоплатонівська фаза розвитку поняття epimeleia у філософії, еліністсько-римська фаза, пов’язана з
розквітом культури свого «Я», ранньохристиянська, з властивою їй традицією аскетизму.
Сократівсько-платонівська модель турботи про себе трактує epimeleia як частину політичної
практики аристократії в полісному суспільстві: слід піклуватися про себе, щоб дієво керувати
іншими і піклуватися про інших. «В «Алкивіаді I» Сократ займає парресіатську позицію. Тоді як
друзі та коханки Алкивіада лестять йому, намагаючись домогтися прихильності, Сократ,
ризикуючи накликати на себе гнів Алкивіада, підводить його до такої ідеї: перш ніж Алкивіад
зможе здійснити бажане, тобто стати першим серед афінян, щоб правити Афінами і перевершити у
своїй могутності персидського царя, перш ніж він зможе перебрати на себе турботу про Афіни, він
повинен навчитися піклуватися про себе. Філософська парресія тим самим пов’язується з темою
турботи про себе (epimeleia heautou) [2]. На думку Мішеля Фуко, Сократ першим проголосив тезу
про потребу в турботі про розумні душі. Свою роль філософія вбачає в тому, щоб громадяни
могли виявляти турботу до самих себе. Філософ перетворюється на посередника, який
організовує цей процес, підсумком якого має бути поява вільного суб’єкта, здатного володіти
своєю волею і приймати правильні рішення. Філософська практика V–IV ст. до н.е. полягала у
впливі вчителя на свого учня (передача вчителем істини своєму учневі) з метою забезпечення
неодмінних умов для його духовної трансформації. Фуко називає таку трансформацію
психологікою і констатує об’єднання психологіки і педагогіки в античності. В еліністичний
період турбота про себе перестає бути частиною політики і стає формою поведінки органічної
групи осіб, яких можна назвати духовною елітою. Фігура наставника змінюється самореалізацією
суб’єкта, а місце посередника можуть займати не лише філософи, а й інші люди і навіть книги. У
ранньохристиянський період відбувся розрив між психологікою і педагогікою. Істина перестає
бути відомою, крім тих випадків, коли вона перебуває під психологічним впливом.
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Мішель Фуко вбачає причини відходу від принципу «турботи про себе» у християнстві, а
потім – у картезіанстві (філософії Декарта). Картезіанський момент додав значущості принципу
«пізнай себе». Після Декарта збіг між переконанням і істиною досягається в межах певного
(психологічного) досвіду свідчення. Проте для греків збіг між переконанням і істиною
досягається не в межах (психологічного) досвіду, а у вербальній діяльності – в парресії. Судячи з
усього, парресія (в її давньогрецькому розумінні) більше не має місця на нашому сьогоднішньому
епістемологічному просторі. Усвідомлення самого себе перетворило «пізнай самого себе» в
головну умову доступу до істини. З тих часів неодмінність доступу до істини не ставить під
сумнів буття суб’єкта. «Істина, така як вона є сама собою, більше не спасає суб’єкта» [7, с.32].
Фуко висуває гіпотезу про те, що істина ніколи не дається суб’єкту просто так. Для того, щоб
отримати доступ до істини, потрібно, щоб суб’єкт змінювався, перетворювався, ставав відмінним
від самого себе. Істина дається суб’єктові лише ціною введення в гру самого існування суб’єкта.
Не може бути істини без звернення або перетворення суб’єкта. В молодості турбота про себе
покликана підготувати до життя, щоб знайти себе і діяти згідно з істиною. В старості турбота про
себе дозволяє підготуватися до того, щоб піти з цього світу. У міру дорослішання турбота про
себе набуває техніки виправлення. І тут знову підкреслюється вимога зміни себе, робити себе
таким, яким ти ще ніколи не був. «Наздогнати самого себе», тобто діяти. Важливо не бачити себе
іншим, а наздогнати це бачення. Суб’єкт – це той, хто екстраполює істину на самого себе. Не
можна істину віднести до зовнішнього, вона визначається лише тим, що хвилює твою душу.
У постмодерністській аналітиці проблеми істини знання розробляються в контексті
протиставлення своєрідних опозиційних феноменів: «воля до істини» і «турбота про
істину». Вони не лише різні, а й альтернативні стратегії ставлення суб’єкта до
пізнавального процесу. Ці поняттєві структури можуть виявлятися водночас і фіксуються
лише в ході функціонального розчеплення когнітивних процедур.
Поняття «воля до істини» конституйоване Мішелем Фуко в контексті аналізу
соціокультурних механізмів контролю та обмеження дискурсивних практик. Це поняття
трактується в постмодернізмі як свого роду інтерпретаційне насильство над предметністю: на
думку Фуко, «воля до істини має тенденцію здійснювати тиск (примусові дії) на інші дискурси»
[4, с.134]. Мішель Фуко визначає «волю до істини» як «незвичайну машину», призначену
виключити всі можливі версії істини, крім тієї, яка може бути конституйована в контексті
домінуючих в цьому культурному середовищі метанаррацій («метарозповіді», «великої
історії»). Вона вписана в картину світу, що склалася в рамках відповідної дисципліни й
адаптована до прийнятої системи аксіологічних шкал.
«Воля до істини» аналізується в парі з поняттєвою структурою «турбота про істину», що
характеризує дискурсивність як таку, позначаючи у поняттєвій системі постмодернізму істинну
інтенціональність дискурсивності, що виявляється в спонтанній креативності, перманентній
готовності до продукування істини, що, зрозуміло, передбачає осмислення істини як
плюральної. У Фуко поняття «турбота про істину» знаходить категорійний статус у контексті
аналізу проблеми «як можливе конституювання знання», або «як думка, як щось, що має
стосунок до істини, теж може мати історію?». Опрацювання змісту поняття «турбота про
істину» здійснюється Мішелем Фуко в загальному контексті аналізу соціокультурних
механізмів детермінації дискурсивної сфери. У цьому розумінні співвідношення поняттєвих
структур «турбота про істину» і «воля до істини» може трактуватись як антиномія, подібна до
таких опозиційних категоріальних пар, як «дискурсивність» і «дискурс» («порядок дискурсу»),
«тіло» і «тілесність» («тіло без органів»). І якщо «турбота про істину» як іманентна істиннісна
інтенціональність дискурсу лежить в основі його векторної природи, то задані певною
культурою, тим або тим парадигмально-методологічним канонам, правила реалізації такої
векторності фактично визначають пошук істини, перетворюючи «турботу про істину» на «волю
до істини», а багатоплановий рух істини – в лінійний вектор руху до істини [див.: 4, с.275].
Згідно з постмодерністською оцінкою «турбота про істину» є невід’ємною атрибутивною
характеристикою дискурсивності. Вже в античній традиції відбувається те, що Мішель Фуко
називає «великим платонівським розділенням» у культурі: «правда вже не зводиться до того, чим
був дискурс, і до того, що він виконував, – вона зводиться до того, про що він говорив» [4, c.276].
Істина перемістилася з акту висловлення до того, що власне висловлюється: його смислу та
форми, його об’єкта. У контексті постмодерністської філософії «турбота про істину» не лише
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стає предметом пильного дослідження, а й виявляє співзвучність з тими парадигмальними
презумціями, які обґрунтовують собою постметафізичне мислення сучасності. Це стосується
відмови сучасної культури від логоцентризму та орієнтації на нові форми опису і пояснення,
закладені новим розумінням детермінізму. Отже, переорієнтація постмодернізмом сучасної
філософії з характерної для класики «волі до істини» до «турботи про істину» означає радикальну
відмову від презумції «готової» (наявної) істини. У цьому випадку влучним буде вислів Франца
Кафки про те, що нездатність бачити істину – це здатність бути істиною.
Мішель Фуко, так само як і його сучасник, американський учений Томас Кун, відмовився
від поняття абсолютної істини. Якщо наш образ мислення обмежений певною парадигмою, то
ми ніколи не зможемо прийти до істини. Тож будь-яка істина є відносною; вона залежить від
світобачення людини. Кожна конкретна істина є істинною для того періоду, коли вона була
усвідомлена. Така істина може містити недоліки, прогалини і суперечності, але до того часу,
доки вона застосовна до відповідної галузі знання, вона залишається загальноприйнятою.
Визнаючи те, що істина є породженням свого дискурсу, продуктом знання, до якого вона
застосована, можна навести певні приклади з інших сфер знання. Так, поняття «автор»
літературного твору не повинно індентифікуватися з певною людиною, яка пише книги.
Мішель Фуко пропонує сприймати автора як збірний образ, який включає в себе безліч
чинників, таких як мова, поняття літератури у певний час, сукупність соціальних та історичних
елементів. Якщо їх проаналізувати, поняття «авторства» зникне. Автор розуміється як функція.
Цікаво відзначити також, що далеко не все в нашому житті піддається оцінці з
погляду істини чи брехні. Так, можна говорити про різні інтерпретації художнього тексту,
про альтернативні трактування музичного твору, про різне сприйняття малярства, проте
ніяк не про їх істину чи неістину.
Висновок. Отже, дати досконале визначення поняття істини не так просто, а може й
зовсім неможливо. Останнім часом поняття істини ставилося під серйозний сумнів. Якщо у
класичній філософії оформилися дві альтернативні парадигми трактування істини, то
постмодернізм бачить свою програму у відмові від «дзеркальної теорії пізнання»; якщо для
класичної філософії «головними ціннісними категоріями є адекватність, правильність і сама
істина», то у постмодерній філософії процес пізнання зазнає вирішального зрушення, що
полягає в переорієнтації з фігури «безпристрасного погляду індиферентного спостерігача» до
фігури «взаємодії учасника». Найважливішим аспектом аналізу істини постає аспект соціальнополітичний: в основі будь-яких постмодерністських аналітик істини завжди лежить та
презумпція, що, за словами Фуко, «істина належить цьому світові, в ньому вона виробляється
за допомогою численних примусів, і в ньому вона має у своєму розпорядженні регулярні
ефекти влади» [2]. Істина трактується як сукупність правил, відповідно до яких істинне
відокремлюють від помилкового та пов’язують з істинним специфічні ефекти влади.
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Summary
Oliynyk H. Concept of Truth in Michel Foucault’s Philosophy: Nature and Specific. The article
reveals the meaning and understanding of the concept of truth in Michel Foucault’s postmodernist philosophy. It
analyzes conceptual structure of truth: "truth games", "will to truth", "care about the truth". Keywords: truth,
postmodernism, "games of truth", "will to truth", "taking care of itself," "concern for the truth."
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ПЕРСОНАЛІЗМ Е.МУНЬЄ ЯК ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНИЙ ТА
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Аналізується можливість використання концепції персоналістського перетворення Е.Муньє в
якості проекту духовної та соціальної трансформації суспільства. Ключові слова: антропологія, Бог,
дух, людина, модернізація, особа, персоналізм, суспільство, співтовариство, революція, християнство.

Актуальність обраної теми зумовлена недостатньо сприятливими умовами для
розвитку особи, які мають місце в сучасному суспільстві. Особливістю персоналізму якраз є
те, що він аналізує кризу, що охопила суспільство, не лише як кризу економіки, і не
виключно як кризу духовну, але водночас як кризу суспільних структур і як кризу особи як
такої. На думку Е.Муньє, філософія два тисячоліття займалась чим завгодно, в той час як ще
на початку першого тисячоліття Христом і згодом християнством було проголошене головне
ціннісне твердження про те, що людина є особа і Бог є Особа. “І сказав Бог: Створімо людину
за образом Нашим, за подобою Нашою” [2, 1:26]. Е.Муньє, вказуючи на персоналістський
характер християнського вчення, наголошує, що він не займається побудовою нової
філософської школи, свою роль він добачає в донесенні відомої істини, яка твердить про
необхідність повернення людини до своїх витоків, тобто до Бога, що людина повинна через
Бога повернутись до самої себе, у такий спосіб пізнавши саму себе й здобути мир у своїй
душі, і звичайно як наслідок – мир у суспільстві. Персоналізм намагається соціально
витлумачити християнство, обґрунтувати неодмінність активної участі християн у земному
житті та перебудові земної цивілізації на гуманістичних засадах. “Християнство – це і
принцип життя, і принцип істини в тому житті, яке воно нам дає” [6].
Персоналізм прагне до діалогу з найрізноманітнішими вченнями. Водночас такий
діалог передбачає передусім віру в єдність людей, відмову від насильства та орієнтацію на
гуманістичні цінності. “Не можна, – пише Е.Муньє, – ні засуджувати, ні вихваляти ні науку
про “матерію”, ні науку про “дух”, не співвідносячи їхні цінності з реальністю” [8, с.125]. У
свою чергу діалог у теоретичному відношенні означає здатність розуміти позицію іншого й
судити про неї з погляду вищих цінностей. “Персона, вважає він, – це духовна істота, яка
конституюється як така, способом існування та самостійністю в своєму бутті; вона
підтримує це існування за допомогою прийняття певної ієрархії цінностей, які вільно
застосовуються і внутрішньо переживаються, за допомогою відповідального включення в
діяльність і звернення, яке постійно здійснюється; отже, вона здійснює свою діяльність у
свободі й крім того розвиває за допомогою творчих актів своє покликання в усій його
своєрідності” [4, c.301]. Особа є немовби невидимим центром, з яким усе пов'язано.
Водночас будь-яке існування є співіснуванням: особа відкрита світові, іншим і Богові. У
цьому плані вона може характеризуватись універсальною діалогічністю. Для Е.Муньє особа
не є чимось заданим і довершеним. Особа – це завоювання й сходження людини, зусилля,
спрямоване на самовизначення, постійний пошук себе.
Персоналізм Е.Муньє вирізняється розробленою соціальною проблематикою, стверджує
примат людської особи над матеріальною доконечністю та колективними механізмами, які
слугують опорою в її розвитку. Поняття особи (персони) є центром будь-якого персоналістського
вчення. Головне завдання особи полягає в тому, щоб спільно з іншими особами будувати
персоналістське співтовариство (суспільство), яке, на думку Е.Муньє, є таким станом
суспільства, в якому особа була б не лише найголовнішою цінністю, а й найпершою реальністю.
Тож персоналістське суспільство є особою осіб. При пошуку шляхів до реалізації
персоналістського суспільства Е.Муньє пропонує цілий комплекс заходів. Тут варто зазначити,
що персоналізм активно впливав на соціальну політику Ватикану. В цьому контексті варте уваги
співзвучне з позицією Е.Муньє ставлення до філософії М.Бердяєва, який наголошував на тому,
що “істинне розв´язання проблеми реальності, проблеми свободи, проблеми особи – ось
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справжнє випробування для будь-якої філософії” [1]. Персоналізм Е.Муньє, який почерпнув
досвід екзистенціалізму та філософської антропології, є досить вдалою спробою внести ясність у
розуміння такої складної для пізнання таємниці, як таємниця особи.
Персоналістське спрямування мало місце в концепціях багатьох філософів. Персоналізм
укорінений глибоко в історії філософії, у всій філософській традиції від античності до
сучасності. У своїх пошуках Е.Муньє черпав мудрість у Сократа, Аристотеля, Т.Аквінського,
Бл.Августина, І.Канта, Р.Декарта, М.Шелера, С.Кьєркегора, М.Гайдегера, Ф.Ніцше,
К.Маркса, К.Ясперса, М.Бердяєва, Ф.Достоєвського та інших.
Безпосереднім поштовхом до розвитку персоналізму послужили всесвітня суспільнополітична й економічна криза 1929-1933 років, наступ фашизму й тоталітаризму в Європі.
Варто також зазначити, що персоналізм зароджується і в Росії, основними представниками
якого є М.Бердяєв, Л.Шестов, Н.Лоський, В.Лоський та багато інших, а предтечею
російського персоналізму можна вважати геніального філософа Ф.Достоєвського. Певні
історичні події завадили розвитку персоналістських концепцій в Росії, тому надалі філософія
персоналізму розвивається переважно в західній Європі, зокрема у Франції, де довкола
журналу “Esprit” зароджується французький персоналізм, який вважається класичним і біля
витоків якого стоять Е.Муньє та Ж.Лакруа. Серед більш сучасних – такі філософиперсоналісти, як М.Недонсель, П.Рікер, Ж.М.Доменак і, звичайно, С.У.Хокінг.
Щодо дослідників саме філософії Е.Муньє, то особливої уваги заслуговує І.Вдовіна, яка
своїми дослідженнями проливає світло на проблему розуміння філософії французького
персоналізму. Саме І.Вдовіна здійснила титанічну працю, переклавши російською мовою
праці Е.Муньє, і тим самим зробила їх доступними широкому колу читачів на теренах
колишнього СРСР. Поряд із працями І.Вдовіної, рівноцінних спроб дослідження філософії
Е.Муньє серед російських і українських філософів, на жаль, спостерігати не доводиться.
Тому залишаються відкритими багато питань, пов’язаних із потенціалом персоналістських
концепцій у процесі трансформацій сучасного суспільства.
Метою статті є аналіз персоналістської філософії Е.Муньє як ідейно-світоглядного та
антропологічного проекту модернізації суспільства. Відповідно, головні завдання автора
полягають в аналізі філософських поглядів Е.Муньє на кризу суспільства і особи, розкритті
значення християнства в проекті персоналістського перетворення суспільства, особливості
“персонального” перетворення людини на шляху побудови персоналістського співтовариства.
Зародження та формування особи Е.Муньє пов'язує з християнством, яке першим
заговорило про множинність людських душ і закликало кожну з них внутрішньо прилучитися до
божественного. “Християнство, – наголошує він, – це теж релігія, яка свідчить про
трансценденцію, втілену в земному світі осіб...” [4, с.514]. На думку Е.Муньє, духовний порядок є
не метафізичним принципом, який відокремлює людину від її земної долі, він є динамічною
силою, що виявляє себе в людському суспільстві. Відмовившись від радикального
протиставлення Граду Божого і граду земного, Е.Муньє схиляється до думки, що Град Божий з
градом земним навіки переплелись і відрізняються тільки за спрямованістю. Філософ спрямовує
людину на шлях активного життя, на відміну від християнства, яке, як правило, націлює на
споглядальне життя. “Але Царство Боже існує не тільки в нас, воно перебуває і серед нас, ми про
це майже забули з часів Відродження і Реформації” [4, c.238]. Е.Муньє вважає досить реальною
ідею про втілення божественних цінностей на землі, діалектично розуміє взаємодію духа і
матерії, і в цій взаємодії добачає умову для самореалізації людини як особи.
Філософ визначає особу як цілісний обсяг людини, узгодженість її довжини, ширини і
глибини, тобто як напругу, що існує між трьома духовними вимірами, а саме: тим, що
віднімається знизу і втілюється в тілі, тим, що спрямовується вверх і підіймається на рівень
універсальності, і тим, що йде в ширину і призводить до співпричетності. “Покликання,
втілення, співпричетність – ось три виміри особи” [4, c.59]. Відповідно філософ називає три
головні види дії при формуванні особи, а саме: розмірковування, залучення та саморозкриття.
Для Е.Муньє становлення людини збігається з рухом історії людства до цивілізованого
способу буття і до духовності. Діяльність є основою універсального самостійного вияву
особи та її всебічного розвитку. Саме в предметній, трудовій діяльності персоналізм
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пропонує знайти опору персонального існування. Творчість, свободу, самовідданість,
безкорисливу любов до людей, духовну досконалість – усі ці характеристики істинної особи
персоналісти мають намір знайти в праці – конкретній і досить визначеній, суспільній за
своїм змістом і призначенням, праці яка організовує, дає людині почуття впевненості,
значимості, що утверджує дух товариськості у стосунках між людьми.
Визнавши працю, діяльність основою істинно людського існування, персоналісти
справедливо констатують, що в умовах розвинутого капіталізму історичний рух людини, як
діяльної істоти, заходить у глухий кут. Людина дедалі більше стає механічно діючим агентом
виробничого процесу, перетворюється на “часткову” людину, втрачає свою власну іманентну
природу. Персоналістська й общинна (суспільна) революція, до якої апелюють прибічники
персоналістської філософії, покликана вирішити завдання перетворення капіталізму на
людських засадах. На їх переконання, “потрібно знову здійснити Відродження. Його потрібно
вчинити у двоякому плані, оскільки воно, як таке, само є двоїстим: персоналістським і
спільним” [4, c.64]. При цьому слід зазначити, що в критиці капіталізму персоналісти не
зосереджуються на такій його істотній особливості, як приватна власність на засоби
виробництва, а на типі світогляду, притаманному буржуазному суспільству, оскільки саме
світогляд є для персоналістів первинним, конститутивним елементом цивілізації.
Метою персоналізму є прагнення заставити якомога більшу кількість людей задуматися
над смислом власного існування, над смислом цивілізації, пропонуючи своє вчення як цілісне
осмислення проблем людини та її буття. Персоналізм Е.Муньє всім своїм ученням закликає
до пробудження особи, адже “персоналізм не хотів би для себе іншої долі, якщо він,
пробудивши у більшості людей почуття цілісності людської істоти і втіливши свої принципи
у повсякденне життя, розчинитися в ній без залишку” [7, c.10]. Пробудження людини – ось
що було головним для Е.Муньє. Тому персоналістську філософію можна з упевненістю
назвати інтелектуальним зусиллям, яке веде до втілення персоналістського натхнення в усі
сфери життя, в яких особа є центром переорієнтації об'єктивного універсуму. Той, хто
досягнув рівня персонального існування, стає суб'єктом творення людської реальності.
Людина, згідно з персоналістами, зберігаючи вірність трьом співтовариствам, –
співтовариству матерії, співтовариству людей і співтовариству духу – повинна освітити
божественним світлом співтовариство матерії. Через співтовариство людей має пройти
любов людини, а сфера духу закликає людину, щоб вивести її за власні межі. Людина як
соціальна істота, перебуває у подвійному відношенні: до світу матерії (“дружба володаря”)
та до світу людей (“дружба супутника”). У цьому плані відмінність персоналістського
гуманізму від певних форм сучасного гуманізму полягає в тому, що він має характер
більшої відкритості. Персоналістський гуманізм відкритий для всіх у міру того, як кожен із
нас сприймає метафізику. Якщо людина самовизначається як частина духовної реальності,
вона, згідно з Е.Муньє, не завойовує дух, вона йому віддана.
Для персоналізму найважливішою є проблема людини, яка перебуває в розладі з самою
собою, людини ослабленої зсередини, дух якої величезною кількістю ниток пов'язаний з
матерією та спрямований до незвіданого світу духовних реальностей. Людині потрібен
чуттєвий світ, який випромінює світло для того, щоб виявляти свій розум і підійматися до Бога.
Це такий світ, який випромінює світло, що пронизує серце людини і підтримує життя. Коли
людина ступає на шлях, яким є чуттєвий світ, вона знаходить духовність і сили інерції, які
постають на її шляху, починають служити їй. Це шлях яким іде дух, шлях на якому людина
зміцнює дух, долаючи перешкоди. “Революція, – говорить Е.Муньє, – здійснюється не силою, а
світлом. Дух – це владика життя. Йому належить вирішувати, бути і діяти сміливо” [4, c.31].
Оригінальним є твердження Е.Муньє про те, що, оскільки матерія вторгається в наше
повсякденне життя, зрозуміти світ з кожним днем стає дедалі важче, але при цьому
користуватися ним стає дедалі легше. Річ не в тім, що матеріальне життя стає дедалі більш
ускладненим, а в тому, що воно наповнене фактором зла. Природа зла полягає не в нашій
любові, приміром, до розкоші, а в тому, що дух не рухається рівномірно. Дух може зробити
стрибок уперед, а може витратити сили на те, щоб збільшити матеріальні блага, обравши
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полегшені рішення, та загрузнути в комфорті. Колись розваг вимагали, їх необхідно було
добиватись, а сьогодні ми отримуємо їх у готовому й надмірному вигляді.
На думку Е.Муньє, світ позитивної науки це – найбезликіший і найвіддаленіший від
існування світ, у якому немає місця для особи. Такому світові не притаманний вимір, який є
неодмінним для особи, а саме – вимір свободи, духовної свободи. Свобода персони полягає в
тому, щоб знаходити своє покликання та вільно знаходити засоби для його реалізації.
Персональна свобода реалізується лише тоді, коли вона є діяльною, є добровільною згодою
проводити визвольне духовне життя. Особа, на ду мку Е.Му ньє, не мо же отримати ззовні ні
духовну свободу, ні співтовариство. Незважаючи на це, інституціональний устрій має
сприяти рухові особи за певними напрямами. Це означає, що треба знищити будь-яку форму
пригнічення персони, забезпечити особі незалежність приватного життя й організувати всі
соціальні механізми на основі принципу персональної відповідальності. Однак для
досягнення справжньої духовної свободи, а не видимого звільнення людини, потрібен інший
шлях. Це шлях самостійного завоювання свободи.
Е.Муньє вказує на абсурдність такого засобу, як безособова думка для створення
розумного суспільства, суспільства духовних істот, яке мало би забезпечувати згоду між
окремими індивідами. Цілком очевидним є “неможливість заснувати співтовариство,
ігноруючи персону, навіть на базі так званих людських цінностей, дегуманізованих уже тому,
що вони знеособлені. Тому ми зберігаємо назву “співтовариство” тільки для справжнього,
міцного співтовариства, співтовариства персоналістського, яке не тільки символічно являє
собою персону персон” [4, c.315]. У такому співтоваристві кожна особа могла б реалізувати
себе у всій повноті свого покликання, вона була б незамінною. Кожна особа знайшла б у
такому співтоваристві специфічний для себе зв'язок і цей зв'язок об'єднував би всіх осіб.
Первинним зв'язком у такому співтоваристві була б любов, на відміну від інших співтовариств
(спільнот), у яких таким зв'язком є зовнішній примус, економічний, життєвий інтерес і т.д.
Єдністю співтовариства має бути любов, подібно до того, як покликання – єдністю особи.
Любов не є послужливістю, вона не є справою індивідів, любов стоїть вище від індивіда, вона
націлена на особу. “Все людство, – вважає Е.Муньє, – є величезною змовою любові, в яку
залучений кожен з її членів. Але йому іноді ще не вистачає змовників” [4, c.73].
Істинне призначення людини полягає в тому, щоб перетворити реальність на грунті
вищих цінностей, тобто підтекстом людської діяльності повинна стати перспектива
особистого зв´язку між Богом і людиною. “Третя Особа в Трійці, пояснює Е.Муньє, – це не
граматична фігура, а живий субстанційний зв'язок Першої особи з Другою, нескінченне і
разом з тим досконале спілкування” [4, c.72]. З того моменту, коли інший стає для якоїнебудь іншої особи другою особою, він перетворюється в елемент співтовариства. “У
персоналістському співтоваристві іманентність є взаємопроникненням осіб, які
продовжують залишатись Я і Ти; вона завжди передбачає їхню певну розділеність,
відокремленість, таємничість їхніх сердець. В унікальному випадку ставлення створеної
особи до абсолютного Ти (Бог – це також унікальна віддаленість) називається
трансценденцією” [4, c.73]. Відродження християнства шляхом перетворення його в масовий
світогляд є шляхом до перетворення цивілізації. Тому “християнський персоналізм, всупереч
релігійному індивідуалізму, буде наголошувати на общинному характері віри і
християнського життя, про яке так часто забували впродовж останніх двох віків; відшукуючи
нові перспективи рівноваги між суб'єктивністю і об'єктивністю, він буде протистояти як
релігійному суб'єктивізму, так і будь-яким об'єктивістсько-редукціоністським трактуванням
діяльності, яка становить ядро власне релігійного підходу” [4, c.515].
На переконання Е.Муньє, неможливо досягти співтовариства, ігноруючи особу. Його
можна будувати лише на основі утверджених осіб. “Ми” випливає з “Я”, “Я” передує “Ми”.
“Ми” як духовна реальність формується не шляхом позбавлення особистостей, а шляхом їх
утвердження. Шляхом самозаглиблення кожен з нас набуває здатності передчувати і бажати
іншого. “Я” реалізує себе як особа лише з моменту, коли людина віддається цінностям,
перевершуючим людину. “Ми”реалізує себе як співтовариство лише з того моменту, коли
кожна з осіб переймається тим, щоби допомогти іншій особі піднятися над собою заради
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особливих цінностей її власного покликання. “Ми, – резюмує Е.Муньє, – виступаємо проти
філософії Я, за філософію Ми” [4, c.48]. Тільки співтовариство осіб є справжнім
співтовариством, усі інші співтовариства є тільки формами тиранії та анонімності. “Ніколи ще
не було так багато товариств. Але ніколи ще не було так мало співтовариств” [4, c.65].
Оскільки, вважає Е.Муньє, “наш світ поступово позбавився світла чистої істини,
конкретної присутності духу” [4, c.30], виходом з ситуації, що склалася, є здійснення
революції. Однак це не революція у звичному значенні цього слова. Традиційно “вважається,
що революція – це червоне засліплення, полум'я. Ні, революція – це набагато більш глибоке
перетворення” [4, c.30]. Для того, щоб краще зрозуміти характер такої революції, слід
зазначити, що кризі суспільства притаманний двоякий характер – економічний і духовний,
“криза економічних структур і криза людини” [7, c.15]. Корінне перетворення життя людей
неможливе без їхнього духовного відродження, без так званої духовної революції. Революція
повинна бути водночас і духовною, і економічною. Персоналістська революція має на меті
набагато більше, вона є глибинною реконструкцією цивілізації загалом. Це надзвичайно
ґрунтовна перебудова, в якій акцент робиться на персональній революції кожної особи.
Персональна революція повинна здійснюватися людиною постійно, до самої смерті. Оскільки
особа є завжди незавершеною, потрібно постійно себе творити. “Становлення особи – це
преображення, реалізація образу й подоби Божої. Бути особою означає йти до Бога. Така
спрямованість і дає можливість існування істинних стосунків між особами” [3, с.165]
Така духовна революція є глибинною реконструкцією цивілізації загалом. Вона
починає утверджуватись у кожній особі через неспокій. Персональна революція
розпочинається зі здобуття “злого революційного усвідомлення“. Важливим пунктом у цьому
процесі є момент, коли настає усвідомлення своєї власної причетності до безладу. “Ми, –
пояснює Е.Муньє, – називаємо персональною революцією таку дію, яка в кожну мить
виникає з революційного усвідомлення власної причетності до зла, з повстання,
спрямованого у першу чергу проти самого себе, проти власної співучасті в встановленому
безладі” [4, c.189]. Потрібно перестати зраджувати дії і думці, слід від самого початку
виявити рішучість. По-перше, потрібно говорити і діяти на основі того, якими ми є, по-друге,
мало мати ідеї, потрібно ще вірити і любити, усім серцем прагнути до втілення замислів.
Е.Муньє вимагає від духу, щоби він “знищив гігантську машину для обдурювання простаків“.
Для цього треба бути відкритим духу і це набагато правильніший шлях порівняно з
моралізуванням. “Сьогодні в цьому інертному, байдужому, непорушному світі святість
залишається єдиною політикою, що має цінність, а розум, щоб стати її супутником, повинен
зберігати свою чистоту” [4, c.32]. Наш світ страждає від великої кількості слів, які нічого не
значать і не виражають. Виправданим є встановлення персоналістського спільнотного устрою,
в якому глибокі витоки особи і суспільства будуть розвиватись один через одного. При цьому
Е.Муньє досить виразно окреслює метафізичні принципи персоналістського об'єднання, які
ґрунтуються на тому, що “метафізичні позиції можуть нас однаково орієнтувати, але кожен з
нас при цьому буде орієнтуватися на свою зірку й опиратись на власні ресурси” [4, c.95].
Окрім персональної революції повинна мати місце і соціальна революція, потрібно
змінити суспільство для того, щоб забезпечити особам можливість для розвитку.
“Центральна тактика будь-якої персоналістської революції буде полягати не в об'єднані
різноманітних сил, щоб спільним фронтом вести наступ на згуртовану силу буржуазнокапіталістичної цивілізації. Вона полягає в тому, щоб вносити в усі, нині закостенілі
життєво важливі органи цивілізації, яка розкладається, зародки і ферменти нової
цивілізації” [4, c.408]. Такими зародками стануть органічні співтовариства, які формуються
довкола базового персоналістського інституту, або просто довкола персоналістських ідей.
Впливаючи на інститути, персоналізм повинен: по-перше, запобігти перетворення особи
в жертву інститутів, забезпечити захист персональної сфери людини від пригнічення зі сторони
інших індивідів, чи інститутів, а по-друге, забезпечити надання кожній людині інструментів і
ефективної свободи, що дозволить їй реалізувати себе як особу. Першочергового значення
персоналізм надає інституту виховання. Виховання не повинно привчати дитину
підпорядковуватися соціальному середовищу. “Його (виховання) головна функція, – наголошує
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Е.Муньє, – полягає не в тому, щоб ліпити свідомих громадян, славних патріотів, маленьких
фашистів, комуністів або світських людей. Його місія полягає в тому, щоб пробудити в людині
особу, щоб вона була здатна вступати в життя і діяти як особа” [4, c.322]. Як наслідок,
персоналісти відкидають монополію держави на школу. Державі належить роль ефективного
суспільного контролю над видачею дипломів, над якістю освіти, над забезпеченням
політичного нейтралітету школи. “При різноманітності сімей і їхнього духовного стану тільки
плюралістська структура школи може врятувати нас і від небезпек “нейтральної” школи, і від
загрози школи тоталітарної” [4, c.326]. При цьому філософ визнає існування складностей,
пов'язаних з плюралістським характером школи. Тому Е.Муньє вказує на неодмінність
існування органів, які б займались ефективним забезпеченням гарантій особи: “Юридичний
плюралізм вимагає необхідної противаги, щоб було зроблено все для забезпечення зв'язку між
різними духовними ланками співтовариства, з метою досягнути не догматичної єдності,
неможливої без духовного примусу, а органічної, братської єдності співтовариства” [4, c.328].
Вартими уваги є й інші аспекти його соціального вчення. Так, говорячи про інститут
сім’ї, він вважає неприпустимим зведення сім'ї до комерційної, біологічної чи
функціональної асоціації. Сім'я є втіленою реальністю, вона є втіленою і в біологічній
функції, і в соціальному світі, і в співтоваристві. Неабияку роль у побудові справжнього
персоналістського співтовариства Е.Муньє відводить культурі. Кінцева мета персоналізму
полягає в тому, щоб будь-якій людині без винятку дати той максимум істинної культури,
який вона здатна засвоїти. Е.Муньє досить критично ставиться до стану культури в
буржуазному суспільстві, яке “завдає смертельного удару культурі головним чином не ззовні,
використовуючи ті чи ті мотиви, а зсередини, очищаючи її від реальних проблем, які тільки й
можуть бути її мірою, та позбавляючи пориву, без якого вона обійтися не може” [4, c.343].
Буржуазна культура втрачає інтерес до змісту й зосереджується на формах і прийомах. Вихід з
такої ситуації Е.Муньє вбачає у тому, що, по-перше, як вимога до інтелігенції, що хоче сприяти
утвердженню персоналістської культури, “покинути розкішний корабель буржуазної культури і
пустити його на дно” [4, c.347], по-друге, ним засуджуються радикальні форми поневолення
культури, як це мало місце в нацистській Німеччині, чи комуністичній Росії. “Завдяки своєму
метафізичному характеру культура знаходить, нарешті, принцип універсальності, а будучи
вимушеною завжди орієнтуватися на особу, вона тим самим уникає тоталітаризму” [4, c.348].
Шлях до вивільнення культури полягає у створені та використані в повному обсязі знарядь
культури, в необхідності йти культурі назустріч публіці й стимулювати її розвиток: “Черпаючи
свої сили в народі, нова культура не повинна відкидати ту засадничу вимогу, що передається їй у
спадок: культура може бути тільки особистою (персональною) і метафізичною” [4, c.348].
Особистісний характер культури має принципове значення, оскільки, хоча й “сьогодні, як і
завжди, основне джерело культури знаходиться в народі”, все ж неможливим є так зване
колективне мистецтво, бо “колективи не створюють мистецтва” [4, c.346].
Розгортаючи комплексний проект соціокультурних змін персоналістського характеру,
Е.Муньє водночас застерігає від їх радикального реформізму й анархії. Так, “при переході від
старої економіки до нової для радикальної персоналістської дії закриті два шляхи: реформізм, який
не зачіпає витоків безладу, і анархічний бунт, який тільки продовжує його” [4, c.376]. Правильний
шлях полягає в організації, нехай і в зародкових формах, інститутів персоналістського суспільства
й поступовому їх розширені, поки старий порядок не буде підірваним зсередини. Політика в цьому
процесі повинна прагнути до остаточної побудови людяного суспільства і вона може зробити це
тільки в умовах миру. Якщо та чи та нація насправді хоче надати кожному громадянину
можливість стати повністю суспільною істотою, що творить історію, то очевидно, що
потрібно побудувати більш гуманне суспільство, поглибити саме уявлення про соціальне,
пов'язавши національні проекти із всесвітнім проектом. Для перетворення планів у дієвий
фактор існує єдиний засіб: загальна людськість повинна стати метою кожної окремої особи.
Роль політики в персоналістському співтоваристві буде полягати виключно в тому, щоб,
підпорядкувавши насилля розуму, обернути насилля проти самого насилля.
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Місія персоналізму полягає в тому, щоб сприяти успішному злиттю духовних
цінностей і справжніх духовних багатств, які збереглися в народній душі. При цьому слід
враховувати, що духовні цінності втратили авторитет тому, що використовувалися світом
грошей. На думку Е.Муньє, настав час усвідомити персоналізму свою вирішальну
історичну місію, спробувати втілити в реальність задуми. Задаючи програму глобальних
соціальних перетворень, він говорить: “Слугуючи джерелом натхнення також і для
обґрунтування цілісної концепції цивілізації, будучи пов'язаним з глибинною долею
реальної людини, він (персоналізм) не відчуває потреби в тому, щоб випрошувати собі
місце ні всередині будь-якої фатальності, ні в політичній тусовці; сьогодні він повинен
неупереджено та безкорисливо, як це відповідає вченню, яке стоїть на службі в людини,
взяти у свої руки історичну ініціативу в тих країнах, які готові до цього” [4, c.319].
Висновки. Головною ідеєю персоналізму Е.Муньє є побудова персоналістського
співтовариства, яке, на думку філософа, є таким станом суспільства, в якому особа постає як
найголовніша цінність. “Персоналістська цивілізація – це цивілізація, структури і дух якої
спрямовані на те, щоб кожен з утворюючих її індивідів міг реалізувати себе як персона” [4,
c.301]. Згідно з Е.Муньє, справжні співтовариства є колективними особами, особами осіб.
Персоналізм Е.Муньє – вчення, що стверджує примат людської особи над матеріальною
доконечністю та колективними механізмами, які у свою чергу слугують опорою в її розвитку. В
пошуках сутності людини філософ звертається до практичної сторони людського життя,
намагаючись розкрити економічні та соціальні механізми реалізації людини як особистості.
Філософські погляди Е.Муньє пронизані неймовірним духом свободи, справжньою та
істинно особистою Вірою в Бога. Тому важко переоцінити значення теоретичного потенціалу
персоналізму Е.Муньє у формуванні персоналістського світогляду. Його філософські погляди і
життєва позиція однозначно заслуговують неабиякої поваги й захоплення, а ще й завдяки його
звичайній людській скромності, коли він говорить, що “було б найвищою мірою небезпечно
вважати, начебто ця схема може бути втілена в історії. Але будемо ми ставитися до неї як до
міфу, чи вірити, як це притаманне християнам, що вона здійсниться по той бік історії, в ній все
одно буде міститися щось таке, що надасть історії основоположну орієнтацію” [4, c.315].
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КОНЦЕПТ СПРАВЕДЛИВОСТІ У РЕЛІГІЙНІЙ
І СЕКУЛЯРНІЙ ЕТИЦІ: ПОТЕНЦІАЛ ІДЕЙНОЇ СИНЕРГІЇ
Виявляються можливості ідейно-концептуального синтезу секулярного і релігійного тлумачення
поняття «справедливість». Гуманістичні можливості вчення про справедливість екстраполюються на
актуальні соціальні запити сьогодення. Дослідження здійснено на дисциплінарно-методологічному
перетині етики і філософії релігії. Ключові слова: справедливість, релігійна етика, секулярна етика, ідейна
синергія, толерантність, гуманістична і авторитарна релігійність.

Серед фундаментальних категорій світоглядної свідомості – поняття справедливості. Ця
ідея, з’явившись на світанку духовної історії людства, і досі перебуває в центрі уваги як
мислителів, так і людей, зацікавлених практичним удосконаленням суспільства та
комунікації. Прогрес цивілізації, суперечливі результати динаміки наукового пізнання,
технологічні новації роблять ключовим пунктом порядку денного нинішнього життя
увідповіднення когнітивно-технологічних параметрів розвитку суспільства і духовноціннісних, життєво-практичних. Дисбаланс між ними наразі є гостро відчутним. Людина
сьогодення, як і наші далекі історичні попередники, відчуває брак справедливості у
взаєминах як між окремими індивідами, так і на соціально-політичному рівні. Досягнення
західної цивілізації у справі впровадження практичної справедливості у життя – несумнівні,
але їх аж ніяк не можна назвати абсолютними і всеохопними, адже має місце істотна
диспропорція між лідерами цивілізаційного розвитку (так званими розвинутими країнами) і
величезним геополітичним сегментом, який і досі животіє в злиденних соціальних умовах. Та й
у країнах розвинутих нерідко стаються життєві катаклізми, що суперечать глибинній інтуїції
справедливості. Ще більше це стосується посттоталітарних суспільств, таких, як українське. Ці
та інші обставини свідчать про особливу актуальність осмислення проблем справедливості в
аспекті співвідношення її ідейно-світоглядних і життєво-практичних параметрів.
Оскільки світоглядна ситуація сьогодення відзначається іманентним плюралізмом,
необхідно враховувати можливості ідейної взаємодії цінностей секулярних і релігійних. Саме
це може забезпечити порозуміння носіїв неоднакових світоглядних переконань, тим не менше
єдиних у прагненні до людяності, солідарності, порозуміння, конструктивної життєвої
динаміки. В руслі цієї проблеми перебуває й питання максимально оптимального
використання гуманістичного потенціалу релігій у справі соціально значущої активності,
спрямованої на практичне вдосконалення міжлюдської взаємодії в громадському спілкуванні,
культивуванні сімейних цінностей, збереженні зв’язку з культурною спадщиною народу і
цивілізації, впровадженні в життя людяності, чуйності, толерантності. Методологічному
проясненню таких перспектив і присвячена дана розвідка.
Мета статті: на ґрунті аналізу ідейного змісту й історичних трансформацій поняття
«справедливість» визначити можливості ідейної синергії секулярних і релігійних
параметрів їх тлумачення в контексті пошуку конвергенції гуманістичного потенціалу
різних релігійних традицій та світського гуманізму.
Розробка проблеми справедливості має давню історичну традицію. Методологічною
опорою цієї розвідки стали відповідні ідеї Аристотеля [1], [2] (визнання справедливості
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центральною етичною чеснотою, тотожною самому поняттю «доброчесність»);
людиноствердні постулати справедливого облаштування життя, що наявні у священних і
богословських текстах, зокрема, Біблії [3], буддійській пам’ятці «Дхаммапада» [4], Корані
[6], творах Івана Золотоустого [5]. Крім того, враховується дослідницький потенціал
вчення про ціннісні засади релігійності Д.Юма [12]; ліберальної концепції справедливості
Дж.Ролза [9]; аналізу ідеалу справедливості крізь призму розмежування авторитарних і
гуманістичних форм релігійності в Е.Фромма [10]; тлумачення ціннісного потенціалу
наддогматичних форм релігійного світовідчуття в Б.Рассела [8].
Специфіка дослідницької інтенції даної статті полягає саме в методологічній
настанові на ідейну синергію секулярної і релігійної орбіт гуманістичного розуміння
справедливості, що може надати евристичні можливості оптимізації концептуальних і
методичних параметрів впровадження релігійно-етичного елемента у сферу освіти, зокрема
при викладанні курсів «релігійна етика», «етика віри».
Мабуть, зміст і природа жодної іншої етичної категорії не викликали стількох
суперечностей, дискусій, альтернативних думок і тлумачень, як категорія «справедливість».
Спектр таких тлумачень – від цілковитого скептичного заперечення самої можливості
справедливих взаємин між людьми до ідеологічного обґрунтування перспектив розбудови
«досконало справедливого» суспільства. Тим часом істину в розумінні смислу й меж реалізації
справедливості, вочевидь, треба шукати «посередині» між окресленими полярними поглядами.
Ще засновник етики Аристотель вбачав у справедливості таку чесноту, яка інтегрує у
собі моральне ставлення до світу в цілому. Натомість несправедливість, з його погляду,
збігається з аморальністю людини як такою. У праці «Нікомахова етика» він писав:
«Справедливість часто здається найбільшою з чеснот, і нею захоплюються дужче, ніж сяйвом
вечорової чи світанкової зорі... Справедливість не частина доброчесності, а доброчесність у
цілому, а її протилежність не частина порочності, а порочність загалом» [1, с.146-147]. Згідно з
Аристотелем, справедливості властиво гідно розподіляти, додержуватись розумних звичаїв і
традицій, поважати писані закони; їй притаманні правдивість у важливих питаннях і вірність
угодам. Її супроводять, вважає мислитель, шанобливість, чесність, довіра й ненависть до зла.
Несправедливість натомість, з погляду Аристотеля, поділяється на три види: нечестя,
корисливість, скривдження. Несправедливість характеризується Аристотелем, як зневага до
звичаїв, традицій і законів, брехливість, кривоприсяжництво, недодержання угод, доносництво,
хвалькуватість, удаване людинолюбство, злість, підступність [див.: 2, с.527-531]. З такого
тлумачення справді випливає розуміння справедливості як інтегруючої моральної цінності.
Найзагальніший зміст поняття «справедливість» зводиться до принципу морально й
соціально адекватного віддання й отримання належного. Польський дослідник А.Шостек пише,
що «справедливість – це чеснота, яка наказує віддати кожному те, що йому належить. Багатий і
складний зміст криє в собі це коротке визначення. По-перше, воно говорить про певний
«обов’язковий зв’язок» між тим, кому щось належить, і тим, хто зобов’язаний це сповнювати.
На чому ґрунтується цей зв’язок? Передусім на гідності, котра притаманна кожній особі,
завдяки тому, що вона є особою... Віддає ж людській особі те, що належить їй, той, хто шанує її
права: на життя, розвиток у здоров’ї та безпеці, на працю, освіту тощо. Всі вони кореняться в
людській природі і накладають на інших обов’язок їх шанувати» [11, с.101-104].
Маючи поряд з моральним яскраво виражений соціальний аспект, справедливість
спонукає до відповідності між діями і винагородою, злочином і карою, чеснотами людей та їх
громадським визнанням. Ось міркування сучасного американського філософа Дж. Ролза (19212002), теоретика прав людини, автора праці «Теорія справедливості», що стала класичною в
галузі цієї проблеми: «Справедливість – це перша чеснота суспільних інститутів, так само, як
істина – перша чеснота систем думки. Теорія, хоч яка вона елегантна й економна, має бути
відкинута чи піддана ревізії, якщо вона не істинна. Так само й закони та інститути, хоч би як
вони були ефективно й успішно влаштовані, мають бути реформовані чи зліквідовані, якщо
вони несправедливі. Кожна особа має ґрунтовану на справедливості недоторканність, що не
може бути порушена навіть суспільством, яке процвітає. З цієї причини справедливість не
допускає, щоб втрата свободи одними була виправдана більшими благами інших.
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Неприпустимо, щоб утиски, які вимушено зазнаються меншістю, переважувались більшою
сумою здобутків, якими насолоджується більшість. Отже, у справедливому суспільстві повинні
бути встановлені свободи громадян, а права, гарантовані справедливістю, не повинні ставати
предметом політичного гендлярства чи калькуляції політичних інтересів… Несправедливість
терпима лише тоді, коли належить уникнути ще більшої несправедливості. Як перші чесноти
людської діяльності, істина і справедливість безкомпромісні» [9, с.19-20].
Багато в чому хибними є тлумачення справедливості і як тотальної зрівнялівки, і як,
навпаки, принципу непорушності освяченої традицією суворої ієрархії у взаєминах,
зумовленої нерівністю в походженні та успадкованому становищі. Як мірило природних прав
людини справедливість ґрунтується на принципі рівноправності, що санкціонує рівні
початкові можливості та однакові шанси реалізувати себе. А проте, слід мати на увазі: люди
рівні у своїх правах, та не рівні в реалізації своїх можливостей, здібностей, зацікавлень,
потреб, функцій та обов’язків. Тож важливим у розумінні справедливості є врахування двох
принципів, запропонованих Дж.Ролзом. Перший принцип: кожний повинен мати рівні права
щодо найширшої схеми рівних основних свобод, сумісних з подібними схемами свобод для
інших. Другий принцип: соціальні й економічні нерівності повинні бути влаштовані так, щоб
а)від них можна було розумно очікувати переваги для всіх і б)доступ до становищ і посад був
відкритим для всіх [див.: 9, с.66]. Таке тлумачення актуалізує діалектику рівності щодо
ключових свобод, які визначають першопочаткові можливості людини в соціумі, формують
умови її активності, і нерівності щодо потенційних здобутків діяльності.
Зміст поняття справедливості конкретизується через його ідеологічний, суспільнополітичний, міжнаціональний, культурницький, економічний та інші аспекти. Зокрема, у
ліберальному суспільно-політичному контексті справедливість передбачає рівноправність
незалежно від соціальної, етнічної, расової визначеності, рівні можливості участі громадян в
управлінні соціумом, відкритий доступ (звісно ж, на засадах певних законних процедур та
компетентності) до прийняття рішень і громадського контролю. В економічній сфері
справедливість виявляється через адекватну винагороду праці, наявність відповідних соціальних
гарантій гідного життєзабезпечення й самореалізації, можливість вільного вибору напряму
підприємницької діяльності, однаковість «правил гри», чесність і прозорість конкуренції. У
царині культури принцип справедливості передбачає створення оптимальних умов долучення
всіх членів суспільства до духовних цінностей та їх творення. Зворотним боком справедливості у
сфері культурного творення є відповідальність митців та організаторів культурницького процесу
за високу художньо-інтелектуальну якість їхнього доробку. Так само принцип справедливості
передбачає й відповідальність релігійних лідерів за ті ціннісні посили, які вони несуть не лише у
своїх проповідях, а й демонструють способом свого життя. Саме це, на жаль, нині нерідко
нівелюється в межах так званої масової культури, що подекуди захоплює і релігійну сферу.
Здійснивши загальний аналіз параметрів тлумачення концепту справедливості, оглянемо
специфіку його розуміння в релігійній етиці різних традицій. По-перше, слід наголосити, що
переважна більшість священних текстів релігій чутливі до цього поняття і справді надають йому
першорядного етичного значення. Релігії не зводять справедливість до окремих аспектів її
тлумачення (юридичних, політичних, етнічних), а осмислюють концептуально, в
аристотелівському розумінні – як інтегральну моральну чесноту. Справедливість у релігії дістає
онтологічний формат, адже її джерелом визнається воля і мудрість буттєвого Абсолюту. Будучи
принципом буття, основним критерієм справедливості визнається в даосизмі Дао, в конфуціанстві
узагальнений образ неба, а релігіях авраамістичної традиції – Бог-Творець. Та й у релігії буддизму,
де, на перший погляд, відсутній образ Бога-Абсолюта, все ж наявний концепт онтологічної
закоріненості справедливості й антропологічний критерій його досягнення – відсутність
страждання (тобто те, що в авраамістичних релігіях відповідає поняттю загального блага).
Пов’язуючи образ справедливості з трансцендентним Абсолютом, релігійний світогляд
констатує відносність його земних критеріїв, але, позиціюючи людину як образ і подобу Божу,
релігія все ж мотивує прагнення людини розширювати обрії облаштування справедливого життя.
Слід наголосити, що не всі конкретні релігійні критерії «справедливості» відповідають
принципам істинної людяності. Часто релігії змушені освячувати авторитарні форми людського
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співжиття, і тоді трансцендентна санкція дається несправедливим формам стосунків. Але ядро
кожної конструктивної релігії несе водночас у собі й істинно гуманістичні зерна безкорисливої
людяності, жертовності, відданості іншим людям, єднання та просвіти.
Звісно, у кожній релігії можна виявити настанови фанатизму, конфесійної
ексклюзивності, приниження людського життєвого потенціалу. Але сьогоднішня людина має
безліч можливостей відділяти зерна від полови, і знаходити в релігійних текстах (таких
неоднорідних за ціннісним значенням) і практиці життєвого подвигу певних релігійних
особистостей взірці безкорисливості, всепрощення, любові, а отже – глибинно екзистенційної
справедливості. Слід розуміти, що не релігії як такі є гуманними чи антигуманними,
справедливими чи несправедливими, а форми релігійності, вибір яких завжди залишається
прерогативою окремої особи чи спільноти – залежно від її соціально психологічного
налаштування та ціннісних умов самоусвідомлення. Е.Фромм пише: «Будь-яка конкретна
релігія, якщо лише вона справді мотивує поведінку – це не просто сума доктрин і вірувань;
вона закорінена у специфічній структурі характеру індивіда й – оскільки вона є релігією групи
людей – у соціальному характері... Якщо, до прикладу, людина поклоняється владі і при цьому
проповідує релігію любові, то релігія влади і є її таємна релігія, тоді як її так звана офіційна –
скажімо, християнська – релігія є всього лише ідеологією» [10, с.140-141].
Ціннісна визначеність світогляду людини залежить від того, якому саме ціннісному
каналові власної віри ми надамо життєвий вихід – конструктивному чи деструктивному,
людиноствердному чи людинозаперечувальному. Якщо використовувати потенціал думки
Л.Фоєрбаха про те, що образ Бога – це проекція самої людської сутності на всесвіт, стає
зрозумілим, що тією чи тією релігійною доктриною може освячуватись як істинна
справедливість, так і життєва деструктивність і безлад. Адже й людина містить у собі як джерела
добра, так і зерна зла. Тож в руках кожної віруючої людини самостійно обирати, чи виявлятиме
вона справедливість, толерантність, любов до ближнього, чи стане заручником збоченої
релігійності, про яку, зокрема, ще у ХVIII ст. писав Д.Г´юм, і яка, з його погляду, виявляється у
забобонності й фанатизмі (див., зокрема, його працю «Природна історія релігії» [12, с.217-294]).
Несправедливі форми життя та поведінки, санкціоновані авторитарними формами
релігійності, нерідко описувались і критикувались у філософській літературі. Всім відомі
нелюдяні обряди жертвоприношень, переслідування церковними структурами інакодумців,
ханжество, лицемірство священнослужителів, міжконфесійні конфронтації тощо. І це саме ті
форми релігійності, які суперечать ідеалові справедливості.
А проте, Б.Рассел небезпідставно зазначав: «Суть релігії – у свободі від обмежень, у
прагненні цілісного життя, що вивільняє людей з в’язниці суєтних бажань і дріб’язкових думок.
Але вивільнення приносить тільки та релігія, яка обходиться без догматичного ярма. Бо ж
догми, які суперечать людському єству, перетворюються на кайдани» [8, с.23]. Отже, є в
релігійному світогляді і такі настанови, які утверджують людське в людині, задаючи потенціал
саморозвитку й творчого піднесення. Вважаємо, що саме такі взірці і приклади з сакральних
текстів мають ставати предметом практичної інкорпорації в життя. Саме вони, безвідносно до
конфесійного та містичного обрамлення, повинні бути предметом першорядної популяризації,
зокрема, на уроках релігійної етики в школі, про межі й концептуально-методичні параметри
впровадження якої так багато дискутують нині в Україні. Не конфесійна належність того чи
того релігійного тексту, а його гуманістична наснаженість має ставати головним критерієм
його інформативної популяризації на уроках релігійної етики. Це не означає, що негуманні
взірці релігійної свідомості та практики мають замовчуватися. Навпаки, і вони повинні
діставати відображення при викладанні релігійної етики, але саме як антиприклади.
На жаль, нерідко нині панує така настанова: все, що вважається «своєю» релігійною
традицією замальовується із застосуванням виключно позитивних прикладів, те ж, що
позиціюється як «чужа» традиція – ілюструється негативними прикладами релігійної
свідомості і практики. Альтернативою цьому має стати настанова на виховання глибинної
поваги до релігійного пошуку різних цивілізаційних традицій зі збереженням водночас
настанови на критичне мислення та вміння відрізняти справді гуманістичне в релігіях від
наносних антигуманних норм і стереотипів, що виражають авторитарні умови життя людства.
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Наведемо кілька промовистих фрагментів священних текстів різних релігій, кожен з
яких кристалізує істинно гуманістичний смисл концепту справедливості, що вартий
впровадження в життя і в нинішню глобалізовану добу.
А) Буддійська пам’ятка «Дхаммапада»: 1) «Я не називаю людину брахманом лише через
її народження чи її матір» (розділ «Про брахманів»); 2) «Коли навіть людина повсякчас
промовляє Писання, але, недбала, не додержується його, вона подібна до пастуха, що лічить
корів в інших. Вона не причетна до святості. Якщо ж навіть людина мало повторює Писання,
але живе, додержуючись дхамми, звільнившись від пристрасті, ненависті й невігластва,
володіючи істинним знанням, вільним розумом, не маючи залежностей ні в цьому, ні в тому
світі – вона причетна до святості» (розділ «Парні строфи»); 3) «Він скривдив мене, він вдарив
мене, він здобув наді мною перемогу, він обібрав мене». В тих, хто плекає такі думки,
ненависть не припиняється… У тих, хто не плекає в собі таких думок, ненависть зникає. Бо
ніколи в цьому світі ненависть не припиняється ненавистю, а лише відсутністю ненависті
припиняється вона» (розділ «Парні строфи») [4].
Б) Старий Завіт: «А коли мешкатиме з тобою приходько в вашім Краї, то не будете
гнобити його. Як тубілець із вас [нехай] буде для вас приходько, що мешкає з вами, – і ти
будеш любити його, як самого себе» (Левит, 19: 33-34) [3].
В) Новий Завіт: «Не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар, але, щоб була
рівномірність. Нині ваш надлишок на доповнення їхньої недостачі, а потім їхній надлишок на
доповнення вашої недостачі, щоб була рівномірність, як написано: хто зібрав багато, не мав
зайвого; і хто мало, не мав недостачі» (Друге послання ап. Павла до коринфян, 8: 13-15) [7].
Г) Християнський богослов Іван Золотоустий: «Хочеш здобувати благодіяння? Надавай
благодіяння іншим. Хочеш, аби до тебе були ласкаві? Будь ласкавий до ближнього. Хочеш, щоб
тебе хвалили? Похвали іншого. Хочеш, щоб тебе любили? Полюби сам? Хочеш користуватися
першістю. Поступися нею спочатку іншому. Сам будь суддею, сам будь законодавцем твого
життя... Що ненависне тобі самому, того не чини іншому» [5, с.320]
Ґ) Коран: «Хай одні люди не насміхаються над іншими, адже може бути, що ті кращі за
них... І не ображайте одне одного й не прозивайтеся образливо... Уникайте багатьох
пропозицій, бо ж деякі пропозиції є гріхом. Не стежте одне за одним і не лихословте за
спиною... Ми створили вас..., щоб ви пізнавали одне одного» (сура 49, аяти 11-13) [6].
Саме на шляхах актуалізації таких настанов релігійної етики можна оптимізувати
людинотворчий потенціал релігійного світогляду. Релігійні організації повинні додержуватися
принципу відокремлення релігії від держави, але, з іншого боку, їхні ідеологи і лідери мають
бути небайдужими й використовувати свій моральний авторитет для ідейного протистояння
несправедливим учинкам влади. У цьому плані прикметним є факт консолідованої заяви
більшості українських релігійних лідерів, спрямованої на осуд «вибіркового правосуддя»,
застосовуваного нинішньою владою України проти лідерів опозиції. Показово й те, що
утрималася від участі в цьому зверненні УПЦ (Московського Патріархату), що, на наш погляд,
свідчить про небажання цієї релігійної структури обстоювати такий важливий аспект
соціальної справедливості, як свобода слова і політичного вибору, якщо вони суперечать
вигідним для названої церкви геополітичним орієнтирам.
Для багатьох мислячих людей очевидно, що сучасний стан українського суспільства
ще, очевидно, доволі далекий від утвердження реальної справедливості. Реалії нашого життя,
на жаль, нерідко підтверджують відомий афоризм: «Люди вирішили, що сила – це
справедливість, бо не змогли зробити сильною справедливість». А тому одне із завдань
практичної етики – сприяти імплантації відповідних цінностей у свідомість як пересічних
громадян, так і можновладців, приватних власників, підприємців. Важливо пам’ятати, що
справедливість – не лише й не стільки абстрактна категорія, скільки риса конкретного
ставлення до життя та інших людей. Скажімо, багато хто з громадян нашої країни слушно
обурюється численними явищами корупції, що мають місце чи не в усіх сферах суспільного
життя. Але поставмо собі запитання: чи кожен, хто на словах це засуджує, сам отримавши
важелі певного адміністративного ресурсу, готовий сказати відповідним «спокусам» рішуче
«ні!»? Питання риторичне, про що свідчать непоодинокі факти кричущої розбіжності між
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деклараціями багатьох українських громадських діячів на етапі їхнього просування до влади і
їхніми реальними діями, коли кар’єрних вершин уже досягнуто. А тому, вимагаючи
справедливості від світу, що довкола, кожному з нас належить бути максимально вимогливим
до самого себе, звіряючи власні вчинки з чуттям правди. Справедливе ставлення до життя –
питання ненастанної роботи над собою, що передбачає плекання в собі таких чеснот, як
мудрість, мужність та стриманість (на цьому наголошував ще Платон). Мудрість справедливої
людини виявляється в її здатності не замикатися в «оболонці» егоїзму та себелюбності; її
мужність – у готовності віддавати належне людям, що довкола; стриманість – у вмінні
приборкувати надмір пристрастей і забаганок, керуючись принципом розумної міри.
Внесок релігійних організацій і релігійної ідеології у практичне утвердження справедливості
в суспільстві, з нашого погляду, може реалізовуватися через, по-перше, активізацію соціально
значущих зусиль (просвітництво, благодійність, соціальна реабілітація хворих та суспільно
девіантних особистостей) і, по-друге, в руслі плекання настанови на міжконфесійний діалог і
ціннісну солідарність носіїв різних світоглядно-віросповідних переконань.
Висновок. Підсумовуючи аналіз зазначимо таке. Плюралізм моделей соціального та
духовного буття сучасного суспільства ставить розбудову істинної справедливості у
безпосередню залежність від готовності плекати толерантність як фундаментальну соціальнокомунікативну цінність та здійснювати гуманістичну синергію фундаментальних людинотворчих
цінностей. Життєво-соціальну конструктивність і перспективність зберігають саме ті релігійні
моделі справедливості, які утверджують безальтернативність особистісного розвитку,
комунікативну й ціннісну солідарність індивідуумів та спільнот, відкритість розуму та право
особистості на індивідуалізований шлях до Абсолюту. Саме такі моделі справедливості, без
вибірковості за критерієм конфесійної приналежності, й повинні ставати предметом
інформативної популяризації в межах релігійної та релігієзнавчої освіти і виховання.
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Summary
Brodetsky O. The Сoncept of Justice in the Religious and Secular Ethics: the Potencies of Conceptual
Synergy. The article exposes the opportunities of synthesis of the secular and religious concept “justice”
interpretation. Humanistic potencies of the justice doctrine are extrapolated on the contemporary social
challenges. The study is realized at the methodological crossing of ethics and philosophy of religion. Keywords:
justice, religious ethics, secular ethics, potential, synergy.
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РЕЛІГІЯ ЯК КЕРУЮЧИЙ ФАКТОР
СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
В статті досліджується релігія як один із факторів, що має вплив на розвиток суспільної
моралі. Зроблено висновки, що, по-перше, релігія допомагає закріпитись у моральній свідомості та
ефективно функціонувати нормам і принципам, які зумовлені іншими, більш фундаментальними
керуючими чинниками (біологічною природою людини та потребою співжиття); по-друге, релігія
відіграла важливу роль у розвитку тих моральних орієнтирів, існування яких спричинене іншими
керуючими факторами системи суспільної моралі; по-третє, в моралі різних народів є норми,
існування яких зумовлене виключно дією релігії, оскільки їх виконання покликане забезпечити
досягнення мети, яка визначена відповідною релігією; по-четверте, релігії, особливо, світові релігії
відіграли значну роль в універсалізації моралі. Ключові слова: релігія, система суспільної моралі,
керуючі фактори, моральна свідомість, синергетика.

Останнім часом мораль активно досліджується представниками різних наукових
дисциплін. Причиною такого інтересу, мабуть, є той факт, що неможливо зрозуміти
становлення та розвиток суспільства без розуміння того, як виникла мораль і яка її природа.
Наш підхід до вивчення суспільної моралі ґрунтується на синергетичній парадигмі. Його суть
може бути зведена до таких тверджень. Суспільна мораль є складною відкритою системою,
що саморозвивається. У своєму розвитку вона проходить періоди порядку і хаосу, які
почергово змінюють один одного. Відкритість системи моралі означає, що, розвиваючись,
вона зазнає впливу зовнішніх чинників, які постають рушійними силами її розвитку. В
синергетиці ці чинники називають керуючими параметрами. Слід зазначити, що стосовно
моралі термін «керуючий параметр» є не цілком точним, адже мова тут йде не про параметри
як такі (у значенні величин), а про чинники, які впливають на мораль. Тому ми надаватимемо
перевагу поняттю «керуючий фактор» або ж «чинник». Отже, керуючі фактори (чинники),
впливаючи на систему, стимулюють її саморозвиток.
Базовими керуючими факторами для будь-якої системи суспільної моралі є потреба
співіснування (вона спонукає людей до взаємодії, яка, у свою чергу, зумовлює появу певного
набору моральних норм, без яких вона неможлива) та біологічна природа людини (відомо, що
певна частина моральних норм має біологічне коріння). Відзначимо, що останнім часом
вивчення біологічних основ людської моралі є пріоритетним напрямом досліджень для
представників різних природничо-наукових дисциплін. Можна навіть стверджувати, що в
наш час саме представники цих дисциплін найбільше доклалися до розширення уявлень про
те, що ж являє собою мораль. Зокрема, ними досить ґрунтовно пояснена природна основа
етичного ставлення до родичів (причиною чого є спільність генів) та етичних стосунків між
членами невеликих соціальних груп, представники яких, перебуваючи у більш-менш
постійних контактах між собою, приходять до практикування взаємного альтруїзму. Останній
дає змогу одному суб’єкту, який виявив благодіяння стосовно іншого, розраховувати в
майбутньому на адекватну відповідь. Ці види поведінки поширені у тваринному середовищі
й, безсумнівно, лежать в основі людської моралі.
Значні досягнення у вивченні природних засад моральної поведінки часто приводять
окремих учених до хибних висновків про те, що все в моралі може бути зведене до біологічної
основи. Такі дослідники прагнуть будь-який складник моральної свідомості вивести з потреб
еволюційної адаптації, поширення генів тощо.
Проте в нашій моралі існує чимало елементів, які не можуть бути пояснені, виходячи з
біологічної природи людини. На цей факт звертають увагу чимало вчених. Наприклад, у статті
групи авторів на чолі з Джозефом Генрічем (Joseph Henrich) зауважується: «Масштабні
спільноти, в яких незнайомці регулярно беруть участь у взаємовигідних угодах, є своєрідною
головоломкою. Еволюційні механізми, пов’язані з кровною спорідненістю та взаємністю, і які в
основному підтримують соціальність приматів, не демонструють готовності поширюватися на

180

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

великі групи, які не пов’язані родинними зв’язками. Припускаємо, що еволюція таких спільнот
може потребувати норм та інституцій, які підтримують чесність у недовговічних обмінах» [2,
с.1480]. Факторами, які здійснюють таку підтримку, автори називають світові релігії та ринок.
Однією з особливостей пропонованого нами синергетичного підходу до вивчення системи
суспільної моралі є визнання існування багатьох факторів, які впливають на її розвиток. До таких
керуючих факторів, крім вище названих, належать також релігія, національно-культурна
специфіка народу-носія моралі, економічна сфера суспільного буття.
В цій статті ми детальніше зупинимось на аналізі релігії як керуючого фактора системи
моралі. Наше дослідження ґрунтується на останніх наукових доробках таких дослідників, як Ара
Норензаян, Азім Шариф, Брендон Рендольф-Сенг, Вілл Жервей, Джозеф Генріч, Майкл Нільсен.
Фактично, всі існуючі сьогодні моральні системи розвивалися під значним впливом релігії.
Навіть людина нерелігійна, яка сповідує, на її думку, світську етику, насправді нерідко
дотримується моральних приписів, які розвинулися за впливу релігійного фактора. Упродовж
тривалого періоду історії мораль розвивалась у безпосередньому зв’язку з релігією, отримуючи
від неї легітимацію багатьох норм. Понад те, багато норм моралі з’явилися саме за впливу релігії.
Значна кількість інших норм хоча й завдячує появі таким керуючим факторам, як потреба
співжиття чи біологічна природа людини, проте закріпитись і утриматись у суспільній свідомості
змогли завдяки дії релігійного чинника. Справа в тому, що норми, які були покликані утримувати
гармонію в людських спільнотах, у багатьох випадках не виконали б це призначення, якби не
були освячені зв’язком з божественною реальністю. Наприклад, необхідність соціальної єдності
хоча й могла усвідомлюватись людьми, проте норми, які її забезпечують, не змогли б діяти із
необхідною ефективністю, якби їх «гарантом» не були «вищі сили».
Подібна ситуація і зі співвідношенням релігії з біологічно зумовленими нормами. Попри
те, що схильність до моральної поведінки закладена в людській природі, в ній також присутні й
деструктивні потяги. Релігія якраз і допомагала закріпити конструктивні норми та подолати
деструктивну поведінку шляхом обіцянки винагороди чи покарання, посиланням та авторитет
«вищих сил» тощо. Виконання норм, які продиктовані базовими керуючими чинниками, не
завжди дається легко – дуже часто це пов’язано зі значним обмеженням власної вигоди,
свободи і т.ін. Тому без легітимації і «нагляду» з боку релігії («Бог усе бачить») їх ефективність
була б значно нижчою. До речі, ця думка нещодавно дістала експериментальне підтвердження.
Дослідники з університету Британської Колумбії Вілл Жервей (Will M. Gervais) та Ара
Норензаян (Ara Norenzayan) вирішили перевірити гіпотезу надприродного моніторингу, згідно
з якою: «Думки про Бога примушують віруючого почуватися так, наче за його поведінкою
спостерігають» [1, с.298], тобто «думки про Бога запускають той самий психологічний відгук,
що й відчуття соціального нагляду» [1, с.298]. Тому за цією гіпотезою, коли віруючий відчує,
що за йо го по ведінкою спо стер ігає Бо г і бачить ті вчинки, яких не бачать інші люди, то це
приведе до того, що він буде більш схильним до просоціальної поведінки, особливо у співпраці
з незнайомцями у великомасштабному середовищі. При цьому автори посилаються на таких
дослідників, як Франс Роес (Frans Roes) та Майкл Реймонд (Michel Raymond) [5], які на
прикладі 186 людських спільнот виявили, що віра у пильних, «моральних» богів позитивно
корелює з мірою згуртованості групи та її розміром [1, с.298].
Вілл Жервей та Ара Норензаян знаходять для висунутої гіпотези підтвердження і в
дослідженнях інших учених, які встановили, що думки про надприродну істоту (supernatural
agent) «ґрунтуються на тих самих нейронних механізмах, які регулюють розмірковування про
думки іншої людини» [1, с.298]. Зокрема, колектив датських дослідників [6] виявив, що «молитва
до Бога у християн активізує ті частини мозку, які традиційно ідентифікувалися зі сприйняттям
думок інших (mind perception)» [1, с.298]. Тому, спираючись на існуючі дані, автори вирішили
перевірити свої припущення про те, що розмірковування про Бога посилюють публічну
самосвідомість (public self-awareness), тобто відчуття нагляду за собою, яке людина переживає,
коли за її поведінкою спостерігають інші. З цією метою вони й провели кілька експериментів.
Зокрема, дослідження, в яких був задіяний метод праймингу, виявили, що навіть прихована
згадка про Бога активізувала в учасників відчуття публічної самосвідомості. Щоправда
стосувалося це тільки віруючих учасників експерименту. Ґрунтуючись на думці, що люди
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намагаються подати себе у позитивному світлі, коли відчувають, що за їх поведінкою
спостерігають, автори припустили, що згадка про Бога має посилити соціально бажану реакцію
[1, с.300]. Експеримент підтвердив це припущення, щоправда стосувалося воно переконано
віруючих учасників. Стосовно невіруючих ці експерименти не дали стійкого результату, тому
дані по цій категорії людей потребують подальших досліджень.
Пояснення такому впливу згадки Бога на поведінку віруючих можна знайти в іншій
статті Ари Норензаяна у співавторстві з Азімом Шарифом (Azim Shariff). У ній ідеться про те,
що в давніх спільнотах велике значення відігравала репутація індивіда, яка допомагала
виявляти тих, хто веде асоціальні дії, і карати їх, підтримуючи у такий спосіб групову
стабільність. «Тому загроза бути виявленим (у поганій поведінці. – Н.В.) стала могутньою
мотивацією до доброї поведінки» [3, с.58]. Отож, як засвідчують дослідження, навіть «коли
людина бачить фотографічне чи схематичне зображення людських очей, то це посилює її
просоціальну поведінку в економічних іграх і зменшує рівень обману в природних умовах» [3,
с.58]. Відповідно, коли людина вірить, що над нею є певний надприродний нагляд, це теж
посилює її прагнення чинити просоціально. Тобто у цьому випадку ми маємо справу зі
своєрідним заміщенням суспільних наглядачів надприродними.
До речі, є всі підстави вважати, що реакція у вигляді просоціальної поведінки на згадку
про «потойбічних спостерігачів» є автоматичною і підсвідомою. Брендон Рендольф-Сенг
(Brandon Randolph-Seng) і Майкл Нільсен (Michael E. Nielsen) провели кілька експериментів,
які мали на меті перевірити цю тезу [4]. В одному з них учасникам необхідно було пройти два
тести. Перший полягав у тому, що їм роздавали певну послідовність слів, з яких треба було
скласти речення. Були три групи слів: перші містили нейтральні слова, другі – пов’язані зі
спортом, а треті – на релігійну тематику (спасіння, святий, хрест, віра, молитва тощо).
Учасникам повідомлялося, що мета цього тесту – визначити їх мовні здібності. Одразу ж за
першим проводився другий тест, у якому потрібно було вписати цифри у невелике коло із
закритими очима, причому учасник перебував у кімнаті сам, а отже міг, обманувши
організаторів, підглядати (звісно, такий «обман» був запланований, понад те – важке завдання
разом зі створеними умовами повинні були йому сприяти). Організатори передбачали, що ті
учасники, які спочатку будуть піддані мовному тесту із релігійними словами, у завданні з
цифрами вестимуть себе чесніше. Так і трапилося. В гр упі, яка в пер шо му тесті працювала з
нейтральними словами, у другому тесті вдалися до обману 44% учасників, у групі зі словами,
пов’язаними із спортом – 50%, а в групі з релігійними словами – жоден. Отже, отримані
результати продемонстрували, що «релігійні образи (representations) автоматично впливають на
поведінку» [4, с.308], роблячи учасників дослідження більш чесними.
Тож як засвідчують наведені дані, історично одна з функцій релігії щодо моралі полягала
в тому, що вона допомагала закріпити в суспільній моралі конструктивні норми, посиланням на
авторитет «вищих сил». Крім цього релігія відігравала важливу роль у розвитку тих моральних
орієнтирів, які були продиктовані потребою співжиття та біологічним керуючим фактором.
Справа в тому, що названі чинники пропонували тільки певний мінімум морального життя,
який міг гарантувати виживання людського роду. Релігія ж сприяла розвитку цих вимог,
формуванню морального ідеалу, який часто мало нагадував початковий «оригінал». Наприклад,
якщо взяти моральний принцип, який вимагає зважати на іншого, не наносити йому шкоди, то,
наприклад, християнство виводить цей принцип у ранг ідеалу: «возлюби ближнього свого як
самого себе», «хто вдарить тебе по лівій щоці, підстав тому й праву» і т.ін.
Також треба відзначити, що в системі моралі різних народів є норми, існування яких
продиктоване виключно дією релігійного керуючого параметру, оскільки вони покликані
забезпечити досягнення мети чи виконання догматів, які визначені відповідною релігією.
Наприклад, у буддійській моралі є норма, яка забороняє чинити насилля стосовно всіх
живих істот (не тільки людей, а й тварин). Пояснити її походження з погляду біологічного
керуючого параметру неможливо. По-перше, якби це було так, то з огляду на однакову
природу всіх людей, ця норма повинна була б з’явитись у всіх моральних системах, проте
цього не трапилося. По-друге, у природі вбивство живих істот іншого виду є цілком
закономірним і часто неминучим, адже це дає потрібну для виживання високопоживну їжу.
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Тому ця норма, з погляду природи, виглядає безглуздою, або, іншими словами, вона є
протиприродною. Важко її пояснити і потребою співжиття. Натомість базові ідеї буддизму
проливають світло на її походження. Зокрема, йдеться про ідею перевтілення карми, яка в
одному житті перебуває в тілі людини, а в майбутньому може втілитись у тварину. Всі живі
істоти мають однакову карму і тому накладати заборону на вбивство людини, проте
дозволяти вбивство тварин буде морально непослідовно, адже різниця між нами тільки в
тому, що в цьому житті ми народилися людьми, а вони – тваринами. Крім того, як
стверджує найчисельніший напрям буддизму – махаяна (саме в обличчі махаяни буддизм
став світовою релігією) – всі живі істоти наділені природою Будди (тобто у свої суті ми і
тварини – одне і те ж саме, або ж навіть єдине ціле).
Вище згадувалася проблема, з якою зіткнулися дослідники, прагнучи пов’язати
біологічні задатки моралі та існуючі моральні системи. Вона полягає в тому, як змогли
виникнути моральні норми, які підтримують благозичливе ставлення до всіх людей. Адже в
природі нібито зустрічається лишень «етичне» ставлення до тих, хто має з нами спільні
гени (родичів) і членів групи, з якими ми маємо безпосередні зв’язки, що дають змогу в
майбутньому розраховувати на адекватну відповідь. Тут треба одразу зауважити: є всі
підстави вважати, що в нашій природі закладено механізми, які стимулюють «моральне»
ставлення не тільки до означеного кола осіб. Таким механізмом є емпатія. Але принеаймні є
один фактор, який без сумніву спричинився до утворення моральних систем універсального
спрямування, і ним є релігії, особливо – світові релігії.
До появи світових релігій населення у відповідному регіоні сповідувало національні
релігії, або ж, подекуди, родоплемінні культи. До сфери дії моралі, яку вони несли,
потрапляли переважно ті, хто належав до відповідного племені чи народу. З появою
світових релігій, які несуть ідею єдиного Бога або вищої реальності, йому відповідної,
єдиного закону відплати (карми) або ж єдиної природи Будди усіх живих істот, ситуація
зазнала суттєвих змін. Адже «перед Богом усі рівні», для нього немає «ні елліна, ні іудея»,
і, відповідно, моральні норми, які він пропонує, з однаковою силою діють як у стосунках
між одноплемінниками, так і у ставленні до будь-якої іншої людини (принаймні
єдиновірця). Отже, поширення релігій і особливо тих, які мають статус світових, сприяло
універсалізації моральних норм, розширенню сфери дії моралі від кола родичів чи осіб, з
якими людина перебувала у безпосередніх постійних контактах, до спільноти, кількість
членів якої потенційно охоплює все людство.
Значну роль світових релігій в універсалізації систем моралі відзначає й вище згаданий
колектив авторів на чолі з Джозефом Генрічем. Вони наголошують, що у міжгруповій
конкуренції, мабуть, отримували перевагу ті релігійні системи, що стимулювали просоціальну
поведінку в широких спільнотах (а не тільки тих, що ґрунтуються на кровній спорідненості чи
безпосередніх контактах. – Н.В.) [2, с.1480]. При цьому вчені посилаються на етнографічні дані,
які засвідчують, що зростання «моральних релігій» (moralizing religions) посилюється зі
зростанням розміру спільнот та їх складності [2, с.1480]. Відповідно ті групи, мораль яких під
впливом релігії універсалізувалась, активно зростали й, отже, діставали перевагу в
конкурентному міжгруповому змаганні.
Висновок. Підсумовуючи написане відзначимо, що з певного етапу еволюції людини
дедалі більшу роль у її розвитку починають відігравати чинники, які мають не біологічне, а
соціальне походження. Аналогічною є ситуація з керуючими факторами системи суспільної
моралі. Біологічно зумовлені засади суспільної моралі, безумовно, лежать в її основі. Проте
в ході еволюції моралі виникали і зростали у своєму значенні ті керуючі фактори, які мають
небіологічне походження (як-от релігія). Врешті, деякі з них часто мають навіть більший
вплив на мораль, аніж біологічні чинники. Мораль є динамічною системою, яка перебуває у
стані постійного розвитку і, що найголовніше, вага впливу того чи того чинника на її
розвиток може змінюватися. Тому, гадаємо, перспективною метою для подальших наших
досліджень буде вивчення взаємодії між різними керуючими факторами суспільної моралі
та виявлення варіацій у впливі того чи того фактора на різні системи моралі.
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Summary
Nadurak V. Religion as a Controlling Factor of the System of Social Morality. Religion as one of the
factors which influence the evolution of social morality is investigated in the article. The following conclusions
can be made: firstly, religion helps to establish norms and principles that are caused by other, more fundamental
controlling factors (a need for coexistence, a biological nature of human being); to entrench in the moral
consciousness and to function effectively; secondly, religion played an important role in the development of
moral orientations, existence of which is caused by other controlling factors of the system of social morality;
thirdly, in the morality of different groups norms caused exclusively by the influence of religion exist because
their implementation is intended to achieve the goal determined by religion; fourthly, religions and especially
the world religions, played a significant role in the universalization of morality. Keywords: religion, system of
social morality, controlling factors, moral consciousness, synergetics.
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АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ІМПЕРАТИВІВ ЕТОСУ НАУКИ
Досліджено ґенезис і специфіку норм і цінностей етосу науки, їх амбівалентний характер і
неоднозначність морального вибору вченого, відповідального за наслідки своєї професійної
діяльності. Ключові слова: етика, мораль, етос, етика науки, етос науки, філософія науки,
амбівалентність ціннісного вибору вченого.

У нау ці, так само як і в інших галузях людської діяльності, взаємостосунки між
науковцями та дії кожного з них піддаються певній системі моральних норм і принципів, які
регулюють їхню поведінку. Ці норми можна розділити на три групи. До першої групи
відносяться вселюдські вимоги та заборони, такі як “не вкради”, “не бреши”. В науці
подібним до крадіжки є плагіат, коли вчений видає наукові ідеї, результати досліджень,
отримані іншим, за свої. До другої групи відносять моральні норми, які слугують
утвердженню й захисту специфічних цінностей. Такими цінностями для науки є
безкорисливий пошук і відстоювання істини. До третьої групи відносять моральні правила
поведінки. У науковому середовищі це правила, що стосуються взаємостосунків науки та
вченого із суспільством. Ці етичні норми зазвичай формулюють як проблему наукового
пошуку та соціальної відповідальності вченого за результати своєї діяльності.
Отже, до проблематики етики науки відносять також і моральну оцінку пізнавальної
діяльності вченого. Ці питання ставили свого часу видатні мислителі. Зокрема,
В.Вернадський писав про те, що моральна невдоволеність ученого безперервно зростає і
живиться подіями, які відбуваються у світі, здебільшого – негативними. З огляду на це
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«питання про моральний бік науки – незалежно від релігійного, державного чи філософського
розуміння моралі – для вченого стає найважливішим. Воно стає дієвою силою, і з ним
доведеться дедалі більше рахуватись» [2, с.396]. А.Айнштайн підкреслював, що «в науці
важливі не лише здобутки творчості вченого, його інтелектуальні досягнення, а й його
моральні якості – моральна сила, людська велич, чистота думок, вимогливість до себе,
об’єктивність, непідкупність суджень, відданість справі, сила характеру, наполегливість у
виконанні роботи при найнеймовірніших труднощах...» [3, с.57]. Натомість наука без
моральних норм і принципів може призвести до катастрофи – знищення людства.
Саме тому сьогодні залишається актуальним вивчення предметного поля інтересів
“етосу науки”, який уже давно увійшов у науковий лексикон. При його визначенні варто брати
до уваги те, що наука не є єдиною, монолітною системою, наука – сфера, що складається з
багатьох наукових співтовариств, інтереси яких часто не лише не збігаються, а й суперечать
один одному. «Сучасна наука – це складна мережа колективів, організацій та установ, які
взаємодіють одне з одним...» [14, с.25], діючи за певними правилами. Як соціальний інститут
наука «покликана стимулювати зростання наукового знання, забезпечувати об’єктивну оцінку
внеску кожного вченого, …відповідає за визнання чи відхилення тих або тих наукових
досягнень усім науковим співтовариством. Члени наукового співтовариства повинні
відповідати прийнятим у науці нормам і цінностям» [10, с.560]. Тож “етос науки” стає
важливою характеристикою науки.
Мета нашої наукової розвідки – проаналізувати зміст поняття “етос науки” в сучасній
філософській довідниково-словниковій та критичній літературі. Відповідно завдання
дослідження – проаналізувавши визначення цього поняття, окреслити предметне поле інтересів
“етосу науки”. Об’єктом аналізу є сучасний філософський, етично забарвлений
методологічний дискурс, предметом – евристичний потенціал змісту поняття “етос науки”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що в сучасній науковій літературі
проблеми, пов’язані з поняттями “етос”, “етос науки” та колом його інтересів обговорюється
досить жваво. Ґенезу поняття “етос” досліджували такі науковці в галузі етики, як А.Гусейнов,
Р.Апресян, В.Малахов, О.Пустовіт, Т.Аболіна, А.Єрмоленко, О.Кисельова, Е.Малярчук,
В.Верлока та ін. Поняття “етос науки” сформулював соціолог Р.Мертон, а розвивали його
послідовники, зокрема, Р.Барбер, Я.Мітрофф. Предметне поле етосу науки досліджують
П.Киященко, Є.Мирська, В.Стьопін, В.Моісеєв, Вл.Візгін, Вік.Візгін, М.Розов, В.Розін,
Б.Пружинін, Н.Дьоміна, В.Аршинов, А.Блінов, І.Герасимова, В.Кізіма, Л.Бевзенко та ін.
«Етос науки» є одним з основних понять сучасної філософії, соціології та епістемології
науки, яке відіграє центральну роль у тих галузях рефлексії, в яких наука осмислюється як
когнітивна практика співтовариства учених. Проблема етичних норм і моральних цінностей, що
регулюватимуть стосунки між ученими в науковому співтоваристві та між ученим і науковим
співтовариством широко розглядається сучасними науковцями. Проте більшість видань
словниково-довідникової літератури не дають визначення поняття “етос науки”, зокрема такі
як «Філософська енциклопедія. В 5-и томах, за головною редакцією Ф.Константинова (М.,
1970) [15]; «Філософський словник» за редакцією В.Шинкарука (К., 1973) [19]; «Філософський
енциклопедичний словник» за головною редакцією Л.Ільічева (М., 1983) [17]; «Постмодернізм.
Енциклопедія” (упорядники та наукові редактори А.Грицанов та М.Можейко. Минск, 2001) [11,
с.994]; «Нова філософська енциклопедія. В 4-х томах» за головною редакцією В.Стьопіна
(М.,2000, М.,2010) [8, 7]; «Новітній філософський словник. 3-є вид. за головною редакцією
А.Грицанова (Минск, 2003) [9]; «Філософський словник соціальних термінів за загальною
редакцією В.Андрущенка (Харків, 2005) [20]; «Енциклопедія епістемології та філософії науки» за
редакцією І.Касавіна (М., 2009) [23] та ін.
Інші видання досить лаконічно дають визначення цього поняття. Зокрема, у
«Філософському словнику» за редакцією І.Фролова (М., 2001), зазначається, що “етос
науки” це «сукупність моральних норм, які прийняті науковим товариством» [16, с.704];
С.Лєбєдєв у довіднику “Філософія науки: Словник основних термінів” (М., 2004) визначає
“етос науки” як сукупність етичних цінностей, що регулюють стосунки між учасниками
наукового співтовариства під час здійснення ними наукової діяльності [див: 4]; “Сучасна
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західна філософія: Словник” (упорядники В.Малахов і В.Філатов, М., 1991, М., 2001)
зазначає, що “етос науки” передбачає не лише сукупність моральних імперативів, які
визначають поведінку науковців, ці моральні принципи прийняті науковим товариством
[12, с.398; див. також: 13]; С.Некрасов і Н.Некрасова у праці “Філософія науки і техніки:
тематичний словник-довідник»” (Орел, 2010) додають, що моральні імперативи, норми, які
визначають поведінку вченого, «прийняті у цьому науковому співтоваристві та визначають
поведінку вчених» [6, с.169]. Тут конкретизуються моральні норми, прийняті в тому чи
тому науковому товаристві. Чи означає це, що не всі наукові товариства можуть прийняти
пропоновані моральні імперативи і норми, тобто кожне наукове товариство на свій розсуд
формує та вирішує приймати чи не приймати той або той перелік моральних норм і
принципів, що мають регулювати їхню наукову діяльність. Чи не означає це, що кожне
конкретне наукове товариство може формувати чи не формувати, приймати чи не приймати
моральні норми поведінки вченого?
І лише «Філософський енциклопедичний словник» за науковою редакцією Л.Озадовської
та Н.Поліщук (К., 2002) дає чи не найширше визначення поняття “етос науки” – «це сукупність
найбільш функціонально дієвих, необхідних для життєдіяльності даного наукового
співтовариства цінностей, норм поведінки, морально-етичних імперативів. У ньому у
своєрідній формі закріплені історичне минуле практики наукового співтовариства, особливості
його соціальної організації, усталений спосіб життєдіяльності» [18, с.210-211].
Спробу кодифікації соціальних норм науки здійснив американський соціолог Р.Мертон у
1942 році. Під “етосом” науки він розумів той комплекс цінностей і норм, який відтворюється
в науці та приймається вченими. Такий підхід підкреслює самоцінність науки. Концепція
вченого виходила з уявлень про науку як утілення вільного пошуку істини та раціональної
критичної дискусії. Отже, наука з одного боку, репрезентує цінності демократії, а з іншого,
якраз у демократичному суспільстві знаходить оптимальні умови для свого розвитку. Такий
свій погляд Р.Мертон сформулював у праці “Нормативна структура науки” [24, р.267-278].
Протилежний підхід у своїх працях продемонстрували М.Фуко і Г.Маркузе. Зокрема,
Фуко пояснює науку та наукове пізнання як вираження волі до влади і примусове підкорення
дисципліні, сприйняття та концептуального конструювання, а це – джерело антидемократичних
тоталітарних сил, які гноблять людину. Маркузе пояснює науку суто інструментально.
На думку Мертона, етос новоєвропейської науки зумовлений впливом таких чинників:
етос відповідає основній меті наукової діяльності – систематичне розширення достовірного
знання; історично етос науки подібний до цінностей пуританства XVII ст., де надавалось
особливого значення цінностям корисності, раціональності та ін. (спирається на концепцію
М.Вебера); етос є реалізацією основних стандартів демократичної поведінки. Зрештою, в
моралі вчених переплітаються пізнавальні та соціальні компоненти, а дотримуються цих норм
не лише тому, що вони ефективні, а й тому, що вони вважаються справедливими.
Концепцію “етосу науки” Мертон використав і для характеристики моральних аспектів
взаємостосунків учених у науковому співтоваристві. Тут одночасно присутні конкуренція і
спільність інтересів. З одного боку, кожний учений намагається бути першим в отриманні
нових знань, а з іншого – панують спільні інтереси підтримки авторитету науки, і зрештою –
зміцнення автономії науки, що стимулює до спільної праці науковців.
Суть “етосу науки” Р.Мертон описав за допомогою чотирьох цінностей або імперативів:
- універсалізм; цей імператив відображає об’єктивну природу наукового знання, зміст
якого не залежить від того, ким і коли воно отримано, тобто утверджує позаособистісний,
об’єктивний характер наукового знання; оцінка будь-якої наукової ідеї чи гіпотези повинна
залежати лише від її змісту та відповідати технічним стандартам наукової діяльності, загальним
критеріям і правилам доказовості знань, а не від соціальних характеристик її автора, наприклад,
його статі, віку, національності, віросповідання, статусу в науковій ієрархії;
- колективізм (спільність); цей імператив відображає загальний характер наукової праці,
яка передбачає гласність наукових результатів та їхню загальну власність, тобто стверджує, що
результати наукових досліджень є власністю всього наукового співтовариства та суспільства
загалом, а не окремих учених або наукових колективів; результати досліджень мають бути
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відкритими для наукової спільноти; наукові відкриття є результатом соціального
співтовариства і належать науковому співтовариству, тому що кожне відкриття має певне
наукове підґрунтя, створене попередниками – у першовідкривача немає особливих привілеїв
при використанні свого відкриття, однак він отримує повагу і визнання як автор відкриття;
- безкорисливість (незацікавленість); цей імператив стверджує, що головною метою
діяльності науковців має бути служіння об’єктивній істині, а не досягнення особистої вигоди;
вчені не мають використовувати дослідження та публікації наукових результатів як засіб
отримання особистої вигоди (фінансової в тому числі), досягнення престижу в своїй професії,
натомість єдиний інтерес і мета праці науковця – осягнення істини та отримання задоволення
від розв’язання поставленої проблеми;
- організований скептицизм; цей імператив утверджує критичне ставлення до себе та
роботи своїх колег, тобто – заборону на догматичне розуміння Істини в науці; дослідники
мають піддавати нищівній критиці та прискіпливій перевірці будь-яке знання – як власні ідеї,
так і ідеї своїх колег; кожен учений несе відповідальність за оцінку якості того, що зробив сам і
що зроблено його колегами, а також за те, щоб ця оцінка була оголошена на загал.
Отже, за Мертоном, “етос науки” – набір моральних норм, які забезпечують
функціювання соціального інституту науки, яких дотримуються вчені при здійсненні наукової
діяльності. Відхилення від цих норм, на думку автора, приведуть до деградації наукового
товариства, зниження якості отриманого знання, появи псевдонауки.
Однак, як виявилося, цей підхід суто теоретичний. Сучасники піддали критиці
переконання Р.Мертона, зазначаючи, що запропоновані цінності є абстрактними і насправді у
своїй діяльності вчені порушують їх і не зазнають осуду з боку наукового товариства.
Згодом, під дією такої критики, етос науки доповнено новими нормами як самим
Р.Мертоном, так і його колегами й учнями. Зокрема, Р.Барбер запропонував доповнити етос науки
цінностями “раціональності” (згідно з якими, вчений прагне не лише істини, а й доказового
знання), “емоційної нейтральності” (яка забороняє науковцю керуватись емоціями, особистими
симпатією та антипатією при розв’язанні наукових проблем); “незалежності” та “інтелектуальної
скромності” [див.: 5]. Цінність “оригінальності” до етосу науки додав сам Р.Мертон.
Науковий етос передбачає розуміння науки з погляду належного у сфері взаємостосунків між
науковцями. Насправді, як виявили соціологічні дослідження, поведінка членів наукового
товариства, зважаючи на певні обставини (пріоритет у відкритті, система винагород і т. ін.), стає
амбівалентною (перебуває у стані вибору між полярними імперативами). Стало зрозуміло, що вибір
того чи того імперативу завжди ситуаційний та визначається значною кількістю когнітивних,
соціальних і навіть психологічних чинників, які представлені конкретними особистостями.
А.Айнштайн дуже влучно висловився про моральні вчинки людей, які спрямовують їх до
наукової діяльності: «Храм науки – будова дуже складна. Різні перебувають у ній люди і духовні
сили, які привели їх туди. Хтось займається наукою з гордим відчуттям своєї інтелектуальної
переваги; для таких наука є тим видом спорту, який має дати їм повноту життя і задоволення
самолюбства. Можна знайти у храмі й інших: вони приносять сюди в жертву продукти свого
мозку лише в утилітарних цілях. Якби посланий богом ангел прийшов і вигнав із храму всіх
людей, які належать до цих двох категорій, то храм катастрофічно спорожнів би, проте в ньому
все-таки залишилися б ще люди як минулого, так і нашого часу» [22, с.8].
Ф.Бекон зауважував, що «одні люди прагнуть знання через вроджену та безмежну
цікавість, інші – заради задоволення, треті – щоб надбати авторитет, четверті – щоб отримати
перемогу в змаганні та суперечці, більшість – заради матеріальної вигоди і тільки окремі – заради
того, щоб даний від Бога дар розуму спрямувати на користь людському роду» [1, с.121]. Свого
часу Бекон високо оцінював знання в житті людини. Однак уже тоді, ще задовго до використання
досягнень науки у промисловості, він передбачив небезпеку неконтрольованого, не обмеженого
етичними цінностями використання результатів пізнання – «якщо таке знання позбавлене
благочестя і не спрямоване на досягнення загального для всього людства блага, то воно швидше
породить марнославство, ніж принесе серйозний, корисний здобуток» [там само, с.192].
У 70-ті роки ХХ ст., спираючись на результати соціологічних досліджень, учені стали
стверджувати, що науковці постійно перебувають у стані вибору між моральними нормами
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і протилежними їм «контрнормами»: партикуляризмом, зацікавленістю, організованим
догматизмом, приховуванням результатів дослідження чи відстоюванням права власності
на їх використання та ін.
Суперечливість кожного ціннісного вибору вченого Р.Мертон висвітлив у своїй праці
«Амбівалентність ученого». Автор показав протилежно спрямовані нормативні вимоги, на які
орієнтуються вчені у своїй науковій діяльності. Він показав, що протилежність норм
виявляється практично на кожному етапі наукового дослідження. Тож науковець одночасно
повинен: якнайшвидше зробити результати своїх досліджень доступними для колег і передати
їх у наукове співтовариство – однак не поспішати з публікацією неперевірених результатів
досліджень; сприймати нові ідеї – однак при цьому відстоювати свої найкращі принципи, а не
слідувати інтелектуальній моді; прагнути здобувати таке знання, яке дістане високу оцінку
колег – однак при цьому працювати, незважаючи на оцінку інших; захищати нові ідеї – однак
не підтримувати необачні висновки; знати всі праці попередників і сучасників, які стосуються
кола його інтересів – однак при цьому його ерудованість не повинна шкодити самостійності
мислення; бути ретельним, уважним у формулюваннях і деталях – однак, не бути педантом, бо
це шкодить змісту; завжди пам’ятати, що знання універсальне – однак не забувати, що будь-яке
наукове відкриття робить честь нації, представником якої воно здійснене; виховувати нове
покоління вчених – однак не надавати викладанню надто багато уваги й часу; навчатись у
знаного майстра і наслідувати його – однак не уподібнюватись йому.
Зрозуміло, що «вибір на користь того чи того імперативу завжди ситуативний,
контекстуальний і визначається значною кількістю когнітивних, соціальних і навіть
психологічних чинників, які “інтегруються” конкретними особистостями» [14, с.24]. Але така
амбівалентність засвідчила суперечливість нормативно-ціннісної системи науки, бо вчений
завжди постає перед дилемою: «з одного боку, жити і працювати на благо людства, з іншого – в
умовах, коли результати його досліджень смертоносні та руйнівні, не накладати на себе ношу
відповідальності за наслідки їхнього використання» [5, с.96].
Висновки. Ціннісні орієнтири науки утворюють фундамент її етосу, який має засвоїти
вчений, щоб успішно займатися дослідженнями. Видатні вчені здійснили величезний вклад у
культуру не лише завдячуючи відкриттям, які вони здійснили, а й тому, що їхня діяльність була
зразком новаторства, відданості істині для багатьох поколінь. Ідеалом проголошується принцип
рівності всіх дослідників перед істиною й жодні попередні заслуги не беруться до уваги, якщо
йдеться про наукові докази. Тож етос науки сучасності є парадигмою демократичної,
цивілізованої поведінки вчених, синтезуючи у собі пізнавальні та соціокультурні компоненти.
Творці науки дотримуються його імперативів не лише тому, що вони функціонально ефективні
та результативні, а й тому, що сприймаються вченими як справедливі. Важливим принципом
наукового етосу є вимога наукової чесності при висвітленні результатів дослідження. Вчений
може помилятися, повторити вже здійснене відкриття, однак не має права підтасовувати
результати і займатися плагіатом. Інститут посилань як обов’язкова умова оформлення
наукової статті чи монографії має на меті не лише фіксувати авторство тих або тих ідей і
наукових текстів. Він забезпечує чітку селекцію вже відомого в науці та новизни. Інакше не
було б стимулу до пошуків нового, в науці з’явилися б нескінченні повтори пройденого і
врешті-решт було б підірвано її головну властивість – постійно генерувати нове знання,
виходячи за межі звичних і вже відомих уявлень про світ.
Завдання наступних наукових досліджень – простежити еволюцію етосу науки від його
класичної до постнекласичної стадії становлення.
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Myrutenko L. Ambivalence of Imperative of Ethos of Science. The article investigates the genesis and
specific norms and values of ethos of science, their ambivalent nature and ambiguity of moral choices when
scientist is responsible for the consequences of his professional activities. Keywords: ethics, morality, ethos,
ethics, science, the ethos of science, philosophy of science, ambivalence of value choice of a scientist.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНИЙ НАСЛІДОК
АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ПРЕДИКАЦІЇ СВОБОДИ
Проаналізовано різні філософські погляди, які стосуються відповідальності в її взаємодії зі
свободою. Також відповідальність аналізується у зв’язку з душевним і духовним рівнями людської
діяльності. Ключові слова: буття, відповідальність, духовність, людина, онтологія, свобода.

Відповідальність за свій вибір та вчинки набуває змісту лише за умови, що людина
наділена свободою. Детерміністичні філософські погляди заперечують саму доцільність
відповідальності. Тож констатація відповідальності вже передбачає хоча б приховане
існування свободи (вибору, волі тощо). Це спонукає нас метою дослідження обрати
взаємозв’язок свободи і відповідальності та поставити перед собою завдання
проаналізувати онтологічний зміст відповідальності на прикладі класичних і
альтернативних філософських вчень, а також вказати головні напрями застосування
свободи і відповідальності (як її наслідку) на антропологічному рівні.
Історично поняття відповідальності сягає міркувань Платона й Аристотеля. Свобода у
їхніх творах тільки «зароджується» в окремих натяках і розмірковуваннях, тому й
відповідальність ще не має чітко окресленої дефініції. Також і юридична відповідальність
суб’єкта права у римській юриспруденції свободу ще не «усвідомлює», але вже «має на увазі».
Проте остаточний зміст відповідальності як наслідку свободи волі надає християнська
традиція, котра трансформувала обидві тенденції – філософську античну і римську юридичну –
у теологічній схоластичній філософії. «Варто згадати «Сповідь» блаж. Августина, щоб оживити
у собі усю гостру та гірку муку, усю неправду свободи, що відірвалась від добра» [6, с.300].
У подальшому розвитку західної філософії відповідальність невід’ємно пов’язується
лише із внутрішньою свободою людини, свободою приймати рішення, обирати, спрямовувати
свою волю на виконання прийнятого рішення. «У Томи Аквінського вчення Августина та
Абеляра про внутрішні підстави особистісної відповідальності отримує завершену форму. Тома
пов’язує відповідальність особи з її свободою, з тим, що особа визнається господарем своїх дій
(Аристотелева метафора). Оцінка будь-якого вчинку можлива тільки в аспекті відповідального
авторства, що визнається лише за вільною істотою» [1, с.489]. Згодом, подолавши шлях коректив
Реформації, поняття відповідальності стає одним із центральних у філософії Канта. До нього воно
дійшло як наслідок тези про те, що суб’єкт дії проголошується і визначається як автор своїх
учинків. Олександр Баумгартен став неначе сполучною ланкою між схоластичною традицією
міркування і моральною філософією Канта; «визначення волі», «необхідність свободи»,
«практична необхідність» - усі ці терміни досліджував до Канта Баумгартен.
Одним із основних мотивів критичної філософії Іммануїла Канта вважають питання про
те, яким чином конечний суб’єкт, будучи пов'язаний із природними закономірностями, може
бути одночасно вільним діячем. Варто зауважити тут, що «бути вільним» у негативному
значенні, для Канта є «бути незалежним від закономірностей природи», а у позитивному – саме
«бути здатним відповідати за свої вчинки». Це попереднє позитивне значення свободи у
«Критиці чистого розуму» Кант називає «трансцендентальною ідеєю свободи» - ідеєю, що
виражає абсолютну спонтанність дії як власної істинної основи її увідповідальнення
(самостійності) [12, с.255]. Згодом філософ ставить питання про можливість свобідної волі, про
об’єктивно-практичну реальність свободи. Відповідальність, моральний закон набувають змісту
лише за наявності такої істоти, котра може усвідомлювати і розуміти ці поняття і свідомо
підкорятися закону та відчувати себе зобов’язаною. Онтологія особи Канта чітко вписується у
логічний зв'язок понять: розум – законодавство – самостійність («імпутабельність») – свобода –
моральний закон – моральна відповідальність – юридична підсудність.
Відповідальність у мисленні Канта є ключовим поняттям і для практичної філософії і
також для вчення про законодавство людського розуму в цілому; у модифікованому вигляді це
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поняття містить основні значення попередніх традицій – як онтотеологічної, так і моральноправової. Кант розмежовує ці значення відповідальності згідно із царинами впливу, відповідно,
чистого та практичного розуму: «Тепер усунуто нарешті підозру, яку ми збудили вище, наче у
нашому висновку від свободи до автономії і від автономії д морального закону міститься
приховане порочне коло, а саме чи не поклали ми у основу ідею свободи тільки заради
морального закону, щоб потім у свою чергу вивести цей закон із свободи; тобто, ми зовсім не
могли привести для морального закону будь-яку основу, а прийняли його як запит деякого
принципу, котрий люди здорового глузду із задоволенням допустять разом із нами, але котрий
ми ніколи б не могли запропонувати як положення, що доводиться. Усі ці підозри усунуті, так
як тепер ми переконались, що якщо ми мислимо себе свобідними, то ми переносимо себе до
умоглядного світу в якості його членів і пізнаємо автономію волі разом із її наслідком –
моральністю; якщо ж мислимо себе маючими обов’язки, то ми розглядаємо себе як таких, що
належать до чуттєво сприйманого світу, і , однак, також до світу умоглядного» [11, с.110].
Опісля Канта відповідальність розглядалась переважно у трьох значеннях: більш
споріднене із його критичною філософією, тобто як те, що вказує на стосунок вчинку до особи
як автора цього вчинку; найбільш поширене – відповідальність у кримінальному праві; й
теологічне у площині протестантської догматики. Звужене значення поняття відповідальності у
філософії права ми не будемо розглядати, оскільки нас цікавить онтологічний його зміст у
зв’язку із свободою, і тому зупинимось ще на декількох більш сучасних західних концепціях,
що розглядають відповідальність буттєво.
Філософія екзистенціалізму загалом цікавиться не стільки питанням відповідальності,
скільки усвідомленням та аналізом внутрішнього буття окремої екзистенції, її права на
існування у обмеженому простором та часом світі. Але Сартр все таки торкається
досліджуваної нами проблеми як раз у зв’язку із свободою. Свобода для Сартра початково
виступає «чистим для-себе-буттям»: «Свобода – це буття свідомості, свідомість має існувати як
свідомість свободи» [14, с.73]. «Для-себе-буття» сто тї ь на межі небуття і йо го го ло вно ю
сутністю є свобода. Свобідне «для-себе-буття» продукує наші прояви, які здаються
детермінованими, але насправді свобода лежить в основі, здавалося б, самих необхідних
вчинків. Людина не може обирати чи не обирати свободу – вона «приречена бути вільною»
[ibidem, с.606]. «Тотальна» свобода Сартра базується на виборі ще не існуючих наявно
можливостей і тому вимагає їх дораціонального творення, ця свобода угрунтована в
найглибшій суті екзистенційного існування. Така «містична» екзистенційна свобода
онтологічно передбачає і своєрідну відповідальність на такому ж позареальному рівні: «За
Сартром ми не обираємо бути свободними – ми засуджені до свободи; засуджена до свободи
людина несе на своїх плечах тягар відповідальності за увесь Всесвіт» [2, с.823].
Міркування щодо свобідного застосування своїх внутрішніх сил мають місце у
філософських роздумах (так званому «принципі відповідальності») Ганса Йонаса. Він намагався
подолати дуалізм душі й тіла, суб’єктивного цілепокладання (свободи) та позбавленої мети
природи (належності). Йонас, продовжуючи тенденцію свого відомого вчителя Гайдеггера,
пов’язує аксіологію свобідного вибору людини із онтологією. (Отже і тут ми маємо рецепцію
екзистенціалізму). У своїй фундаментальній праці Йонас зокрема пише: «Проте характерною
рисою людини є те, що тільки вона одна може мати відповідальність за інших людей – можливих
відповідальних суб’єктів – і в тому чи тому відношенні завжди її має: здатність до
відповідальності є достатньою умовою факту її існування. Здатність до відповідальності – за
кого-небудь, коли-небудь і якої-небудь ( і не тільки для того, щоб її здійснити, а й для того, щоб її
відчувати ) – так само не віддільна від буття людини, як і здатність говорити» [9, с.153].
Відповідальність Йонаса, вживається у двох значеннях: відповідальність «за» щось, когось
( за свої вчинки, діяльність, інших людей), та відповідальність «перед» кимось ( перед іншими
людьми, суспільством, нарешті, Богом). Аксіологічна онтологія філософа вибудовується завдяки
свободі, але їх співвідношення тут своєрідне: «Прерогатива людської свободи – мати
спроможність говорити світу «ні»» [ibidem, с.120]. Людина не обов’язково повинна поділяти
цінності природи – для неї джерелом категоричного імперативу є позаприродна «інстанція» - Бог.
Йонас спирається на трансцендентний авторитет Бога, не покладаючись на відповідальність
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людини перед фізичними органами влади. У його етиці свобода людини є лише поштовхом для
відповідальності, вона не має буттєвого розвитку і обмежується постійними юридичними
претензіями моральності до прийнятих рішень та дій, і врешті решт обмежується безапеляційною
підзвітністю онтологічного порядку, тобто відповідальністю перед Богом.
Але не слід Йонаса зараховувати до релігійних філософів. Так, він у «Принципі
відповідальності» вживає звороту imagio Dei, оперує висловом «подоба Божа», та ці
словосполучення, швидше треба розглядати як логічні конструкції секулярної філософії, що
намагається підтвердити свої положення авторитетом традиції. Подібна тенденція властива взагалі
західній антипозитивістській філософії, а Йонас зі своїм принципом відповідальності як раз і
розмістився між практичною філософією та метафізичною етикою, де місце для метафізичного
поняття «Бог» все таки є. «Протиставляючи спрямування власних досліджень сучасній
позитивістській аналітичній філософії, Йонас акцентує увагу на необхідності переорієнтації старих
питань про відношення між буттям і належністю, причиною і метою, природою і цінністю – в бік
від суб’єктивізму до об’єктивної мети збереження людського єства. І саме цей обов’язок
досягнення подібної мети є вербалізацією та виявленням відповідальності» [13, с.694].
Хронологічно раніше про подібне уявлення відповідальності писав російський
мислитель І.Ільїн. Філософ розглядає свободу не як понятійний моноліт, що залишається
стабільним за будь-яких обставин, а як потенціал, який розкриває свої глибини по мірі
зростання особистості, з якою він перебуває у тісному зв’язку. Для Ільїна свобода початково –
це зовнішня свобода людської особистості. Оскільки Ільїн філософ релігійний, то ця зовнішня
свобода ні в якому разі не може бути свободою-сваволею, вона – свобода віри, поглядів та
переконань від недуховного тиску, заборони, принудження; огородження глибокого процесу
богошукання від насильства інших людей. Цей момент свободи мислитель вважає
найголовним, і, спираючись на авторитет Шопенгауера, пов’язує її з вірою особистісного рівня.
Але зовнішня свобода дається людині для внутрішнього звільнення – пише Ільїн. Тіло,
як таке, що перебуває у просторі й часі та підлягає впливові зовнішніх обставин, несвобідне;
несвобідна і людська душа, оскільки зв’язана із тілом та перебуває під тиском волі, уявлення,
почуттів, законів мислення. Свобідним у людині є тільки дух: «Якщо зовнішня свобода
перешкоджає силовому втручанню інших людей у духовне життя людини, то внутрішня
свобода спрямовує свої вимоги не до інших людей, а до самої – ось вже неутискуваної –
людини. Свобода, за самою суттю своєю, є саме духовна свобода, тобто свобода духа, а не тіла
і не душі» [8, гл.3]. Дух має силу і владу створювати форми та закони свого буття: звільнятись
від гріховних нахилів (негативний аспект) та прямувати до блага, наповнювати себе кращими
високими життєвими змістами (позитивний аспект внутрішньої свободи).
Духовна самобутність, котра досягається завдяки зовнішній та внутрішній свободі, сама
по собі не є самодостатньою. Людина, яка досягла значних успіхів у розкритті в собі
внутрішньої свободи, повинна виховувати до свободи інших. Вона здатна (і повинна) мати
право втручання у справи інших, бути представником суспільних авторитетів (Церкви,
держави) і також нести відповідальність за прийняття своїх рішень, відповідальність за долю
ввірених їй людей. Цей етап Ільїн називає політичною свободою, таким чином поєднуючи,
здавалося б, непоєднувані сфери духовного та суспільно-політичного життя людини.
Ільїн не був ортодоксальним мислителем: він мав своєрідне уявлення про «Бога,
який страждає», також ведучи мову про дух (духовність) він розумів його у контексті
абсолютного духу Гегеля, філософію котрого він досліджував. Але, можливо не до кінця
усвідомлюючи усю важливість своїх міркувань, він саме дух людини наділяє справжньою
свободою, саме із нього виводить відповідальність як наслідок апогею градації свободи і
таким чином оригінально абстрагується від класичного для філософської традиції поняття
відповідальності як похідної від свободи волі.
Так само як і Яннарас, Зізіулас та Лосський молодший, Ільїн підіймається понад
традиційною предикацією свободи – свободою волі (вибору). «Моральний сенс свободи, до
якого нас призвичаїла західна філософія, зводиться до простої здатності вибору: людина є
вільною, коли вона має можливість обирати одну з наданих їй можливостей. Але така
«свобода» вже обмежена «необхідністю» цих можливостей…» [7, с.42] – такий, суттєвий у
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нашій темі висновок, робить Зізіулас. Щоб зрозуміти, чому свобода й відповідальність
трактуються грецькими та франко-американськими неопатристами відмінно від західної
філософської традиції, треба сягнути спільного для них витоку – східнохристиянської
догматичної антропології. Людина у східному християнстві трихотомічна: вона складається із
тіла, душі і духа (саме у межах такого розподілу Ільїн будує свою концепцію). Відносини тіла
із зовнішнім світом реалізуються за допомогою п’яти чуттів: зору, слуху, нюху, смаку та
дотику. Прояви душі розподіляються на три галузі: розумова (думки), почуттєва та бажальна,
якою керує воля. А дух, як сила, що вийшла від Бога, проявляє себе в людині також потрійно:
як страх Божий, як совість і як прагнення Бога. І саме проявами духу і повинна керуватись
людина у своєму бутті [5, с.114-117].
Отже, якщо відповідальність є наслідком свободи волі, то її рівень – душевний і поле
діяльності обмежене нижчими тілесними чуттєвими вимогами, або, в кращому випадку,
душевними естетичними почуттями та міркуваннями. Зрозуміло, що «Бог» на цьому рівні не
може бути онтологічною реальністю, а стає (як було раніше відмічено) конструкцією
спекулятивного розуму. «Справа в тім, що Кантова «річ-у-собі» перебуває поза просторомчасом, а немає часу – немає і причинності, необхідності. Свобода! У відповідному її
розумінні. В цілому «конструкція» «трансцендентального суб’єкта» дивовижно нагадує
суддю, а гносеологічна діяльність – судочинство. Якщо розсудок підводить «матерію
досвіду» під категорії, то суддя – під статті закону. Є й законодавчий орган – це «чистий
розум», що декретує всезагальні принципи права. «Трансцендентальний суб’єкт» ідеально
адекватний громадянинові правової держави. Не випадково Кант залишає для нього у якості
мотивів діяльності обов’язок і закон і зовсім виключає «любов». «Юридичній людині»,
суб’єктові та об’єктові права, вона лише перешкода. Кант завершив справу Лютера – у
філософії. Цьому сприяла крайня форма лютеранства, у котрій він був вихований, - пієтизм.
Відмінна риса цієї секти міститься у культивуванні суто індивідуального відношення до Бога.
Така конфесійна позиція як мога більш компліментарна презумпції автономно-індивідного
істинствування, що властива філософії із самого початку. Кантом язичницький проект
«Філософія» у самій своїй суті завершений» [3, с.111].
Адаптована Аквінатом дохристиянська філософія так і залишилась дохристиянською за
своєю суттю – відповідальність у цій філософії (разом із свободою) не перетинає меж фізичної
реальності, вона не здатна до «трансцендентного виходу» і задовольняється областю моралі та
права. Це рівень душевної діяльності людини, котра не має досвіду духовного єднання із своїм
Творцем. «…сатана намагається замінити духовне життя людини на почуттєво-матеріальне.
Але що ж тут поганого, якщо людина одержує насолоду від свого життя? Дійсно, нічого
поганого у цьому немає до тих пір, поки зберігаються якісь більш вищі духовні цінності. Якщо
ж ці цінності відсовуються на другий план і забуваються, то людина починає деградувати» [15,
с.287]. Східнохристиянська філософська традиція саме й апелює до справжнього онтологічного
поклику людини, свобода і відповідальність одержують статус трансцендентального і
космологічного порядку (реалістичного, а не спекулятивного як у Сартра). Чітко і доречно
Зеньковський окреслює сутність та призначення людської свободи: «Думати, як це постійно
думають, що об’єм свободи визначається лише моментами вибору, - значило б насамперед
заперечувати свободу в Богові, - адже Бог не обирає між добром та злом, тому що Він є сам
Добро…так і в людині свобода проявляється у її діяльності, у її творчості, якщо вона зсередини
витікає із сутності людини.» [6, с.296].
Щоб вести мову про духовний рівень реального застосування зв’язку свободавідповідальність, слід, згідно східнохристиянського вчення, запровадити два положення:
прагнення Бога як прояву духа і буттєвої мети, та внутрішнього прямування до божественного
ідеалу. Ільїн духовну свободу повертає назад у світ іманентний але вона навпаки має виходити на
рівень духовного світу, до свого первісного перебування. «Свобода людини має тільки одну
онтологічну основу, чи принцип, - Самого Бога: істинна свобода є причетність до Бога» [10, с.45].
Тому святий Симеон Новий Богослов свободу і, як її наслідок, відповідальність, у своїх творах
переносить зовсім у відмінному від загальної філософської думки напрямку, він стверджує про
можливість людини стати богом і нести відповідальність за свою душу і посильну зміну світу:
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«Людина також повинна попрацювати, внести свою лепту у спасіння своєї душі та світу... Люди
можуть і повинні стати богами через працю: через віру, надію, любов, виконання заповідей,
молитву і участь у таїнствах Церкви. Інакше кажучи, потрібна синергія Бога і людини, в котрій
кожна сторона несе міру своєї відповідальності у справі спасіння» [15, с.282].
Чи реальне таке застосування відповідальності, чи здатна людина досягти, здавалося б,
такого неймовірного рівня свободи, перебуваючи під дією простору і часу та будучи
обмеженою фізичним тілом? Безперечний авторитет східного християнства св. Діонісій
Ареопагіт переконує нас позитивно сприймати ці, цілком звичайні для східного християнства,
істини: «Також як ми бачимо, що вже тут деякі перебувають з Богом, і є ревнителями істини,
відійшовши від чуттєвих пристрастей і, зовсім свобідні від усілякого зла, у божественному
прагненні усього доброго люблять мир і освячення і з теперішнього життя переходять у
майбутнє, - ангелоподібно живучи серед людей, із повною безпристрасністю, богоназваністю,
святістю та іншими добрими властивостями» [4, с.459].
У даній роботі проведено дослідження онтологічного змісту відповідальності як
невід’ємного атрибуту свободи людини. Проаналізовано у зв’язку з метою дослідження
розуміння відповідальності у працях представників зокрема грецької, німецької класичної (на
прикладі Канта), екзистенціалістської, антипозитивістської (Г.Йонас), російської (Ільїн)
філософських думок. Вказано, згідно класифікації східнохристиянського мислення, на нижчий
– душевний – онтологічний рівень відповідальності у перерахованих вченнях; розглянуто
також застосування відповідальності на вищому – духовному – рівні буття, що притаманно з
перших століть християнства східнохристиянській традиції мислення.
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Summary
Lymar V. Responsibility as the Ontological Result of the Anthropological Predication of Freedom.
The article is devoted to the research of the various philosophic views that on responsibility in its relation with
freedom. The responsibility is also analyzed in the relation with the cordial and spiritual level of the human
being activity. Keywords: freedom, responsibility, being, human being, ecclesiastic.
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РОЛЬ МІФУ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ ЕТНОСУ
Міфологенна сутність етнічної ідентифікації особливо виразно оприявлюється в кризові
періоди історії. Соціальна тривога вимагає чітких окреслень дійсності. Актуальність
проблеми міфологізації суспільної свідомості має тенденцію до посилення, вона вимальовує
механізм можливої нейтралізації соціальної напруги. Ключові слова: етнос, ідентичність, міф.
Актуальність. В описуванні ментальності народів особливу роль відіграють глибинні
психологічні основи, що актуалізуються в кризові періоди історії. Саме вони складають ядро
розуміння процесів, які значною мірою визначають етнокультурну та етнополітичну орієнтацію
етносів. Поняття національного духу (І.Гердер, В.Гумбольт) періодично привертає увагу,
актуалізується з причин підвищення соціальної тривоги. Міфологемна основа світовідчуття
виявляє себе як найдієвіша форма ідентифікації. Міфи у різний спосіб забарвлюють своєю
семантикою буття етносів і функціонально визначають мету та перспективу їхнього розвитку.
Міфологічне засвоєння світу за своїм характером є чуттєво-емоційним, а не
раціональним. Основою такого світовідчуття постають колективні уявлення. Особистісний
досвід у цьому контексті абсолютно підкорений цим уявленням. Упорядкованість світу у
свідомості людей визначається міфом як першою духовною формою культури. У міфі світ
постає у простій і доступній формі. Це досягається ототожненням суб’єктивної реальності з
об’єктивною, тому зміст міфологізованого світовідчуття базується на містичних смислах, тобто
таких, що не виражають об’єктивних зв’язків та властивостей, а оприявлюється асоціативнопсихологічними, сакральними за суттю структурно-семантичними змістовними величинами,
що сприймаються певною спільнотою як текст, що формує її єдність.
Зв'язок поколінь, формування колективної пам’яті забезпечується тим, що міф у своєму
діахронічному вираженні веде мову про минуле, а в синхронічному пов’язує сьогодення з
майбутнім. Контекст міфологізованої форми світобачення, виражаючи духовний зв'язок між
поколіннями, витворює сакральну історію, окремі аспекти якої час від часу актуалізуються і
великою мірою визначають характер буття різних сторін етносу. Особливо актуальними
міфологічні за суттю аспекти світовідчуття стають у кризові періоди історії народу, коли
об’єктивне буття породжує тривогу з приводу базових основ існування тієї чи тієї спільноти,
реально чи ілюзорно (надумано, навіяно) загрожуючи її єдності.
Актуалізація національних міфів набуває форм повсякденної реальності мислення і
самовідчуття. Перш за все, це стосується етнічної самоідентифікації, яка потребує оперування
виправданих часом, структуруючих пам'ять і визначальних для майбутнього основ світобачення.
Мета статті. Міф – реальність, якою живуть. Він є свідченням не знання, а розуміння,
відчуття. Оперуючи не поняттями, не індивідуальним досвідом, а колективним, тобто таким,
що пропонує тотальну, єдино можливу й комфортну сферу існування, міф надає його носіям
упевненість у своїй правоті, відчуття єдності з колективом і світом, він чітко структурує світ,
тобто відмежовує «своїх» від «чужих», «друзів» від «ворогів», надає відчуття безпеки та
впевненості у майбутньому. У своїй цілісності міф структурує та визначає зміст тотальної
ідеології реальності, яка своїм повсякденним функціюванням формує свідомість широких верств
тієї чи тієї спільноти, а в кризові періоди історії міфічне світовідчуття характерне певною мірою
для всіх носіїв національної пам’яті, бо небезпеки для цілісності етнічної єдності та пов’язана з
цим тривожність існування згуртовують етнос довкола незнищенних основ буття народу. Минуле
формує впевненість у майбутньому. Реальність, яка пропонується міфом, набуває статусу
абсолютної тотальності. Чим глибша криза, тим більша віра, яка протистоїть об’єктивній
реальності сьогодення, заперечує її та виводить спільноту у сферу розуміння і відчуття один
одного, і певною мірою виводить за межі болісного відчуття у протистоянні з об’єктивним
знанням сьогодення. У цій позиції приховані елементи відчаю колективного буття, але разом з
тим це є демонстрація вічної актуальності міфу як постійного складника людського мислення.
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Висловлені судження в жодному разі не є підставою для ототожнення міфу з хибністю,
помилковістю чи неправдивим, викривленим (деформованим) баченням історії. Мова йде про
сутність актуалізованої в сьогоденні минувшини, сутність віри, що визначає оцінки і
поведінку спільноти, її ставлення до об’єктивної реальності сьогодення. Мова про щільність
міфологенних основ буття в актуальній реальності, про характер її тотальності в
повсякденному існуванні, про визначальні чинники етнічного самоусвідомлення.
Міфологізація людського буття – результат кризи ідеалу раціоналізму, яка загострюється в
перехідні періоди історії. Віра певною мірою заміщує раціоналізм, тобто закони логіки у
сфері віри стають нелегітимними. Ідеалізація, містика, асоціативно-сакралізовані, а не
причиново-наслідкові зв’язки набувають дедалі більшого значення у свідомості спільноти.
Саме таке світобачення визначає аксіологічні та поведінкові особливості буття і містить у
собі магічне за суттю сподівання на можливість і засіб розв´язання проблем кризового
періоду історії в площині сакрально-ритуальній, а не об’єктивній. Зрозуміло, що
інтерпретація реальності в цій системі мислення не вимагає доказовості, бо її верифікаційні
версії вступають у конфлікт з логікою віри. Усі спроби таких верифікацій наштовхуються і
будуть наштовхуватися на спротив носіїв міфологізованого світобачення.
З одного боку, це породжує в суспільстві певну напругу, але з іншого – це чи найдієвіший
спосіб збереження національної ідентифікації та цілісності. Наприклад, проблеми
самоідентифікації російського етносу породжують масу доктрин і теорій, в яких вкрай
містифікується та сакралізується як історія народу, так і сутність його характеру. «Народ –
богоносець», «народ – визволитель», «народ – месія», «народ – правдоносець» та інші
визначення і характеристики в площині раціональних оцінок висвітлюють їхній
міфологізований зміст. Сьогоднішній стан російського суспільного життя значною мірою
визначається міфологічним змістом, що буквально у всіх сферах виявляє свою присутність.
Міф як вироблена й засвоєна форма світобачення в процесі етнічної ідентифікації
виявляється найнадійнішим і найпродуктивнішим способом досягнення бажаного рівня рівноваги
між зовнішнім (агресивним) і внутрішнім (конфортним) станом буття етносу. Агресія зовнішньої
об’єктивності «стану речей» спонукає колективну душу етносу протиставити їй смисл і сенс
екзистенційного змісту, що у семантичних площинах сакральних значень, символів і ритуалів
віри вимальовує оптимістичну трансцендентну перспективу буття. Тож етнос гуртується довкола
міфологізованого змісту, що постає у великому сакральному тексті, який залежно від тяглості
часової доконечності існування набуває у свідомості його носіїв майже канонічного статусу,
тобто тотальної (тоталітарної) системи світовідчуття, що захищає себе в змістовному вияві
адекватними цій змістовності методами. Чітке відмежування в цій системі мислення «своїх» від
«чужих» оформлюється енергетикою сакральних і містичних аспектів ідентифікації, що
породжує конфліктність супротивників як усередині спільноти, так і поза її межами.
Чи не найболісніше переживаються конфлікти зі своїми-«чужими», в яких останні
претендують на етнічну ідентифікацію за ознаками, наближеними до стандартів раціональних
оцінок об’єктивного стану речей у цей період історії, а не міфологізованими. Таке підґрунтя
конфліктності всередині суспільства доводить часто до радикалізації позицій у поглядах на
минуле, сьогодення та майбутнє. Розуміння механізмів актуалізації міфів є підставою для
правильних оцінок суспільних процесів, вироблення дієвих засобів пом’якшення,
урівноваження та нейтралізації протистоянь. Це одна з проблем, яка в сучасному світі вимагає
окремого вивчення, будучи однією з найактуальніших.
Зосереджуючи увагу на міфологенному характері етнічної ідентифікації, ми розкриваємо
сутність змісту та функцій міфу в цьому процесі, бо міфологеми постають інваріантами
конкретного міфу, канонічність бачення та описування дійсності, формують характер і типи
стосунків у соціумі, а також ієрархію цінностей. Виходячи зі змістовно-функціональної суті
міфології, ми розуміємо, що повсякчас, а особливо у кризові періоди, міфологія є найдієвішим
засобом подолання соціально-політичної дезорієнтації. Вона регламентує інтерпретацію подій,
визначає її носіям мету і методи діяльності, а також прогнозований результат суспільних зусиль.
Переведення міфологенних аспектів етнічної ідентифікації в політичну площину є одним
із найдієвіших і тому вельми небезпечним засобом маніпуляції суспільною свідомістю.
Утворення замкнутих тоталітарного характеру спільнот і використання так званих «чорних»
міфів про ворогів є свідченням такої небезпеки [див.: 6].
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У процесі етнічної ідентифікації чорний міф виникає як найдієвіший, агресивний спосіб
спрощеного світобачення, завдання якого полягає в маніпуляції суспільною свідомістю.
Оперування найпростішими складниками колективного мислення, які змістовно спираються на
архетипні основи, дозволяє в найконтрастніший (часом радикальний) спосіб змалювати ворога
нації. Поєднуючи реальність із містикою, чорний міф апелює до простих логічних схем, які
емоційно підсилюються підсвідомими архетипними імпульсами. Саме цей симбіоз надає
чорному міфові властивостей грізної зброї в маніпулятивних техніках новітнього суспільного
життя. Політичне життя в усі часи виявляло своїм змістом наявність насильства і тиску на маси.
Міф у цьому контексті використовується як засіб зміни свідомості, загальних аксіологічних
засад і, як результат, способу мислення загалом. Поступовий, зовні толерантний процес впливу
на суспільну думку змінює з часом кардинальні основи мислення. Результати цього впливу
можна порівняти з тектонічним зсувом. Спільнота непомітно для себе переходить на бік
творців чорного міфу, добровільно підкоряється його змістові, демонструючи це своєю
поведінкою та принципами самоорганізації.
З 1933 по 1939 роки німецький народ у переважній більшості сприйняв ідеологію, що була
сформована арійським міфом нацистів. Зміст цього міфу став домінувати над усіма іншими
ідеологіями. Навіть релігійна традиція була зміщена на периферію суспільної свідомості.
Подібне відбулося в Росії: світ різко розділився на «своїх» і «чужих». Криза початку ХХ
ст. спростилася закликами грабувати награбоване, знищувати ворогів, які не здаються. Така
картина світу була вибудувана на тлі міфу про рай-комунізм.
Чорний міф, як правило, зароджується в періоди очікування лідера, наведення порядку,
тотальних і радикальних змін. Змістовність такого міфу обов’язково міститься в суспільній
свідомості як складник національної традиції, актуалізуючись, радикалізуючись і містифікуючись
у потрібний момент історії. Общинний спосіб життя переважної більшості населення Росії,
фольклорна традиція (скатертина-самобранка, Білозір’я і т.ін.) доволі легко актуалізувалися під
впливом вульгаризованого марксизму і в результаті оформилися в тотальний міф – комунізм.
Однією із найхарактерніших рис «чорного» міфу є передбачення, пророкування. У
фашистському міфі – це панівне становище арійців на східних територіях Європи та виведення
(буквальне) чистої арійської породи людей. Комуністичний міф пророкував загальне
блаженство будівників комунізму (теж особливої породи).
Приватне життя передбачає, що особистісна свобода, особисті інтереси людини зберігають
певну автономність стосовно держави. Відкритий тиск на це життя породжує внутрішній спротив,
мовчазну опозиційність. Міф же, апелюючи до глибинних основ людської свідомості, стає
переконанням, світоглядною системою, контекстом якої забарвлюється смисл буття як такого.
Отже, самостійність людського існування розчиняється у міфологічно-містичному
змісті, ритуалізована регламентація буття особистості стає повністю підкореною.
Раціональні, філософські засоби руйну вання міфу неможливі, міф як віру не можна
перемогти розумом до тих пір, доки ця віра не почне перетворюватися на вірогідність, тобто
до моменту легітимізації об’єктивних оцінок реальності. Інакше кажучи, це відбувається тоді,
коли цілісність міфологічного тексту, що утримує цілісність спільноти, починає руйнуватися.
Період «кухонної» опозиції, десиденство в СРСР добре ілюструють початок розпаду
комуністичного міфу. Політичний статус чорної міфології є її постійною ознакою, бо жодна
із технологій маніпуляції суспільною свідомістю не може за зухвалістю, зовнішньою
привабливістю та дієвістю зрівнятися з нею.
Стереотипи, що виробляються в надрах політичної міфології та актуалізуються нею,
формуються упродовж тривалого історичного періоду і є складниками етнічної пам’яті. Чорний
міф опирається на них, структурує системну семантичну цілісність – містифіковану
ідеологічну, чітко регламентовану ритуалами тоталітарну ідеологію (фашизм, комунізм тощо).
Сьогодні чорний міф у політиці є засобом маніпуляції суспільною свідомістю як
всередині одного етносу, так і в протистоянні з іншими. Так, відомий московський професор
С.Г.Кара-Мурза стверджує, що в протиставленні Європи Росії використовується чорний міф
про Івана Грозного як утілення деспотичного характеру російської державності загалом, а для
протиставлення Реформації Інквізиції сучасні інтелектуали підтримують чорний міф про
інквізиторську страшну практику полювання на відьом та утиски людського мислення. На
цьому тлі Реформація виглядає рушійною силою прогресу – зародження капіталізму та розквіту
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науки на півночі Європи. Насправді вже наприкінці 19 ст. цей міф було зруйновано Генрі
Чарльзом Лі в роботі «Історія Інквізиції в Середні віки» (1877). Однак він продовжує
функціонувати як вельми дієва форма впливу на суспільну свідомість.
Щодо протистояння всередині одного етносу, то це завдання в багатьох країнах виконує,
пер ш за все, чо р ий
н міф пр о євр ейську змо ву , а в Росії і США, напр иклад, міф пр о
ісламофашизм і суто ісламську природу тероризму. Євреї та мусульмани у зв’язку з цим
відчувають часом вороже до себе ставлення як на побутовому, так і на державному рівнях. Ці
міфи використовуються в той чи інший спосіб і як вельми потужний чинник впливу в
міжнародній політиці. Названі деструктивні аспекти міфологізованої суспільної свідомості є
постійно присутніми і в кожному випадку вимагають окремого вивчення. Наразі йдеться тільки
про сам механізм міфологізації етнічної свідомості та його зміст.
Міфологія, як уже зазначалось, є своєрідною формою світської релігії. Національний
(етноцентричний) міф для будь-якої політичної системи є засобом ідентифікації. Різний стан і
змістовна інтерпретація національного міфу залежить від позиції влади (окремої політичної
сили) щодо самого факту його, міфу, існування. Підтримуваний владою як маніпуляційний
інструмент суспільною свідомістю, він набуває радикальних, екстремістських і загалом
ворожих виявів стосовно «чужих», різко локалізуючи та ідеалізуючи «своїх». Якщо ж позиція
провладних сил ігнорує національний міф або спотворює його зміст, а суспільство продовжує
перебувати у стані кризового тривожного відчуття загрози своїй цілісності, то відбувається
самоорганізація певних шарів спільноти під текстом міфологенних уявлень, що поступово
сакралізуються та набувають статусу канонічності. Влада за таких умов у свідомості носіїв
міфологізованої системи світобачення переноситься в площину «чужих». Таким, наприклад,
можна вважати світогляд багатьох носіїв національної ідеї в Україні, Росії, у деяких народів
Кавказу, в азійських республіках колишнього СРСР.
Етноцентричні міфи значною мірою визначають культурно-політичний стан
суспільства. У колективній свідомості актуалізуються основи, зміст яких, на перший погляд,
давно втратив перспективні чинники впливу на сьогодення. Однак потужна вітальність міфів
упродовж великих історичних періодів формує зміст колективної свідомості, визначає
державну політику та спосіб мислення усіх прошарків великих етносів і сьогодні.
Чи не найнаказовішим є різного змісту месіанство, що притаманне кожній міфологізованій
етнічній свідомості. Наприклад, міфологема «Москва – Третій Рим» у російській історії набула
архетипного характеру і протягом століть, не зникаючи, в той чи інший період виходить на перший
план, майже не змінюючи змістовного наповнення [1]. Уявлення про минулу велич спонукає етнос
до месіанської сучасної експансії (в політиці, в територіальних, культурних претензіях до сусідів і
світу загалом). Схильність до мегаломанії як провідної ідеї в сучасних суспільно-політичних
стосунках виявляє більшість держав слов’янського світу [4].
Важливим аспектом аналізу проблем міфології в сучасному світі є її розподіл на міфи
технологічні («псевдоміфи») і національні («вічні») [7]. Чорні міфи зазвичай відносяться до першої
категорії, хоча в «чорну» площину сприймання часто зміщується і національна міфологенна
семантика. Інтерпретація залежить від актуальної етнополітичної мети [8]. Зазвичай остання
полягає в досягненні влади. Для цього використовуються складники структури міфологічного
мислення: залякування національною катастрофою, що насувається (есхатологічне пророцтво);
чітке визначення «образу ворога», «чужого», що є причиною і поясненням проблем етносу;
презентація «образу героя», рятівника, «свого»; апеляція до минулого як джерела натхнення, точки
відліку (завжди сакралізованої), тобто до «золотого віку» етносу; семантичне оформлення всієї
структури символами сивої давнини в образах прабатьківщини, могутньої держави, героїзму
передків і т.ін. Найтиповішими міфологемами етнічної ідентифікації є ті, що мають
найуніверсальніший характер, виражають найархаїчніші періоди людської історії, демонструють
найгероїчніші подвиги предків, засвідчують найшляхетніше їхнє походження тощо.
В українському соціумі міфологенні складники етнічної самоідентифікації на тлі різного
бачення минулого, сучасності та майбуття, певного протистояння східних і західних земель
сформовані за тими ж принципами, що й у кожного іншого етносу. З початку 90-х років минулого
століття в усіх без винятку сферах гуманітарного життя дедалі активніше почали розроблятися
різного характеру та наукового рівня концепції, теорії та соціально-політичні практики, що
базуються на міфологемах. Перш за все це стосується національної історії. Чи не найпоказовішою
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в цьому плані стала загальновідома книга Ю.Канигіна «Шлях аріїв» (1998), у якій міфологізування
доходить крайньої межі, однак ця праця й сьогодні для багатьох у суперечках або доведенні
певної позиції продовжує бути джерелом посилань. Елементами міфологенної ідентифікації для
українців, наприклад, виступають також культура Трипілля, бібліотека Ярослава Мудрого, доба
Київського Русі, правління Данила Галицького, Запорізька Січ, війни та діяльність Богдана
Хмельницького, постать Тараса Шевченка, герої боротьби за незалежність тощо.
У свідомість утілюється думка про особливість і винятковість національного історичного
буття. У такий спосіб і відбувається самомістифікація та ідеалізація історії України. Саме таке
бачення історичного минулого притаманне значній частині патріотично налаштованої
української спільноти. На тлі такої семантики об’єктивністю наукового знання переймається в
основному академічна спільнота. Це тло на свідомому та підсвідомому рівнях є потужним
джерелом формування ідентифікаційних аспектів нації. На мовному (М.Мюллер), ритуальносоціологічному (Е.Тейлор, Дж.Фрезер, Б.Малиновський), психологічному (З.Фройд, К.-Г.Юнг),
символічному (Е. Касірер), структуралістському (К.Леві-Строс), трансцендентальному
(К.Хюбнер) рівнях описуване явище виявляє ознаки міфологічної дійсності. Нагадуємо, що міф
не є вигадкою, фантастикою, хибністю, він є реальністю, поза межами якої іншої не існує.
Буття останньої є реальним настільки, наскільки реальними є носії її змісту, який базується не
на знанні (наука), а на розумінні, сприйманні (віра). Закони розуму не мають легітимності в
площині віри. Тому Оріана чи Аратта у цій сфері мислення – це така ж реальність, як Львів,
Київ або Донецьк у всіх смислах їхнього існування.
Висновок. Сукупність перелічених міфологем вибудовує не тільки історичну містифіковану
реальність, а й сутність тисячолітньої української традиції (релігійної, мистецької, побутової),
винятковість української душі, гіперболізацію внутрішніх потенцій українського етносу. Загальний
контекст міфологенної етнічної ідентифікації забарвлює своєю семантикою етнодиференційні
авто–(гетеростереотипні) компоненти колективної свідомості, а також, звісно, і національний ідеал.
На тлі цього контексту, який чітко локалізує (автономізує) поняття «ми», особливо виразно
вимальовується міфологенний за суттю диференційний складник ідентифікації – небезпека, що
загрожує нації. Породжений афективною напругою в соціальній нестабільності, цей складник
суспільного світовідчуття оперує чорними міфами або елементами чорної міфології, вказуючи на
загрози з боку зовнішніх і внутрішніх ворогів нації. Український міфологенний контекст
переповнений наявністю останніх, він не зменшує рівень суспільної напруги, а, навпаки, згущує
атмосферу, що провокує тривогу. Розуміння описаних процесів є чи не найактуальнішою
проблемою гуманітарної науки, бо саме на стиках свідомих і підсвідомих смислів буття народів
міфи зароджують, зберігають, провокують та формують зміст майбутнього існування.
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Summary
Zvarych I. The Role of Myth in the Crisis Period in the History Ethnicities. Mythical nature of ethnic
identification is especially clearly manifested in the crisis periods of history. Social anxiety requires well-defined
reality. The role of mythologisation of social consciousness tends to increase. It requires a mechanism for
neutralizing the possible social tensions. Keywords: ethnicity, identity, myth.
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СУЧАСНІ АКЦЕНТИ РЕЦЕПЦІЇ
МІФОЛОГІЧНОГО СЮЖЕТУ ПРО КАССАНДРУ
Досліджується проблема еволюції образу Кассандри в сучасному контексті. Простежується
думка про нівелювання в сучасній версії характеристики Кассандри як пророчиці. Шляхом дегероїзації
стверджується сприйняття Кассандри як символу вищого знання про гуманність і всепрощення.
Ключові слова: міф, традиційні структури, рецепція.

Дослідницький простір сучасної компаративістики виявляє підвищений інтерес до
вивчення міжлітературних рецепцій. У цьому аспекті особливої актуальності набуває пошук
діалогу між узагальненим досвідом минулого, сконцентрованого в традиційних структурах, та
нагальними питаннями сучасності. Подібні універсалії, зокрема легендарно-міфологічного
походження, з одного боку, зберігають у собі “ядро” позачасового універсального змісту, до
якого можна апелювати; з іншого – змінюючись під впливом часу та запитів нових реципієнтів,
вони виявляють здатність до регулювання динаміки розвитку мистецтва слова.
Актуальність проблеми у загальнотеоретичному аспекті полягає в тому, що дослідження
функціональності універсальних структур міфологічного походження є на часі. Це пояснюється
процесами реміфологізації, деміфологізації, неоміфологізму, концепцій панміфологізму та ін., що
супроводжують сучасний літературний процес. У культурі та літературознавстві активно
розробляються численні методики та методології, що сформулювали новітні концепції
дослідження міфологічного контексту в умовах суперечливих процесів сучасності. Автори дедалі
частіше звертаються до традиційних структур міфологічної генези для осмислення глибинних
підмурків сучасної трагічної історії. У процесі рецептивної трансформації легендарноміфологічної традиції образи міфологічних жінок займають одне з визначних місць.
Новизна цього дослідження полягає в осмисленні семантичної амбівалентності образу
Кассандри в сюжетах про її стосунки з царем Агамемноном і виявленні окремих тенденцій
трансформаційної еволюції традиційного міфологічного образу.
Постановка проблеми трансформації універсальних структур у різних аспектах їхнього
функціювання відображена в дослідженнях О.Веселовського, В.Жирмунського, М.Бахтіна,
О.Бушміна, А.Нямцу, І.Бернштейн, О.Білецького, Д.Наливайка, М.Грабар-Пассек,
Є.Мелетинського, О.Фрейденберг, В.Топорова, Р.Барта, Н.Фрая та ін.
Серед багатьох універсальних структур актуалізація античного сюжетно-образного
матеріалу в сучасному художньому процесі викликана бажанням знайти усталений зв'язок
часів, орієнтуючись на непорушні моральні цінності, закладені в античному мистецтві. Такі
традиційні структури містять у собі пам'ять про багатовіковий досвід розвитку людської
цивілізації та інтенсифікуються в новому художньому контексті, зазвичай тоді, коли
суспільство потребує осмислення глибинних витоків екзистенційних суперечностей своєї доби.
У цьому розумінні надзвичайною адаптаційною універсальністю до реалій іншого
культурно-історичного континууму вирізняються жіночі міфологічні образи.
Рецепція жіночих образів давньогрецької міфології спостерігається на кожному
переломному етапі розвитку людства, зокрема їх найбільша актуалізація спостерігається в
періоди озброєних конфліктів, активізації проблем людської екзистенції, коли жінка, з одного
боку, постає як жертва, а з іншого – виявляє рішучу позицію збереження одвічних моральних
цінностей заради запобігання духовної деградації людства.
З цього погляду А.Нямцу зазначає: “Принципова трансформація міфологічних жіночих
образів не є специфічним аспектом світового літературного процесу, вона є органічною
частиною більш загальних тенденцій переосмислення міфологічних традицій світовою
культурою” [1, с.81]. Так, у контексті сучасної міфотворчості з огляду на відомий образ
Кассандри спостерігається тенденція актуалізації сучасної проблематики протистояння
особистості і соціуму, особистості й тоталітарної системи, а також антимілітаристської
спрямованості сюжету. Окремої уваги заслуговують версії, в яких змістовні характеристики
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відомої героїні ускладнюються морально-психологічними антиноміями з актуалізацією
екзистенційної проблематики в оновленому сюжеті. В цьому контексті доцільно говорити про
полісемантичність формально-змістовних характеристик Кассандри, які демонструють
універсальну суголосність соціально-політичним суперечностям сучасного суспільства й
особистісно-внутрішнім проблемам окремого індивіда.
У нашому дослідженні ми звертаємося до аналізу сучасної рецепції сюжету про стосунки
між Кассандрою й Агамемноном, який зазнав переосмислення ще за часів античності (Евріпід
“Троянки”, Есхіл “Агамемнон” та ін.). Подальше дослідження взаємин Агамемнона і Кассандри
у різні часи розробляють Г.Гауптман, Г.Е. Носсак, Н.Акуленко.
Орієнтуючись на класифікацію способів і форм переосмислення традиційних
структур А.Нямцу, припускаємо, що за формально-змістовними ознаками повість
Н.Акуленко “Тверде і м'яке” є оригінальним дописуванням оповідання Г.Носсака. А.Нямцу
зазначає: “Для дописування характерною є тенденція до поглибленої психологізації
традиційних ситуацій, їх подієвої конкретизації й предметно-побутової деталізації.
Внаслідок цього позачасові міфологічні колізії набувають реалістичної форми або,
принаймні, отримують актуальне сучасне звучання” [1, с.63].
З новелою Г.Носсака нова версія пов'язана орієнтацією на сюжет про формування та
розвиток взаємин Агамемнона і Кассандри. Сучасна письменниця доповнює відому сюжетну
схему новими елементами, якісно ускладнює морально-психологічні характеристики
персонажів, наділяє сюжет сучасним стилістичним обрамленням, піддає традиційний сюжет
деміфіологізації. Авторка навмисно знижує формально-змістовні характеристики відомих
персонажів, дегероїзує їх, наближуючи до духовно-естетичних потреб сучасного читача й
водночас стверджуючи універсальність виведених у новій версії конфліктів.
В епіграф повісті виводиться характеристика Агамемнона з “Іліади” як героїчного воїна,
великого царя й полководця, але подальший коментар Кассандри руйнує укорінене сприйняття
героя Троянської війни: “Знову цей аод бреше, як рябий собака” [4, с.330]. Різкий контраст
загальноприйнятої думки й іронічного висловлювання Каасандри дає читачеві можливість
припустити, що, можливо, цього разу буде розказана правдива історія подій Троянської війни
та її наслідків. Н.Акуленко наслідує оповідну манеру К.Вольф у повісті “Кассандра”,
використовуючи монолог-сповідь головної героїні як основної форми оповіді, що дозволило
передати суб’єктивне сприйняття Кассандрою подій Троянської війни, а саме того, що
відбулося після її закінчення, розкрити внутрішні переживання Троянської віщунки.
Сюжетну дію сконцентровано на долях Кассандри і Агамемнона, при цьому в повісті
відсутні діалоги між героями: їх стосунки розвиваються на рівні внутрішніх відчуттів
спорідненості душ, схожості почуттів, думок і, головне, знання про спільне трагічне майбутнє.
Основна частина сюжету повісті “Тверде і м'яке” зосереджена на шляху героїв від Трої до
Мікен після трагічних подій війни. Для героїв ця відстань символізує застиглий час, коли про
минуле немає сенсу згадувати, воно назавжди залишилось у Трої, а трагічне майбутнє для
героїв є занадто очевидним і незворотнім, щоб міркувати про нього. Тому відрізок часу, який
герої проводять на кораблі, стає для них можливістю відкинути безглузді амбіції й розкрити
один перед одним внутрішній біль. Героям не потрібні слова, адже наслідки війни, яка зробила
їх ворогами, виявили подібність їх думок, відчуттів, внутрішніх суперечностей.
З перших рядків монологу-сповіді автор демонструє враження Кассандри про ватажка
ахейців задовго до їх знайомства. Всупереч традиційному потрактуванню, відомий герой
Агамемнон ніколи не відрізнявся ані силою серед інших воїнів, ані завзяттям до перемоги.
Під час бою в ньому не було краси воїна: “бився негарно, стрибав так, ніби все ще був
підлітком, довгим, худим, який занадто швидко виріс” [4, с.330]. Але по ряд з цим у ньому
відчувалася відсутність страху смерті, під час бою він практично не захищався, ніби бажаючи
смерті. Тому Агамемнона всі боялись як передвісника загибелі, оскільки він сам є загибель.
“Опудало” – таке прізвисько він отримує від троянців.
З розвитком подій для Кассандри стає очевидним, що “опудало”– це лише зовнішня
оболонка, “маска”, за якою ховаються справжні причини такої поведінки героя. Агамемнон не
боявся ні стійкості троянців, ані тривалості війни. В той час, коли Троянська війна стала для
обох сторін справжнім жахіттям, для Агамемнона вона була лише тимчасовим забуттям від
жаху реальності, яка чекала на нього в Мікенах, адже Агамемнон ніколи не завойовував чужі
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землі заради наживи, йому просто нікуди було повертатися після перемоги. Кассандра
зауважує, що Агамемнон навіть не пощадив своєї доньки, щоб тільки втекти на цю війну.
У повісті, як і в сюжеті-посереднику Г.Носсака, лейтмотивом стає відчуття безвиході
переможців і переможених після падіння Трої. Війна вимотала героїв війни, тому Кассандра не
сприймає їх як загарбників – усі вони, і троянці, й ахейці, знудилися за мирним життям і тому
опинилися в рівних умовах. Тому, наприклад, всупереч традиції, Кассандра не сприймає Аякса
ґвалтівником, почасти розуміючи його. Іншому персонажеві, Ахіллу “війна набридла сильніше,
ніж іншим вождям. Ахілл потрапив на неї зовсім хлопчиськом і не встиг спробувати тих принад
мирного життя, які призначені царевичам” [4, с.338]. Ахейці втомилися від війни, зрозумівши, що
Єлена не варта таких жертв. Якщо троянці програли війну через свою дурість, то грекам перемога
дісталася тільки завдяки впертості їх ватажка: “…усім решта, окрім Опудала, перемога над
Троєю була на фіг не потрібна” [4, с.339]. Настирливість Агамемнона, який з'являвся біля стін
Трої кожного дня, в той час, коли інші вожді місяцями не з'являлися на полі брані, вирішила
долю Трої. Складалося враження, розмірковує Кассандра, що Агамемнон шукає смерті.
Як і в більшості сучасних версій, Кассандра не має надприродних здібностей: “Щоб
ЗНАТИ, не потрібно було ніякого особливого дару… Дурні й боягузи називають мене
пророчицею, …дурні й боягузи називають передбачення дивом, щоб мати право ні про що не
здогадуватися” [4, с.331]. Кассандра Н.Акуленко передбачає сумний результат війни, слідуючи
логічним умовиводам. Вона згадує, що єдиною можливістю спасіння Трої була прихильність
Агамемнона до троянської бранки Хрисеїди, поряд з якою він відчув радість життя. Однак
державна верхівка Трої не змогла допустити, що Трою врятує жінка, “адже ми спроможні
тільки для того, щоб нас використовували як річ” [4, с.338], тому Пріам вимагає повернення
Хрисеїди, посиливши тим самим своє незавидне становище.
Кассандра відмовляється переконувати самовпевнених троянців і в якийсь момент
усвідомлює, що падіння Трої стало її таємним бажанням. Після загибелі міста Кассандра
розуміє, що важливішим для неї стало служіння Агамемнонові, в якому вона побачила людину,
позбавлену любові в рідному домі.
Новаторством авторської інтерпретації є звернення автора до дитячих років життя
Агамемнона як однієї з причин його подальшої самотності. Агамемнон ніколи не знав
батьківської любові. На відміну від Егіста він ріс нелюбимим сином. У своїй сім’ї він ніколи не
бачив справжніх людських стосунків, заснованих на любові та взаємоповазі. Пізніше йому
самому не вдалося побудувати щасливу сім’ю, тому, зазначає Кассандра, Агамемнон “боявся
життя з його труднощами”, а війна стала порятунком від реальності.
Кассандра розуміє його, оскільки в домі Пріама також завжди панували холодні стосунки
між братами й сестрами. В ході сюжету помічаємо, що Кассандра не журиться за своїми
загиблими близькими. Самотність зближує Кассандру й Агамемнона, тому троянська
пророчиця вирішує розділити долю свого ворога, який виявляється для неї ближчим за своїх
співвітчизників. Набагато вищим за безглуздий патріотизм, священний сан жриці для героїні
стає служіння іншій людині, саме в цьому призначенні вона відчуває себе затребуваною.
Видатна троянська пророчиця не обтяжена докорами сумління, своє покликання вона
знаходить у тому, щоб розраджувати свого “ворога”: “коли Опудало не був зайнятий, він
опинявся біля мене й тяжка, втомлена від зброї рука лежала на моїх плечах так часто, ніби він
був сліпий старець, а я – хлопчик-поводир” [4, с.347].
Принципово новаторським є погляд автор на схожість Агамемнона і Кассандри в тому,
що він також “з тих, хто ЗНАЄ. Принаймні з тих, хто бачить і розуміє очевидне” [4, с.331]. Уже
на початку своєї оповіді Кассандра помічає внутрішню схожість з Агамемноном. Говорячи про
себе: “таких людей не варто слухати. Можливо таких людей варто вбивати на місці, як
скажених собак” [4, с.332], ту саму характеристику героїня адресує Агамемнонові: “Опудало
був з тих, хто БАЧИТЬ… Можливо таких людей варто вбивати на місці, як скажених собак” [4,
с.333]. Агамемнон передбачив результат війни для свого життя. Для нього було очевидним, що
з перемогою над Троєю час його смерті стає ближчим. Сюжет повісті будується так, що сцени
прибуття героїв у Мікени й зображення подальших трагічних подій ніби повертають читача до
міфу. При цьому реміфологізація несе характер створення авторського міфу. З прибуттям до
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Мікен стає зрозумілим, що Кассандра володіє пророчим даром, який дозволяє їй бачити предків
роду Пелопідів, які прагнуть свіжої крові для продовження прокляття.
Примітним є епізод-спогад Кассандри про отримання свого дару від Аполлона. Всупереч
традиції в сучасній інтерпретації бог Аполлон не карає Кассандру даром передбачення
трагічних подій, у які люди не будуть вірити, але за те, що вона відмовляється прийняти
кохання безсмертного, Аполлон передрікає Кассандрі смерть від кохання до смертного.
У Мікенах Кассандра розуміє, яка роль відводиться їй поряд з Агамемноном. Окрім того, що
Цар боявся повернення додому, в Троянській війні він переслідував свою особисту мету: добути
віщунку Кассандру для Мікен. Проте обставини складаються так, що Цар прив’язується до своєї
бранки, бажаючи в якийсь момент захистити її від неминучої долі бути вбитою в Мікенах.
У пророчому екстатичному стані Кассандра бачить багаті Мікени, однак місто кишить
мертвими предками роду Пелопідів, які вимагають нової смерті від живих спадкоємців: “Їхні
живі занадто пов’язані зі світом мертвих, а мертві липнуть до живих і вимагають крові, щоб
підгодуватися та продовжити щось на кшталт життя; посмертне розкладання духу, яке я раніше
не зустрічала” [4, с.355]. Таким “гідним” нащадком свого роду Кассандра бачить Егіста.
Агамемнон виявляється іншим за своєю природою: “у ньому занадто багато було від його
предка; від бога… “Зевес-Агамемнон” [4, с.355], що перемагає в ньому всю чорноту свого
проклятого роду. Філософським звучанням наповнюється добровільне рішення Агамемнона
прийняти смерть. Вбивством брата і цариці Клітемнестри Агамемнон прирік би себе на
посмертну долю Пелопідів “перетворитися на падло з царської гробниці” [4, с.359]. Залишитися
жити – отже дізнатися як ті, хто любить Агамемнона, врешті-решт зажадають його смерті, або
йому доведеться вбивати самому – така доля нащадка проклятого роду.
Кассандра підтримує Агамемнона у хвилину морального вибору. Він свідомо йде на жертву
заради припинення смертей серед нащадків Пелопідів. Кассандра, яка символізує моральний
орієнтир, вирішує принести власне життя в жертву існування чужого міста: “Я не зуміла спасти
Трою, але для цього міста, удвох, ми хоча б щось зробимо. Пелопіди наситяться кров’ю Царя і
заспокояться… На певний час, звичайно, років 30-40, більше це місто не протягне… Невже я
народилася щоб спасати ворогів, яких, здраво розмірковуючи, спасти неможливо?! Досить. Пізно…
Зрештою зробити хоча б щось – це більше, ніж не зробити нічого” [4, с.361].
Висновок. Отже, в ході дослідження сучасної рецепції міфологічного сюжету
констатуємо функціональність Агамемнона як “допоміжного” персонажа, завдяки якому
Кассандра репрезентується як людина непростої долі, що стає символом вищого знання про
гуманність і всепрощення. Кассандра еволюціонує, набуваючи рис образу-ідеї. Героїня
відмовляється від безглуздої ролі пророчиці й прирікає себе на свідому самопожертву заради
духовного спасіння ближнього. На прикладі взаємин між Агамемноном і Кассандрою показано,
як герой, одвічний носій маскулінного, руйнівного первня, усвідомлює за допомогою
Кассандри свою причетність до світового зла та приймає у смерті справедливу відплату.
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Summary
Taranhul I. Modern Reception Accents on Mythological Plot of Cassandra. In the article the problem
of evolution of appearance of Cassandrа is probed in a modern context. An idea is traced about leveling in the
modern version of description of Cassandrа as prophetess. The perception of Cassandra as a symbol of a higher
knowledge of humanity and forgiveness is discussed. Keywords: myth, traditional structures, reception.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО МОТИВУ
В П’ЄСІ О.ВОЛОДІНА «МАТИ ІСУСА»
Показано оригінальну інтерпретацію драматургом О.Володіним євангельського матеріалу, в
центрі якого образ матері Ісуса Марії, що набув глибокого людського змісту. Аналізуються новаторські
підходи автора щодо підкресленої деперсоналізації родичів і послідовників Ісуса. Ключові слова: драма,
традиційний образ, інтерпретація.

Характерною рисою звернень літератури ХХ ст. до євангельського сюжетно-образного
матеріалу є прагнення дослідити поведінкові та аксіологічні аспекти вчинків новозаповітних
персонажів з урахуванням нових уявлень про психологію особистості й колективу.
Функціональна активність літературних образів Ісуса Христа, Понтія Пілата, Марії – матері
Ісуса – пояснюється прагненням осмислити архетипи поведінки та внутрішній світ героїв крізь
призму духовних уявлень сучасної людини. Вельми поширений у світовій літературі прийом
оповідної переакцентуації створює складний інтерпретаційний простір, що дозволяє
багатопланово осмислювати класичний матеріал. З такого погляду показова п’єса О.Володіна
«Мати Ісуса» (1970), в якій на матеріалі новозаповітних колізій драматург створює складну й
суперечливу модель універсального етичного континууму.
У цьому випадку, істотну роль відіграють закони жанру, проте нас цікавить передусім
своєрідність авторського підходу: звістка про воскресіння Христа стає приводом для всебічного
обговорення його особи і самого вчення матір’ю, сестрою і братами. Мотив незатишності
життя майбутнього Месії в рідній домівці не став традиційним для письменників, які
звертаються до новозаповітного матеріалу.
Метою статті є дослідження особливостей функціювання та трансформації
євангельського сюжетно-образного матеріалу (та, зокрема, образу Марії – матері Ісуса) в
сучасному літературному контексті.
Аналіз закономірностей і своєрідності функціювання євангельського сюжетно-образного
матеріалу показує, що його рецепція національними культурами здійснюється з урахуванням
домінантних аспектів світового літературного процесу. На думку А.Нямцу «вагомими
моментами переосмислення новозаповітних колізій і персонажів є принципова драматизація
формально однозначних структур, активна психологізація загальновідомих схем, інтенсивна
розробка оригінальних подієвих планів і систем морально-психологічних мотивувань, змістова
контамінація загальнокультурних зразків з національно-історичними і предметно-побутовими
реаліями епохи-рецепієнта» [12, с.334].
«Мати Ісуса» – це психологічна драма, що тяжіє до параболічної трансформації етично
нейтральної в Новому Заповіті колізії. Це драма нерозуміння оточенням (як родичами, так і
людьми, що приходять у будинок) особистості й учення розіп’ятої людини. Адже Христа посправжньому знає лише Мати, інші персонажі творять власні міфи про нього, пристосовувавши
їх під свій світогляд і свої етичні цінності. То му настільки важливу р о ль у стр уктур і п’єси
О.Володіна відіграють проблеми віри, надії та любові, які сприяють визначенню етичної
позиції всіх персонажів, істотно впливають на характер розвитку сюжетної дії і змушують його
учасників всесторонньо виявити своє ставлення до виникаючих конфліктів.
Сюжетно-композиційна і проблемно-тематична своєрідність «Матері Ісуса» значною
мірою визначена семантичним обрамленням тексту, зорієнтованим на євангельські притчі та
метафори: «І вороги людині – домашні її» (Матвій, 10:36), і «...всяке царство, що розділилося
само в собі, не встоїть» (Матвій, 12:25). Змістовність цих максим реалізується в етично
напруженому контексті всієї художньої структури, і вже на самому початку драми репліка
Доньки сприймається як своєрідний естетичний сигнал про неблагополуччя в будинку Христа:
«Найвірніші друзі поховалися. Всі кудись зникли, нікого не знайти» [5, с.63]. В кінці п’єси
Мати скорботно підводить підсумок того нещастя, що охопив її будинок: «Всі пішли,
залишилась я одна... Що робити, треба жити. Треба чекати. Можливо, вони ще й
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повернуться...» [5, с.78]. Це обрамлення-антитеза підкреслює домінуючу тональність
оповідання, але драматичний підтекст євангельських метафор значною мірою пом’якшується в
п’єсі атмосферою милосердя, доброзичливості й незламної віри в доброту людини, яка
поступово формується довкола головної героїні, визначається її етичною цілісністю й
незалежністю від думок її власних і думок інших людей.
Крім того, лейтмотивом ряду монологів Матері є наполегливо повторювана думка про
можливий порятунок (чекання «дива», що пояснюється невірою в смерть сина) і повернення
Ісуса в будинок: «А можливо, він усе-таки залишився живий» [5, с.64]; «Думають, що замучили
його до смерті, а він живий...» [5, с.64]; «Тепер якраз не можна відлучатися. В разі чого – куди
йому йти?» [5, с.64]; «Відтак поговоримо, коли він з’явиться» [5, с.64] і т.ін. У своїй змістовій
цілісності ці репліки утворюють у художній структурі драми особливий контекст надії, що
етично протистоїть відверто прагматичним устремлінням тих, що оточують.
У канонічних і апокрифічних текстах образ Марії функціонально однозначний і
використовується, як правило, як етичний символ, що має складне змістовне наповнення.
Відсутність у Новому Заповіті явно виражених моральних характеристик цього персонажу (ми
не враховуємо в цьому випадку традиції житійної літератури) пояснює і ту обставину, що
схильність сюжету про богоматір до потенційної психологічної драматизації та розробки
подієвого плану використовується в літературі слабко.
У літературі XX ст. зустрічається безліч «портретів» матері Ісуса, семантика яких
відрізняється від канонізованих церквою зображень: «Було зовсім неважко зрозуміти, хто з них
– його мати. Вона була ще відносно молода, а її обличчя здалося мені найкрасивішим з тих, що
мені довелося бачити до цього дня. Навіть спотворене болем, воно випромінювало небувале
світло і спокій, виражаючи водночас якусь неприступність. Все в її подобі свідчило про царське
походження, незважаючи на те, що вона була одягнена, як усі селянки, а її обличчя було
кращим тому підтвердженням» [4, с.40]. Схожий опис матері Ісуса зустрічаємо в романі
П.Лагерквіста «Варавва»: «Он та жінка, видно, його мати. Хоча – зовсім не схожа. Але хто на
нього схожий? Обличчя в неї було селянське, суворе, грубе, і вона все утирала долонькою губи
і ніс, тому що з носа в неї текло, вона стримувала сльози. Але вона не плакала. Вона горювала
не так, як інші, дивилася на розіпнутого не так, як інші... Вона-то знала, що він не винний ні в
чому, на те і мати. Що б він не натворив, вона все одно це знала» [11, с.174-175].
Принципово інше використання іконографічної аксіології спостерігається в драмі
О.Володіна. Формальне дотримання євангельського підтексту розширюється й поглиблюється
розробкою емоційно-психологічного та етичного планів, а сам образ матері Ісуса набуває
глибокого людського змісту. Своєрідність варіанту дописування, створеного О.Володіним,
полягає не лише у винятковості задуму (це одна з небагатьох спроб досліджувати процес
канонізації вчення Христа «зсередини»), а й в його підкреслено гуманістичній змістовності. На
відміну від Євангелій, в яких повідомляються точні відомості про родичів Ісуса (мати Марія,
брати Іаков, Іосиф, Іуда, Симон і сестри Мельха і Есха), персонажі «Матері Ісуса» підкреслено
деперсоналізовані і їх кількість значно скорочена. Завдяки цьому конкретна родинно-побутова
ситуація, ускладнена загальнолюдським контекстом, набуває узагальнено-символічного значення
і перетворюється на розгорнуте художнє дослідження універсальних етичних проблем.
У подієвому плані драма «Мати Ісуса» є складно організованою відповіддю на питання
новозаповітного Христа: «хто мати Моя, і хто брати Мої?» (Матвій, 12:48). Розглядаючи варіанти
відповідей на євангельську формулу, О.Володін істотно драматизує загальновідомі фабульні
моменти, показує етичні та ідеологічні зіткнення персонажів у період виникнення чуток про
видіння Христа людям після воскресіння. Психологічно напружені діалоги утворюють складну,
неоднозначну картину оформлення передумов становлення християнського вчення. Моделюючи
в п’єсі основоположні принципи механізму зародження релігійного фанатизму, О.Володін
одночасно показує деструктивний вплив будь-якої по суті тоталітарної ідеології на духовний світ
індивідуума і його ціннісні уявлення про смисл людського життя.
Сам Ісус залишається за межами драматичної дії, однак сюжетні колізії сконцентровані
довкола його імені й спрямованні на розгляд еволюції поглядів оточення, що випробовує на собі
моральну дію проповідей Христа. Для цього О.Володін розробляє в п’єсі дві сюжетні лінії, що
активно взаємодіють між собою: дослідження процесу міфологізації та заполітизовування особи
реальної людини та її вчення, з одного боку; аналіз прагнення Матері захистити від спотворення
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моральне обличчя сина та її боротьба з етичним релятивізмом оточення – з іншого. Активну роль
у взаємодії цих сюжетних ліній відіграє традиційний мотив воскресіння Ісуса, який істотно
загострює заявлений на початку драми конфлікт, побічно актуалізує само вчення Христа.
Підкреслена «знеособленість» персонажів драми пояснюється передусім істотним
ослабленням подієвого плану (авторські ремарки, як правило, тільки повідомляють про появу
нової дійової особи; обговорення Ісуса-людини утворює своєрідний полілог і т.ін.). Крім того,
євангельські персонажі цікавлять драматурга не як об’єкти художнього дослідження (логіка їх
учинків в принципі спочатку визначена змістовими домінантами канонічних текстів), а їх
характеристика як суб’єктів етичного вибору в суміжній з погляду вселюдської моралі ситуації.
Істотна драматизація євангельських колізій досягається також і тим, що особистість і вчення
Христа оцінюються в драмі крізь призму психології звичайної людської свідомості, що
орієнтована на ідеологізацію та примітивізацію будь-яких ідей і уявлень.
Саме у цих напрямах і відбувається зіткнення поглядів персонажів, їхніх етичних
концепцій. Так, Старший брат заявляє: «Для нас він просто Ісус. І були в нього звичайні
людські недоліки. І достоїнства. І були в нього завихрення» [5, с.63]. Він одразу починає
торгувати не лише предметами, пов’язаними з Христом (дитяче ліжко, посох, ремінець від
сандалів, поличка), а й, головне, його ім’ям. Молодший брат, який, як сказано в ремарці
«хлопець шістнадцяти років, однак ще недорослий за розумом» [5, с.63], взагалі в кінці п’єси
погодився стати живим «сувеніром» для Римлянина. В реакції родичів Христа (та й інших
персонажів) на чутку про його воскресіння чітко проглядається приховувана негативна
заздрість до розіп’ятого, проповіді якого несподівано для них виявляються в центрі уваги всіх
очевидців подій, що відбулися. Навіть фанатизм Доньки (тобто сестри Ісуса. – Л.К.), готової
зректися життєвих радостей і присвятити себе служінню Христу, свідчить не про її істинну віру
в значущість проповідей брата, а відображає те бездумне прагнення до жертовності в ім’я
абстрактної боголюдини, яке буде активно культивуватися офіційними церковними
інституціями в наступні епохи: «Бути засудженою за вчення Христа – для мене тільки радість»
[5, с.65]. Євангельський Іуда зрадив Христа буквально, а персонажі О.Володіна готові, кожний
по-своєму, зрадити його морально.
Драматизм ситуації полягає і в тому, що вони роблять це, прикриваючись ім’ям Ісуса,
прагнучи на словах захистити його моральні заповіді від спотворення. Відмовляючись брати
участь в обожнюванні сина, Мати прямо звинувачує учнів у відступництві, в їх пасивному
ставленні до розп’яття Ісуса. Цей мотив глибоко досліджується вже в повісті Л.Андрєєва «Іуда
Іскаріот», головний персонах якої, за задумом автора, зраджує Христа для перевірки вірності
апостолів Учителю і його вченню: «Але хіба він заборонив вам вмирати? – заявляє він учням
Христа. – Чо му ж ви живі, ко ли він мер твий? Чо му ваші но ги х о ядть, язик ваш базікає
паскудне, ваші очі моргають, коли він мертвий, нерухомий, мовчить? Як сміють бути
червоними твої щоки, Іван, коли його бліді? Як смієш ти кричати, Петро, коли він мовчить? Що
робити, запитуєте ви Іуду? І відповідає він вам, прекрасний, сміливий Іуда із Каріота: померти.
Ви повинні були лягти на дорозі, за мечі, за руки хапати солдатів. Втопити їх у море своєї крові
– померти, померти!» [3, с.262]. Своєрідність інтерпретації теми зрадництва в «Іуді Іскаріоті»
зумовлена цілком конкретними соціально-ідеологічними процесами початку століття, водночас
обидва твори принципово близькі в осмисленні різних аспектів цієї проблеми.
Якщо Л.Андрєєв досліджує зраду як дію з наступним усвідомленням головним
персонажем його драматичних наслідків, то російського драматурга цікавлять передусім
психологічні аспекти виникнення бажання зрадити. Незважаючи на відсутність образу Іуди в
«Матері Ісуса» (що в принципі суперечило б семантиці використовуваного матеріалу), його
змістовий комплекс своєрідно матеріалізується в численних персонажах драми, які в
сукупності утворюють єдину модель найважливішої з погляду загальнолюдської моралі вади.
Глибокий смисл в організації змістового плану драми має репліка Учня, який закликає
всіх дотримуватися осягненої ним версії видіння Христа людям: «Тільки будеш розповідати –
не плутай нічого. А то зараз почнуть додавати свого, хто на що здатний, що було, чого не було»
[5, с.69]. На перший погляд, така думка у функціональному плані є цілком традиційним для
світової літератури мотивуванням організації подієвого плану (своєрідна настанова на
об’єктивність розповіді). Але якщо в багатьох творах процес міфологічного сюжетоскладання
тільки декларується авторами за принципом контрасту з новим варіантом традиційної
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структури, то О.Володін розгортає його в часі-просторі, робить читача (глядача) очевидцем і
співучасником того, що відбувається, надаючи йому можливість об’єктивно оцінити події як з
погляду сучасних знань, так і з позиції морального досвіду минулих тисячоліть.
Мати, внутрішньо опираючись політичній та ідеологічній канонізації сина, відстоює
земний, людський первень в образі Христа: «У нього всі слова були прості ... Співчуття.
Милосердя. Братство. Любов. Не просто любов дружини і чоловіка, а взагалі любов до
ближнього, це означає до будь-якої людини. Ось і всі майже слова. Ну ще – терпіння, це
зрозуміло. І головне, це не заради когось, але заради власного ж блага, для своєї ж радості і
спокою. А в кого в душі є радість, той з іншими може поділитися» [5, с.66]. В цих словах
приховується цілісна етична концепція п’єси, яка за своїм глибинним змістом орієнтується на
постулати Нагірної проповіді і спрямована на усунення божественного, надприродного в них.
Драматург по суті відкидає релігійно-ідеологічну форму моральних заповідей Христа. Не
випадково один із героїв п’єси стверджує, що «його вчення – це, по суті, геніальні уроки
практичної моралі. І служать вони не тільки для того, щоб робити людям добро, але для
лікування своєї власної душі, для спокою і гармонії тут, усередині!» [5, с.71]. Так само етичний
смисл учення Христа формулює і Римлянин: «Чи не вам це знати, що він х о ітв ство р ити
притулок тільки для душі! Серед панування злоби і грубої сили!» [5, с.76]. Обидві
характеристики спрямовані проти ідеологічної радикалізації смислу проповідей Христа,
прагнення додати їм прагматично-політичного забарвлення. Подібне трактування
функціональної значущості християнської етичної системи перегукується з судженнями
багатьох відомих мислителів минулого. З цього погляду драма «Мати Ісуса» є характерним
прикладом творчого освоєння сюжетно-образного матеріалу минулих епох у процесі художніх
пошуків моральних орієнтирів, відсутніх у сучасному суспільству.
О.Володін концентрує дію п’єси в часовому відрізку між воскресінням і вознесінням
Христа, тобто в період початку ідеологічної трансформації людини в Бога (події драми
відбуваються в будинку Ісуса впродовж одного дня, коли ж врахувати, що у змістовій структурі
п’єси функціонально значуща антиномія «почуття» – «обов´язок», то можна говорити про
певну «класицистичну» інтерпретацію). Завдяки чітко позначеному хронотопу, в «Матері
Ісуса» істотно ущільнюється сюжетний розвиток, дія набуває психологічно вмотивованого
динамічного характеру (не випадково в п’єсі відсутній традиційний поділ тексту на дії, сцени і
т.ін.). Монологи більшості персонажів не так спрямовані на переконання оточення в істинності
проголошуваних ідей і думок, як покликані захистити егоїстичні розрахунки їх авторів.
Тому викладені героями погляди в міру розвитку дії збільшують розрив між їх формою і
сутністю, істинним і уявним. У сукупності ж ці монологи створюють атмосферу нерозуміння і,
головне, несприйняття оточенням учення Христа. Цей стан етичної дисгармонії між постійно
згадуваними Матір’ю поглядами розіп’ятого сина і життєвою мораллю більшості учасників дії
поступово трансформується в свідоме прагнення пристосувати вчення Христа до звичного,
буденного. Тому така широка семантична амплітуда тлумачення висловлювань і вчинків Ісуса
його братами, фарисеєм, учнем.
Розкриваючи причини неоднозначних оцінок особистості Христа його близькими,
драматург зосередив увагу на дослідженні людського змісту вчень розіп’ятої людини. «Мати
Ісуса» є своєрідним доказом істинності ренанівскої концепції Христа як історичної особистості;
при цьому слід підкреслити, що драма О.Володіна за характером інтерпретації євангельського
сюжетно-образного матеріалу має й істотні змістові відмінності в підході до загальновідомих
колізій: легендарна ситуація переводиться в сімейно-побутовий план, що дозволяє
досліджувати її ніби зсередини. Семантична складність і естетична правомірність створеного
драматургом варіанту дописування євангельського матеріалу виявляється в органічному
поєднанні двох змістових прошарків: звичайного, життєвого та політико-ідеологічного.
Так, спостерігаючи дискусію довкола імені Христа, Римлянин зауважує: «може
трапитися, що послідовники вашого брата коли-небудь відберуть владу і також будуть
переслідувати і карати тих, хто мислить інакше» [5, с.6]. Подібна оцінка деструктивного
спрямування еволюції християнства дається ще в романі Еси де Кейрош «Реліквія», герой якого
уві сні переноситься в Єрусалим і стає свідком, а в цьому разі – й співучасником розіп’яття
Христа: «Очі мої погано бачили крізь пелену гіркої вологи, спотикаючись об каміння, зійшов я
з Го лго фи . . .Душа мо я нила від туги: я думав пр о всі пр ийдешні хрести, які передбачив
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прихильник порядку ... Так і буде! О, горе! Відтепер і надалі, до кінця століть, знову й
знову навколо вогнищ, у помостках шибениць, в холодних катівнях будуть сходитися
жерці, сановники, судді, солдати, медики і торгаші, щоб по-звірячому вбивати праведників
на вершинах нових Голгоф: за те, що богонатхненні, вони повчали коритися духу або,
сповнившись любові до ближнього, проголосили братство між людьми!» [9, с.683]. Слід
підкреслити, що Римлянин за своїми поглядами не відноситься до ворогів і переслідувачів
Христа, він прийшов у будинок до Матері, щоб краще зрозуміти вчення і психологію
розіп’ятої людини. Саме завдяки підкресленій неупередженості його судження про Христа,
які сам Римлянин іронічно називає «розпустою розуму» [5, с.65], дуже точні й глибокі,
водночас вони – цинічні. Найголовніше те, що Римлянин, як ніхто інший у п’єсі, повною
мірою усвідомлює історичні перспективи вчення, канонізація якого відбувається у всіх на
очах (див. також «Таємницю царства» М.Валтарі).
Його роздуми про майбутнє християнства відображають принципові зміни в тлумаченні
євангельської легенди про Боголюдину літературою XX ст. Основні аспекти переосмислення
канонічного сюжету розробляються письменниками в напрямі посилення гуманістичного,
земного змісту християнського вчення, його спрямованості до внутрішнього світу людини,
утвердженню безпросвітної моральної самоцінності людського буття. В «Матері Ісуса»
драматург всебічно досліджує міру людського в людині, а саме вчення Христа стає тим
моральним «чистилищем», через яке проходять усі герої п’єси. Це випробування витримує
тільки Мати, відмовляючись брехати навіть заради звеличення і канонізації свого сина. Тому,
звертаючись саме до неї, один з персонажів драми стверджує, що «можна бути вільним від
релігійної віри і все ж таки залишатися моральною людиною» [5, с.71]. У контексті драми
погляди Матері сприймаються як позиція єдиної спадкоємиці вчень Христа, яка активно
протидіє всім спробам доповнити і тим самим перекрутити погляди її сина.
Фінал драми має підкреслено відкритий характер, оскільки зовнішня дія (ідеологічна
поляризація персонажів і розпад сімейства Христа) завершилася логічно і психологічно
переконливим «зняттям» провідних сюжетних колізій. Моральні ж підсумки дискусії та
мотивування того, що сталося підкреслено неоднозначні й припускають різні тлумачення.
Зумовлено це домінуванням у художній структурі драми субстанціальних колізій над
зовнішньою сюжетною динамікою, а також тим, що найважливішою рисою організації
змістового плану «Матері Ісуса» є, якщо скористатися думкою Ф.Геббеля, «звернене всередину
діяння» [7, с.582]. Саме духовна еволюція персонажів і стає головною подією-співпереживанням
драми, що визначає її сюжетно-композиційна і проблемно-тематична своєрідність, характер
інтерпретації вселюдських проблем. Нетрадиційним переосмисленням загальновідомого
матеріалу в «Матері Ісуса» О.Володін стверджує, що в сучасних умовах, коли «розладнається
життя хід» [14, с.154], моральний кодекс Нагірної проповіді має знову стати одним з ефективних
засобів морального оздоровлення конкретної людини і суспільства в цілому.
У повісті В.Алфєєвої «Джварі» один з героїв зауважує, що «зараз стало модно
розтягувати Біблію та Євангеліє на притчі. Великі таємниці релігійного життя зводяться до
літературного сюжету, до рівня наших розмірковувань» [2, с.14]. П’єса О.Володіна зберігає ту
етичну дистанцію щодо легендарного матеріалу, яка демонструє бережливе ставлення до його
морально-естетичних домінант, визначає специфіку переосмислення сюжетно-образного
матеріалу. Це забезпечується, з одного боку, тим, що християнські притчі й символіка
отримують у «Матері Ісуса» підкреслено реалістичне наповнення, з іншого – активним
включенням в оповідну тканину євангельських цитат, алюзій та ремінісценцій.
Очевидна в ряді випадків цитатність тексту драми не створює відчуття її вторинності,
книжності. Велика кількість загальновідомих формул утворює в структурі драми своєрідний
духовний контекст, що допускає органічне поєднання і смислову взаємодію загальнолюдських
заповідей (вони цитуються не прямо, а вводяться в мову персонажів, що надає їм розмовнопобутову природність) з лексичними і смисловими анахронізмами, запозиченими драматургом
з пізніших, порівняно з хронотопом протосюжету, епох (чиновники, товариші, революції,
партійні ідеали і т.ін.). Завдяки цьому позачасовий і гранично узагальнений контекст набуває
реально впізнаваних соціально-політичних орієнтирів і природного з погляду сучасної епохи
семантичного звучання (порівняй, наприклад, використання євангельського матеріалу
О.Володіна і його ж переосмислення в «Петербурзі» А.Білого).
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Цитати, алюзії та ремінісценції ніби «провокують» мислення рецепієнта, переводять цілком
реалістичні конкретно-побутові ситуації у сферу універсального, вселюдського, всечасового.
Нарешті, багатоаспектна взаємодія формального і змістового рівнів драматичної структури
принципово ускладнюється глибинною розробкою психологічних мотивувань дій персонажів,
орієнтацією розповіді на ретроспективну оцінку того, що відбувається як з погляду морального
стану сучасного суспільства, так і з урахуванням знання всієї суперечливої історії християнства.
Висновки. Дослідження різних сторін організації художньої структури п’єси О.Володіна
показує, що по ряду змістових характеристик «Мати Ісуса» продовжує розробку євангельського
матеріалу відповідно до провідних тенденцій, що склалися в сучасній світовій літературі. У
своїй версії драматург враховує традиції попередників в осмисленні євангельських персонажів,
активно використовує найбільш значні напрями трансформації канонічних текстів з позиції
сучасного морального контексту. Це жодною мірою не применшує художньо-тематичної
оригінальності п’єси, не робить «вторинною» її змістову структуру. Як справедливо підкреслив
сучасний літературознавець, «ніхто не творить у порожнечі. Самотності в літературному
процесі не існує. Найоригінальніший письменник пов’язаний незліченними нитками з усією
сучасною цивілізацією, наукою, традиціями. Якщо він створює щось надзвичайно нове,
небачене, з огляду на те, що живе в цю епоху й у цій точці земної кулі, а також тому, що він
стоїть на плечах нескінченного ряду своїх попередників» [13, с.309]. Дбайливе ставлення
О.Володіна до культурних традицій минулого в поєднанні з підкресленою орієнтацією на
актуальні проблеми другої половини XX ст. дозволило йому створити оригінальний варіант
євангельського матеріалу. «Мати Ісуса», написана в роки деформації моральних орієнтирів
суспільства, стверджує неминущу цінність і сучасність загальнолюдських уявлень, що
сформувалися в глибині століть. Її проблематика і система етичних координат спрямовані
проти морального релятивізму та конформізму в індивідуальній і суспільній свідомості,
нагадують про неминучість активної життєвої позиції в боротьбі за збереження людського
первня в Людині.
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Summary
Komarnitska L. Transformation of Evangelical Motives in O.Volodin’s Play "Mother of Jesus". The
article deals with the peculiarities of the interpreting of the Mary’s, mother of Jesus, character. The peculiarities
of the innovative approaches of writer in delineating of Jesus relatives and followers are analyzed. Keywords:
drama, traditional character, interpretation.
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ЛЕГЕНДАРНИЙ ОБРАЗ У РОМАНІ Р.ЖЕЛЯЗНИ ТА Р.ШЕКЛІ
“ЯКЩО З ФАУСТОМ ВАМ НЕ ПОЩАСТИЛО”
Аналізуються образи Фауста та його антагоніста Лже-Фауста. У романі Р.Желязни та
Р.Шеклі “Якщо з Фаустом вам не пощастило” Мак і Фауст проходять свій шлях вибору та рішення,
боротьби між божественним і диявольським. Тут наявна дуельна колізія: людина проти людини, носій
добра проти носія зла. Ключові слова: трансформація, договір, сюжет, традиційний образ.

Роман Р.Шеклі, Р.Желязни “Якщо з Фаустом вам не пощастило” представлений
фантастичним подіями, які знаходяться на вузькій грані можливого і неможливого. Як вважає
А.Нямцу, досить показовою є структурно-семантична трансформація загальновідомих домінант у
романі Р.Желязни й Р.Шеклі, що являє собою синтез загальнокультурних традицій, які
накладаються на загальновідомі колізії фаустівського сюжету, наповнюючи їх несподіваним
звучанням. Просторові переміщення персонажів тут ускладнюються подорожами в часі, а
умовно-реалістичний контекст має ряд об'єктивних історичних характеристик. Відштовхуючись
від гетівської трагедії, автори опираються на традиції авантюрного роману [7, с.144]. У романі
склався складний синтез стійких літературних схем і оригінальних конструкцій. Ситуація “цей
проти того” не раз змінювалася, але як закономірність, як формула, завжди зберігає своє
значення. Тож актуальність теми статті зумовлена потребою переосмислення легендарного
образу в романі Р.Желязни й Р. Шеклі «Якщо з Фаустом вам не пощастило».
У романі наявна дуельна колізія: людина проти людини, носій добра проти носія зла. В
“Пролозі на небі” у Гете полеміка про долю Фауста як представника всього людства повинна
остаточно розв´язати давню суперечку між Богом і Мефістофелем. У романі архангел Михаїл
та Мефістофель об'єктом експерименту обирають професора Яґеллонського університету
Іоганна Фауста. Михаїл пояснює як влаштований світ: “Добро і Зло протистоять одне одному,
вони повинні вести свою вічну боротьбу на рівних, розуміючи, що боротися – не означає
отримати повну й остаточну перемогу. Добро і Зло залежать одне від одного, бо одне
немислиме без іншого… Суть у тому, що Добро і Зло рівні між собою… Ми ведемо боротьбу,
ми хочемо отримати остаточну перемогу над супротивником, проте, знову піднімаючись на
вищий рівень, ми бачимо, що така перемога не тільки неможлива, а й небажана” [10, с.253].
Фауст у романі задається питаннями користі його знань, адже він “виявив, що незважаючи
на всі свої знання, я не можу позбутися навіть від... лихоманки, яка мучить мене” [10, с.8]. Фауст
вважає, що пастух щасливіший за нього, бо він не намагається розв´язати нерозв'язні завдання.
Вчений здобув славу серед поважних городян і мудреців, ім'я його відоме не тільки на
батьківщині, а й за її межами. Однак усі ці почесті не можуть розігнати хандру і вилікувати
хворобу: дедалі частіше вранці Фауста мучить озноб, риси обличчя загострюються, а життєві
сили покидають тіло. Розмірковуючи над своїм життям, Фауст... чує дзвони, що сповіщають про
свято Пасхи. Порівняємо з “Фаустом” Гете: залишившись один, учений занурюється в стан
похмурої безвиході. Гіркота від усвідомлення того, що життя пройшло в порожніх заняттях,
серед книжкових полиць, склянок, приводить Фауста до страшного рішення – він готовий випити
отруту, щоб покінчити із земною долею. Натомість хоровий спів рятує Фауста від самогубства.
Мефістофель пропонує Фаустові угоду, за якою йому треба взяти участь в експерименті.
Мефістофель разом з Фаустом планують подорожувати в часі – в майбутнє або в минуле,
залежно від того, що диктуватимуть правила гри. В кожному з епізодів Фауст зіграє відведену
йому роль. Він буде поставлений перед вибором, за ним будуть спостерігати й оцінювати
кожний вчинок. Мефістофель пояснює, що судити Фауста будуть не особисто, а як
представника людства, обраного в якості об'єкта випробування обома сторонами. Всі смертні
будуть оцінені через призму вчинків Фауста: в такий спосіб буде розв’язане й питання щодо
розуміння людської моралі, етики. Мефістофель пропонує договір Фаусту, але помилившись,
віддає правління у руки шулера Мак Трефа.
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Зайнявши місце Фауста, Мак уклав договір з Мефістофелем, однак у такий спосіб
втягнув у експеримент і справжнього Фауста. Феномен потойбічності викликає або страх
перед незвіданим, або жагу пізнання, збуджуючи суперечливе й сильне естетичне почуття.
Фауст відчував небувалий приплив енергії, коли дізнався, що його залишив у дурнях
авантюрист і пройдисвіт, який не сміє визначати долю доктора Фауста, привласнивши собі
чуже ім'я. Фауст пройшов ритуал вибору за крок до невідомості, залишивши в минулому
спокійне життя на користь пригод.
Вирушивши на пошуки самозванця, Фауст прибуває на Кухню Відьом та вимагає
процедури омолодження. Факт омолодження цікавить Фауста з фізичного погляду, він хоче
стати привабливим красенем. Як і у “Фаусті” Гете, знадобилося втручання диявольської сили,
щоб перетворити старіючого чоловіка на молодого галантного кавалера.
Мак, який представляв людство у цій суперечці, повинен був зробити свій вибір у п'яти
запропонованих йому ситуаціях. Якщо б Мак відмовився проходити випробовування – перед ним
відкривалися б перспективи бути закинутим у похмуру безодню, де немає ні верху, ні дна, ні
ночі, ні дня, ні часу, ні простору, і де його будуть мучити вічними тортурами: нестерпним болем і
жахливими кошмарами, повільною, жахливою смертю. Обидві сторони, які беруть участь у Війні,
можуть послати своїх спостерігачів на місце проведення вирішального експерименту, чим жодна
зі сторін не отримує переваг у боротьбі. Мак отримав більше, ніж очікував, і втрачати йому
доведеться більше. Його власна доля для нього набагато важливіша, ніж доля професора алхімії.
Він вважає, що якщо вже сталося так, щоб він став Фаустом, значить, той, інший Фауст – не
більше Фауст, ніж він сам, а отже, й не має ніякого права на це ім'я.
Перед нами тут два головних героя: Фауст і Мак (Лже-Фауст). Один вважає себе хазяїном
подій, тішить себе ілюзією володіння ситуацією. Інший фактично є цим хазяїном, займаючи
командну позицію та маніпулюючи вчинками першого. Кожен з них почергово бере на певний
час кермо влади чужою долею. Герой, що був іграшкою в руках інших, уже сам грає іншими.
Підбурювані провокаторами зі сторони Добра і Зла, герої діють кожний на власний розсуд.
Ініціатива переходить від Мака до його супротивника і навпаки, допоки не стане відомий
результат суперечки. Силами Світлих Мак відправлений у маленьку кімнату з дзеркальними
стінами, підлогою та стелею. Дзеркала, розташовані під різними кутами один до одного,
породжували безліч відображень. Дзеркала, які знаходилися одне навпроти одного, створювали
ілюзію нескінченних темних коридорів, що ведуть у нікуди, або похмурих провалів. Мак
побачив безліч своїх відображень: деякі були повернені обличчям до нього, деякі – боком або
спиною, а інші взагалі були перевернуті. Мак дуже здивувався, помітивши, що його
відображення певним способом знайшли самостійність. Така поведінка його двійників здалася
йому зловісною ознакою. В його голові пролунав беззвучний голос: “Я божеволію!”, інший
відповів: “Сподіваюся, тут знайдеться що почитати” [10, с.158].
Юнг вважав, що тільки у дзеркалі картини світу можна побачити себе цілком. Тільки в
образі, який людина створює, вона постає перед собою. Не можна надати світу іншу особу, ніж
свою власну. Мак грає роль Фауста, а отже, на його образ нашаровується ще й образ Фауста,
відомого вченого. Отже, коли Мак досягає тієї межі, де починається його дзеркальне відображення,
виявляється, що відображається там скоріше не Мак (авантюрист і шулер), а Фауст.
На початку роману Маку дається така характеристика: нахабний вискочка, вправний у
карткових іграх, який належить до тих людей, які поводяться з долею так, як досвідчені
наїзники з конем. Прослідкуємо образи його дзеркальних “двійників”: 1) сидить у кріслі й
читає книгу; 2) сидить на березі річки і ловить рибу; 3) розвалився в кріслі; 4) сидів за столом,
їв ростбіф і йоркширський пудинг; 5) спав на м'якій пуховій перині; 6) сидів на вершині
невисокого пагорба, закинувши голову, і стежив за польотом повітряного змія, мотузку від
якого він тримав у руках. Якщо зробити припущення, що тут проілюстрований симбіоз образів
Мак+Фауст, тоді ми доходимо висновку, що читання книги у кріслі, більше підходить для
Фауста, який не одну ніч провів за читанням книг, а ловити рибу – метафора, де вода як
первісна стихія, як лоно, в поєднанні з рибами або рибоподібними істотами, є науковою ідеєю.
Що ж стосується останньої дії – споглядання повітряного змія, звернімося до тексту роману, де
Фауст промовляє: “Яка користь у мудрості, якщо твій розум… приречений вічно блукати в
пітьмі, подібно до корабля без керма і без вітрил, який пливе невідомо куди з волі вітру і
хвиль? Можливо, краще перервати цей важкий і похмурий сон одним ударом?” [10, с.9]. Тим
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самим повітряний змій (він же корабель без керма і вітрил) є уособленням самого Фауста в
розпачі, який не наважується переступити себе. Допоки Мак грав роль Фауста, він був з ним
одним цілим. На користь цього говорить той факт, що Мак вирішив подивитись у чарівне
дзеркало доктора Д., щоб перемогти Фауста, але йому не дозволили цього зробити.
Фауст у романі Р.Шеклі, Р.Желязни є людиною тріумфуючою, незважаючи на всі свої
недоліки й слабкості, намагається будувати свою власну долю, не звертаючись за допомогою
до вищих сил. Фауст закликає розпустити весь небесно-підземний парламент – купку ангелів і
чортів, які набридли своїми нескінченними суперечками, аргументуючи це тим, що в людині
закладені величезні можливості, для того, щоб розвивати їх, щоб іти шляхом
самовдосконалення, досягаючи вищих результатів. Фауст закликає смертних піклуватися про
себе власними силами – людство піде шляхом прогресу, а поведуть його ці генії, ці предтечі
великих учених. Фауст згадав найвеличнішу хвилину в своєму житті – як він стояв у центрі
величезної зали, оточений магами, які могли б започаткувати нову епоху. Він приходить до
думки, що коли-небудь людство досягне необхідного рівня розвитку, стане гідним Фауста, і ось
тоді настане мить, про яку він так довго мріяв. У той момент, коли Іліт забажала почати нове
життя по той бік Добра і Зла, Фауст із цікавістю подивився на неї, він знову відчув себе
Фаустом, промовивши: “Ми обоє почнемо все спочатку. Нас чекає довгий шлях… Мені
здається, прийшла пора сказати: Зупинись, прекрасна мить!” [10, с.308].
Ніцше у своєму творі “По той бік Добра і Зла” розмірковував, що разом із силою
духовного прозріння людини зростає простір навколо неї: світ стає глибшим, її погляду
відкриваються все нові зірки, загадки. У “Так казав Заратустра” Ніцше є згадування про
чарівника, який став чарівником для всіх, але для себе перестав ним бути. Старий чарівник
втомився від себе і сказав, що він не величний. За це Заратустра шанує його, адже навіть,
якщо тільки на одну мить, але в цей момент чарівник був правдивий. Тут можна провести
паралель між чарівником і Фаустом, адже, коли Фауст зізнався, що він не є величним, Доля
одразу дала йому можливість, якою він скористався, почавши нове життя з Іліт.
Незважаючи на це, Ананке (Доля) вважає Фауста байдужим, не здатним любити і
співчувати; особистістю, яка не наділена такими чеснотами, як доброта і щирість, якого не
хвилюють чужі долі, і навряд чи він стане по-справжньому піклуватися про людство.
Гавриїл пояснює Фаусту, що на суді йшлося не про нього особисто, а про людство в
цілому, адже Фауст репрезентає весь рід людський. Вказавши на його недоліки, Ананке у такий
спосіб вказала на недоліки інших людей. Фауст, у свою чергу, з цим погодитися не може: “У
нас вишукують якісь недоліки й оголошують нас стороною, що програла через те, що ми не
володіємо певними якостями. Ми намагаємося розвинути в собі ці якості, однак наступного
разу вони обов'язково знаходять ще щось, і так до нескінченності” [10, с.306].
Висновки. У романі окреслюється думка, що Фауст не є справжнім володарем
знаменитого фаустівського духу. Мак, людина що не наділена особливими знаннями і
надприродними здібностями, все ж намагається діяти самостійно, підтверджуючи, що не
ім’я прикрашає людину. Фауст вважає, що Маку далеко до фаустівського образу, що він не
наділений фаустівською твердістю духу. Фауст звинувачує суперника в тому, що той не має
ніякого поняття про історію, філософію, політику, хімію, оптику, алхімію, етику, магію.
Мак для Фауста нічим не примітна особистість, одна з багатьох тисяч простих смертних.
Вирок Ананке скасований. Мак оголошується справжнім переможцем, хоча не за видатні
якості. Було вирішено привернути загальну увагу до маленьких людей – до простих
смертних, з усіма їхніми недоліками. Мак – герой епохи, його вчинки були прості й нехитрі,
адже служив він собі самому. Мак розуміє, що не можна розібратися, де є Добро, а де – Зло:
вони тісно переплелися між собою. Порівняємо з “Фаустом” Гете, де незважаючи на
формальний програш парі, Господь дарує душі Фауста піднесення на небеса за невпинність
і відвагу пошу ків розуму, за прагнення. Фауст у Гете стає символом нестримного
людського прагнення до волі самовираження, символом творчої сили розуму, що безупинно
змінює світ. Його ж супутник Мефістофель – символ невір'я в сам факт, зміст цього
прагнення. Тут простежується ідея віри в здатність людини цивілізованої, ерудованої, зі
знаннями, досвідом, відповідним вихованням, яка покращує цей світ, активно втручаючись
у різні, у тому числі природні сфери буття.
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Summary
Labay K. The Legendary Image in the Novel by Roger Zelazny, Robert Sheckley “If at Faust You
Don't Succeed”. This article analyzes the images of Faust and his opponent, the False Faust. The novel by
Roger Zelazny, Robert Sheckley “If at Faust You Don't Succeed” Mack and Faust passing thy way of choice and
solutions, struggle between God and demon. There is planned conflict: man against man, the bearer of goodness
against evil carrier. Keywords: the transformation, the contract, the plot, the traditional image.
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Українська академія банківської справи Національного банку України

РОЛЬ ТІЛЕСНОСТІ В ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИКАХ
Закцентовано увагу на розумінні тілесності як соціокультурного феномену. Показано, що
тілесність репрезентує людину в сучасному світі безпосередньо через соціальну значущість,
зокрема через дозвіллєві практики. Проаналізовано праці представників екзістенційноантропологічного та постмодерністського напрямів щодо розуміння тілесності та ролі
тілесності в сучасних дозвіллєвих практиках. Ключові слова: антропологія, дозвіллєві практики,
екзистенціалізм, тілесність, постмодернізм, тіло.

Характеризуючи сучасне суспільство, використовують різноманітні конструкти, такі,
наприклад, як «цивілізація дозвілля», «суспільство споживання», які підкреслюють зростання
значення цінностей вільного часу в житті індивіда. А відпочинок і дозвілля вже не
розглядаються як спосіб «розслабитися». В такому суспільстві дозвілля переважно має
активний характер і є способом самореалізації за межами професії. Значною частиною вільного
часу та дозвіллєвої поведінки є практики, спрямовані на власне фізичне вдосконалення.
Сьогодні потрібно враховувати в культурі дозвілля наявність тілесних практик, які є за формою
екстремальними, граничними, що допомагають виявити межу можливостей, показати масштаб
людського в людині. Тому дедалі більша частина вільного часу відводиться на конструювання
власного тіла. Для успішної реалізації себе як сучасної людини вже недостатньо просто
відпочити, потрібно “бути у тонусі”. Прискорений темп культурних, соціальних і технічних
інновацій у добу глобалізації змінює статус дозвілля, яке перетворюється на ресурс розвитку
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суспільства та індивідів. Формоутворення сучасної культури дозвілля, враховуючи цей момент,
характеризуються широкими опціями пропозицій у стратегії піклування про себе, починаючи з
масової фізичної культури та культивації здорового способу життя, й завершуючи
конструюванням власного тіла. Тілесні практики є «техніки себе», завдяки яким людина
скеровує своє життя, надає йому естетичної форми, конституює себе як творіння власного
життя, реалізує цілі фізичного та духовного вдосконалення.
Отже, актуальність теми дослідження пов’язана з сучасним станом учення про людину,
де акценти ставляться на твердженні, що «успішна людина» повинна бути красивою, молодою,
здоровою. Для сучасної людини її тіло стає тією суттєвою умовою, яка багато в чому визначає
професійну, соціальну і навіть особисту успішність. Тому дослідження сутності людини, її
життєдіяльності, проведення нею вільного часу безпосередньо пов’язане з дослідженням
тілесності людини. Все це зумовлено підвищенням цінностей людської індивідуальності в
сучасному світі та загостренням сприйняття всього пов’язаного з особистим самовираженням, а
тіло є одним із таких засобів. В умовах сучасної цивілізації тіло набуває особливого смислу
носія символічної цінності, а дозвіллєві форми дедалі більший акцент роблять на значенні
тілесності та реалізуються саме через тілесні дозвіллєві практики.
Сучасність репрезентує певні стереотипи і стандарти тілесності, які набувають дедалі
більшого поширення та впливу. Тіло набуває характеру соціокультурного утворення, і у зв’язку
з цим виникають і поширюються нові практики, які конструюють тілесність.
Актуальність запропонованої теми зумовлена недостатнім дослідженням феномену
тілесності. Але, звичайно, сама проблема в історії філософії має значні традиції. В
античності тіло розумілось як фізичний, матеріальний субстрат, який підкорений
духовному, ідеальному, душевному (Сократ, Платон, Аристотель, Марк Аврелій, Сенека,
Епікур, Плотін і багато інших). Середньовічна традиція підкреслювала суперечності між
тілом і душею. Тема людського тіла займала значне місце у творчості й таких філософів, як
Т.Гоббс, Дж.Локк, Вольтер, П.Гольбах, К.Гельвецій, Б.Спіноза.
Водночас треба зазначити, що тілесність як поняття в багатьох філософських
дослідженнях зазвичай не отримує чіткої поняттєвої визначеності. Взагалі, розмежування
понять «тіло» і «тілесність» є досить складною проблемою. Досить часто у побутовій мові,
та й у філософській, якщо «тілесність» не є предметом безпосереднього дослідження, вони
використовуються як синоніми.
Тілесність, як філософське поняття була «відкрита» внаслідок онтологічного повороту
ХХ ст., головним чином у філософській антропології (А.Гелен, М.Шелер), феноменології
(М.Гайдеґер, Е.Гуссерль, М.Мерло-Понті), психоаналізі (Ж.Лакан), соціотропній концепції
(М.Фуко). В українській філософії проблема тілесності досліджується в її міждисциплінарному
вияві. Значний внесок у дослідження тілесності зробили Л.Газнюк, І. Жеребкіна, В.Косяк,
С.Кримський, М.Култаєва, В.Малахов, Н. Медведєва, М.Попович та інші.
Основними напрямами дослідження тілесності сьогодні є натуралістичні, де тілесні
чинники слугують забезпеченню різноманітних життєвих процесів, і конструктивістський
підхід, де тілесність осмислюється як сутність, яка формується різноманітними чинниками –
владними, ідеологічними, культурними, політичними, соціальними тощо. Тож нове розуміння
людського буття надає тілесності статусу фундаментального поняття, без якого мислення в
аналізі екзистенціалів людського буття обійтися не може.
«Тілесність – це субстрат людської життєдіяльності, що являє собою багатомірне
утворення, що існує у трьох вимірах: біологічне (природне) тіло, внутрішня тілесність,
зовнішня тілесність, і конструюється на їхньому перетині» [1]. Можна сказати, що тілесність
формується внаслідок соціалізації індивіда на основі генотипу, біопсихічних особливостей.
У реальному житті людське тіло виконує двояку функцію. З одного боку, воно
включає людину в реальність і робить її однорідним із нею, а з іншого боку, воно
відокремлює його від світу, встановлює межі, що розділяють його зі світом. При цьому ці
межі не тільки просторові та функціональні, а й істотні. Постійне переміщення границь тіла
– одна з характеристик життя людини. У ній закладено механізм включення людини як у
природну, так і в соціокультурну реальність. Тілесність як сукупність соматичних,
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вітальних, психічних потреб і якостей людини є активним первнем культури, одним з її
головних дієвих чинників, через який конституюється сама культурна реальність.
Отже, тілесність постає в якості соціальної характеристики тіла, причому лише у
межах ціннісного ставлення людини до світу. Тілесність як ціннісне ставлення існує лише з
того моменту, коли предмет утягується в людську діяльність, у структуру її різноманітних
відносин. Тільки у людській діяльності тілесність як соціальна цінність набуває своє
актуальне існування. Тому тілесність – це не органічна, природна передумова, а культурноантропологічний феномен, який визначає фундаментальні характеристики людського буття.
Наприклад, значення тілесності виявляється в сучасних дозвіллєвих практиках, де тіло
постає показником досягнутого в суспільстві.
М.Мерло-Понті трактуваав тілесний досвід як первинний для організації світу.
Будучи продовженням світу, складаючись з тієї ж плоті, що й світ, тіло є “мірою всього”,
“універсальним мірилом” [8, с.302 ], що дозволяє використовувати його для символічного
відображення світу. Саме завдяки тілу людина “вторгається у світ” і розуміє його, надаючи
йому значення. Згідно з М.Мерло-Понті, людське тіло не просто присутнє у світі разом з
іншими об'єктами, а приєднує себе до світу і в певному значенні творить його, оскільки
потреби і бажання людини, виражені в експресивних жестах, створюють значення й, отже,
саме тіло “проектує довкола себе культурний світ” [9, с.171], заявляє про себе. Отже, можна
сказати, що завдяки людській тілесності реалізуються екзистенційні потреби людини, а
саме потреба у відпочинку та розвагах. Водночас нові соціальні групи та молодіжні
утворення (байкери, панки, репери, діггери та інші) прагнуть утвердження свого статусу
завдяки тілесним виявам і зовнішній атрибутиці.
Значна роль щодо аналізу людської тілесності здійснена Р.Херцем і М.Моссом, які,
будучи учнями Е.Дюркгейма, ще на початку XX століття (відповідно, у 1909 і 1935 рр.) почали
розробляти підхід до людського тіла з погляду його зв'язку з “соціальним тілом” суспільства
[див.: 6; 7]. Зокрема, М.Мосс ввів поняття “кінесичної моди”, наводячи як приклад масову
зміну ходи у французів під впливом американських кінофільмів [див.: 7]. У роботі, присвяченій
“техніці тіла”, М.Мосс запропонував свою класифікацію різноманітної “техніки тіла”,
включаючи техніку пологів і акушерства, період дитинства, юності, дорослого стану, техніку
різних станів людини від сну до праці та відпочинку [там само].
На роль та значення тілесності в конструюванні себе, формуванні дозвіллєвої
діяльності завдяки тілесним практикам вказав Б.Тернер, який, побудував функціональну
матрицю “4R” (“Reproduction”, “Regulation”, “Restraint”, “Representation” –“Репродукція”,
“Регуляція”, “Приборкування” і “Репрезентація”). Вказані чотири елементи є функціями, за
допомогою яких людське тіло пов'язується з соціальним простором [див.: 11]. Цим
чотирьом функціям відповідають чотири напрями інституціоналізації відповідних
субсистем через співвідношення їх із соціальними структурами.
Альтернативний спосіб розміщення тілесності в соціальний контекст запропонував Джон
О'Нейл, який у своїй роботі "П'ять тіл" виділив об'єктами аналізу такі теоретичні конструкти, як
світове тіло, соціальне тіло, політичне тіло, споживче тіло і медичне тіло, особливо акцентуючи
увагу на виявах інституціональності соціального буття людського тіла [див.: 10].
Багато важливих ідей, пов’язаних з людською тілесністю, було сформульовано у
рамках культурологічних і мистецтвознавчих досліджень. У першу чергу це стосується
символічних аспектів тілесності, або так званої “мови тіла”. Вже сам собою факт
демонстрації тіла (чи, навпаки, його приховування), має символічний смисл Ще у 20-і рр. XX
ст. В.Фріче на базі дослідження еволюції змісту портретного живопису доводив, що “нагота і
вдягнутість людської фігури в мистецтві – не випадковість”. Так, у феодально-жрецьких
суспільствах фігури панів і богів зображуються завжди одягненими або “з натяком на
вдягнутість”, нагота ж – доля рабського стану. Таке співвідношення спостерігається,
зокрема, в романо-готичному та візантійському мистецтві Середньовіччя, “для якого
характерний “пафос соціальної дистанції”. У результаті зіставлення цих живописних канонів
з творами античності, епохи Відродження і періодів буржуазних революцій в Європі В.Фріче
доходить висновку, що “чоловіча нагота виявляється і торжествує лише в мистецтві
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демократичних суспільств, з розвиненою цивільно-політичною культурою, з республіканським
ладом” [2, с.136]. Що стосується жіночих тілесних образів, то В.Фріче пов'язує їх з мірою
вираженості в суспільній системі принципів гедонізму. Приклад, однією з улюблених тем
грецької пластики є “блудниця, що сміється”, і “матрона, що плаче”, в чому автор бачить
віддзеркалення перемоги принципу насолоди над принципом сімейності [2, с.142].
Про символічні можливості тіла пише і П.Бурдьє, розвиваючи свою теорію “капіталу”,
згідно з якою разом з “культурним капіталом”, що включає освіту, знання, залученість до
духовної культури, “економічний капітал” (грошима), індивід може володіти також
“символічним капіталом”, під яким мається на увазі вміння подавати себе, триматися,
формувати свій імідж [див.: 3]. Тут слід додати, що в умовах суспільства споживання
важливого значення набуває роль іміджу, вміння подати себе покупцю, роботодавцю,
винахіднику в стані здоров’я духу і тіла. І, як наслідок, збільшення дозвіллєвих практик саме
на конструювання тіла, надання йому привабливого вигляду. Так тіло використовується для
символічного показу соціального статусу індивіда.
Як одне з вихідних понять П.Бурдьє використовує “смак”. Саме смак відрізняє
представників однієї соціальної групи від представників іншої. Маючи тілесні форми
уявлення, він стає необхідним атрибутом підтвердження своєї належності до соціальної
групи, яка є очевидною для інших. У своєму відомому дослідженні, присвяченому
вивченню естетичних смаків різних соціальних класів, П.Бурдьє стверджує: “смак, або
культура класу, яка стала вродженою, тобто культура інкорпорована, сприяє формуванню
тілесних характеристик класу. Цей інкорпорований принцип класифікації керує всіма
формами інкорпорування, вибирає та модифікує все, що тіло любить, не любить та
фізіологічно або психологічно асимілює. Звідси випливає, що тіло слід беззастережно
визнати матеріалізацією класового смаку” [3, с. 190].
Спираючись на концепцію П.Бурдьє, М.Фітерстоун розробив систему емпіричних
показників “знаходження” певного “смаку” в тілесних характеристиках. До них відносяться
розміри та обсяг тіла, ознаки тілесної поведінки (манери споживання їжі, пиття, хода,
жестикулювання тощо). До цих же показників відносяться вибір спортивних занять. “У той час,
коли робітник стане займатися атлетичною гімнастикою, щоб у нього було сильне тіло, новий
середній клас прагне до здорового і стрункого тіла” [4, с. 29].
Особливе місце серед новітніх соціальних теорій, що розвивають проблематику
соціального оформлення тіла, його символічного використання, займають праці І. Гофмана.
Для нього тіло стало імпліцитною основою його концепцій, де аналізується велика роль
символіки тіла в процесі інтеракції. У “соціальній драматургії” І.Гофмана основою соціальних
взаємодій постає прагнення людини передати іншим потрібний образ себе. Така інтерпретація
соціальних взаємодій виражається, зокрема, в постановці питання про “фізичний імідж”
взаємодіючих суб'єктів як одного з чинників і результатів створюваних ними образів, як
необхідна умова для досягнення цілей, що переслідуються учасниками соціальної драми. У
цьому розумінні тіло є інструментом для передачі необхідних смислів [див.: 5].
І.Гоффман підкреслює, що завдяки тілесній активності людина виявляє свою
приналежність до певного соціального класу, індивідуальний стиль життя з властивими йому
цінностями, вступаючи у взаємодію з різними аспектами оточення та змінюючи їх. Людина
може досягати своїх цілей, маніпулюючи враженнями, які вона здійснює на інших людей.
Гоффман розглядає роль тіла в процесі самопрезентації індивіда як актора на соціальній сцені.
Головною метою «актора» є утворення та підтримка бажаного іміджу будь-якою ціною, і в
цьому розумінні тіло може стати як істотною допомогою, так і перепоною на шляху до мети.
Образ успішної людини неминуче містить у собі «успішне» тіло, тобто тіло яке відповідає
певним соціальним канонам. Тому сучасна сфера дозвілля дедалі більше поповнюється такими
формами, які спрямовані на вдосконалення тіла, його конструювання.
Слід зазначити, що у наш час відбувається конструювання тіла як такого, що потрібне
більшою мірою іншим, аніж самому індивіду. Тим самим формуються певні стереотипи
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тілесності, які впливають на формування нових практик, зокрема дозвіллєвих. Але водночас
практики, які спрямовані на конструювання тілесності, дедалі частіше набувають характеру
залежностей, наприклад, фітнесманія, як хвороблива пристрасть до занять у фітнес-центрах
або спортклубах, юноманія, залежність від радикальних методів омолодження тощо.
Підвищена цікавість до людського тіла та вивчення його впливу на суспільне життя і
дозвілля пов’язані з безпрецедентним поворотом ціннісно-мотиваційної системи в самому
дозвіллі, в якому дедалі більше приділяється уваги індустрії краси, таким дозвіллєвим формам,
які конструюють людське тіло. Тобто відбувається процес соціально організованих і
цілеспрямованих, бажаних для суб'єкта дій на його тіло з метою поліпшення його фізичних і
естетичних характеристик, що проявляється і в його інституціональному оформленні.
Висновок. Отже, в епоху глобалізації досить значна частина вільного часу багатьох
людей використовується для різноманітних занять, які спрямовані на формування
людського тіла. Тіло через смак, стиль репрезентує свого господаря, показує його статусну
позицію, а також його можливості у виборі дозвіллєвих форм. Екстремальні, граничні
тілесні практики в суспільстві ризику постають як вияв культури дозвілля, показують межу
можливого, масштаб людського в людині. Сучасне життя формує принципово інше
соціокультурне середовище, яке зумовлює формування нових ціннісних орієнтацій,
зокрема й у сфері дозвілля. Сучасне дозвілля вимагає свідомої відмови від системи
традиційних цінностей і заміни їх контрцінностями – свободою самовираження, в тому
числі й засобами тіла, особистісною причетністю до нового стилю життя, настановою на
ліквідацію репресивних і регламентуючих моментів людських відносин, повноою довірою
до спонтанних виявів почутя, фантазії, уяви, невербальних способів спілкування
(наприклад, засобами тіла). Саме зі зміною у ціннісних соціокультурних орієнтаціях
пов’язана поява та подальша популяризація будь-якого роду креативних і екстремальних
форм дозвілля, які реалізуються через тілесні практики.
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Summary
Boyko O. Role of Physicality in the Leisure Practice. The article emphasis on understanding the
physicality as a sociocultural phenomenon. It is shown that the physicality represents man in the modern world
directly through leisure practices. The author analyzed labor representatives’ anthropological-existential and
post-positivist directions for understanding the role of physicality and corporeality in modern leisure practices.
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ І ПАТРІАРХАЛЬНІ
СТЕРЕОТИПИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Досліджується проблема гендерної нерівності в сучасному українському суспільстві.
Особлива увага приділяється патріархальним стереотипам, які функціонують у вигляді
стандартизованих уявлень про моделі поведінки і риси характеру чоловіків і жінок. Ключові слова:
гендер, професійна сегрегація, патріархальні гендерні стереотипи, гендерна рівновага, індекс
гендерного паритету, соціальна самореалізація.

В останні роки гендерна проблематика в Україні інтенсивно впроваджується в усе більшу
кількість галузей наукового знання. Активно популяризуються аспекти, що стосуються
гармонійного взаємозв’язку статей, визнання рівності між ними в усіх виявах суспільного життя.
На певному етапі розвитку людство повинно визнати рівноцінність жіночого та
чоловічого первнів. Саме це поєднання гарантує існування суспільної гармонії, відчуття
потрібності однієї статі іншій, допомагає розвиватися досконалості духу всіх представників
роду людського. Сприяти встановленню гендерної рівності є важливою частиною стратегії
розвитку кожної без винятку країни, мета якої полягає в тому, щоб як жінкам, так і чоловікам
дати можливість виборсатися з тенет бідності та поліпшити свій життєвий рівень. Поняття
“гендер” пов’язується з виконанням особою соціально зумовленої ролі, з додержанням нею
певної лінії суспільної поведінки, з характером сподівань, які вона може реалізувати, виходячи
зі своєї приналежності до жіночої чи чоловічої статі.
Сьогодні існує низка фундаментальних праць, у яких здійснюється дослідження
проблеми гендерної нерівності. На особливу увагу заслуговують публікації таких українських і
зарубіжних дослідників, як Е.Азарової, В.Анікіної, Р.Апресян, О.Артемьевої, Л.Бевзенко,
С.Бем, Е.Бернштейн, О.Галанець, Дж.Келлі, О.Львової, Л.Макаренко, С.Оксамитної,
Н.Оніщенко, Д.Смітт, Дж.Скотт і багатьох інших.
У цій статті ми спробуємо здійснити комплексний аналіз проблеми гендерної нерівності
та патріархальних стереотипів в українському суспільстві, окреслити шляхи її подолання.
Поняття “гендерна рівність” у контексті людського розвитку визначалось у різний
спосіб. Воно фіксує рівні права на участь у державному управлінні, на працю, освіту,
визнання спеціальних прав працюючої жінки, пов’язані з її фізіологічними особливостями
та роллю матері й жінки в сім’ї та суспільстві. Сьогодні вкрай необхідно визнавати й
охороняти спеціальні права жінок, пов’язані з інтересами дітей. Окрім того, рівноправ’я
чоловіків і жінок враховує також рівність між самими жінками, незалежно від їхньої
національності, майнового стану, мови та віросповідання.
Гендер як соціальний інститут відтворює гендерну нерівність, яка виявляється у різних
сферах, наприклад, у сфері сімейного життя. В заміжніх жінок збільшуються часові витрати на
ведення домашнього господарства, яке часто поглинає весь час, вільний від професійної діяльності.
Традиційно домашні роботи із закупівлі продуктів, приготування їжі, прибирання будинку
залишаються переважно жіночими. Усе це призводить до того, що, крім праці у сфері виробництва,
жінки в будні витрачають на роботу вдома в середньому 3 години, а у вихідні дні до 5-6 годин.
Натомість чоловіки щоденно на ведення домашнього господарства витрачають не більше однієї
години в міських умовах і 45 хвилин у сільській місцевості. Отже, як і раніше, зберігається
нерівномірний і нерівноправний розподіл праці щодо обслуговування сім’ї між її членами.
Ще однією із латентних проблем нашого суспільства є домашнє насильство, яке можна
трактувати як намагання володарювати над жінкою, властиве певній частині чоловіків.
Вибіркові опитування жіночого населення України свідчать, що побої з боку чоловіків або
співмешканців довелося пережити кожній п’ятій опитаній. Фактично в нашій державі до
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сьогоднішнього дня немає реабілітаційних центрів для жертв домашнього насильства, які стали
нормою для цивілізованих країн. Кваліфікована правова допомога недоступна для більшості
жінок, які потрапили в скрутну ситуацію. Органи внутрішніх справ обирають у подібних
ситуаціях тактику невтручання у внутрішньосімейні конфлікти.
Науковці констатують порушення принципу рівності між чоловіками і жінками у сфері праці.
Дослідження економістів і соціологів підтверджують: економічне становище жінок гірше від
становища чоловіків, наявна фемінізація бідності, виконання материнської функції часто стоїть на
заваді не лише службовій кар’єрі жінки, а й можливості забезпечити необхідний матеріальний
мінімум. Це пояснюється тим, що Україна успадкувала від СРСР і повністю наслідує систему
професійної сегрегації (асиметрії) та систему гендерної нерівності на ринку праці.
Під гендерною професійною сегрегацією розуміється тенденція працевлаштування жінок
за певними професіями, галузями зайнятості та посадовою ієрархією. Розрізняють два види
гендерної сегрегації у сфері зайнятості: горизонтальну й вертикальну. Під горизонтальною
професійною сегрегацією розуміється нерівномірний розподіл чоловіків і жінок за галузями
економіки і професіями. Так, найбільша концентрація жінок спостерігається в галузях, що за
характером праці належать до сфери обслуговування: в торгівлі жінки становлять 75 %
працівників; у системі освіти – 74 %; у сфері охорони здоров’я – 80 %; у громадському
харчуванні – 84 %. Вертикальна професійна сегрегація означає непропорційний розподіл жінок
за позиціями посадової ієрархії. В межах тих самих занять чоловіки і жінки мають різні
перспективи просування в професії. Особливо це помітно у сфері управління: чим вищий
соціальний статус посади, тим менше на цих посадах жінок.
Окрім дискримінації за ознакою статі, при влаштуванні на роботу в процесі просування на
посаді типовою є ситуація дискримінації в оплаті праці. За даними моніторингового дослідження
Інституту соціології НАН України, упродовж останнього десятиріччя заробітна платня жінок
становить у середньому близько 60 % заробітної платні чоловіків. Ще істотніше гендерні
відмінності виявляються в доходах населення в цілому. Практично в усіх вікових групах рівень
доходів чоловіків перевищує рівень доходів жінок у середньому в 1,6 рази [див.: 4, с.272-275].
За умов кризи у 2010 році виникла ситуація, аналогічна тій, що була у 1990-х роках, коли
жінки частіше втрачали роботу. Спрацьовує патріархальний стереотип – чоловіки мають
першочергове право на отримання роботи. Це міркування, до речі, досить часто підтримується
самими жінками, однак далеко не завжди відповідає реаліям нашого життя: в кризову епоху
саме жінки беруть на себе відповідальність за виживання своїх родин і готові заради них із
своїми чисельними дипломами працювати прибиральницями, продавцями на ринках,
“човниками” до інших країн і т.ін.
Важливо також наголосити, що, хоча жінки першими втрачають роботу, саме вони
першими готові перевчатися та змінюватися, тобто переходити на інший, часто досконаліший
рівень, тоді як чоловіки важче пристосовуються, а тому криза вдарить по них болючіше, ніжк
на початку 1990-х років.
Сьогодні гендерні дослідження здійснюються в багатьох університетах – КиєвоМогилянській академії, Київському політехнічному інституті, Харківському, Чернівецькому,
Херсонському, Одеському, Львівському університетах, де викладаються також відповідні курси
і спецкурси. У цих закладах викладачі й студенти усвідомлюють важливість цієї проблематики
для успішного розвитку суспільства.
У Державній програмі з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві
міститься перелік заходів, серед яких передбачено аналіз підручників (шкільних і вузівських)
та вилучення таких, які містять патріархальні стереотипи. Відповідальність за реалізацію цих
заходів було покладено на Міністерство освіти і науки.
Досліджуючи дані Держкомстату України варто звернути увагу на індекс гендерного
паритету (ІГП). Цей показник є кількісним і застосовується для фіксації співвідношення дівчат
і хлопців в освіті на різних її рівнях. Сьогодні дослідники відзначають тенденцію гендерної
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інверсії. ІГП фіксує більшість хлопців на рівні початкової та першого етапу середньої освіти, а
у вищих навчальних закладах уже домінують дівчата.
Добре відомо, що базовим чинником загальнокультурного та професійного розвитку людини,
її самореалізації в суспільстві є освіта. Ця соціальна інституція в Україні чи не єдина, де можна
говорити про наближення до гендерної рівноваги. Принаймні на рівні загальної та спеціальної
середньої освіти, а також вищої освіти українські жінки не тільки не поступаються чоловікам, а й
часом чисельно їх випереджають. Лише на рівнях навчання в аспірантурі та докторантурі, а також
підвищення кваліфікації спостерігається домінування чоловіків. Усі рівні освіти в Україні доступні
для жінок. Упродовж кількох поколінь освіта не є виявом дискримінації чи метою жіночого руху,
як це було в інших країнах навіть у другій половині ХХ століття. Проте досі опитування
громадської думки фіксують неоднозначне ставлення до необхідності здобуття освіти чоловіками і
жінками. Ось як виглядає Україна на тлі інших регіонів світу щодо згоди чи незгоди з тим, що
освіта важливіша для хлопчиків, ніж для дівчат. В Україні кожний п’ятий опитаний (20%) висловив
згоду з наведеним твердженням. Причому українські чоловіки значно частіше (25%), ніж жінки
(15%), впевнені у важливості освіти насамперед для хлопчиків. За загальним розподілом відповідей
Україна не відрізняється від інших країн Східної Європи, Азії та Африки, де також кожен п’ятий
респондент вважає, що освіта є важливішою для хлопчиків, ніж для дівчаток. А от мешканці обох
Америк і Західної Європи вдвічі рідше (менше ніж кожен десятий) погоджуються з таким
твердженням, хоча жінки цих країн значно пізніше досягли можливостей однакового з чоловіками
доступу до всіх рівнів освіти, ніж це сталося в нашій країні [див.: 2].
Підсумовуючи сказане, варто наголосити на домінуванні в масовій свідомості низки
гендерних стереотипів, які відповідають патріархальній ідеології та практиці повсякденного
життя. Це стосується уявлень про роль і призначення чоловіків і жінок у суспільстві, можливості
одержання роботи, здійснення кар’єри, участі в політичній діяльності тощо. Засоби масової
інформації залишаються переважно активними поширювачами традиційних патріархальних
стереотипів і норм, а не сучасних демократичних поглядів на гендерні стосунки в суспільстві.
Гендерні стереотипи функціонують у вигляді стандартизованих уявлень про моделі
поведінки і риси характеру, відповідні поняттям “чоловіче” й “жіноче”. Наприклад, традиційно
у нашому суспільстві характерними рисами чоловіка є: сильний, схильний до занять спортом;
мало турбується про свою зовнішність; виконує роль годувальника сім’ї; має досвід
сексуального життя; не емоційний, стійкий; логічний, раціональний, об’єктивний, розумний;
прагне влади і лідерства; активний; прагне успіху, честолюбний. Тоді як характерні риси жінок:
слабка, не схильна до занять спортом; турбується про свою зовнішність; виявляє прихильність
до сім’ї; добродійна; емоційна, ніжна; легковажна, нелогічна, наділена інтуїцією; залежна,
великою мірою потребує захисту; пасивна; боязка та сором’язлива.
Як у чоловіків, так і в жінок викликають обурення певні очікування суспільства. Для
чоловіків – це обов’язкова служба в армії, ставлення до себе як до джерела фінансів;
“обов’язок” випивати; потреба мати певні риси, які не всім притаманні: бути сильним, вміти
битися, знатися на сантехніці. Жінок обурює зобов’язання мати певні риси, які не для всіх є
прийнятними: акуратність, доброту, пасивність, лагідність; оцінювання за зовнішніми
параметрами; сексуальні домагання; несерйозне сприймання; бажання чоловіків мати
партнерку із нижчим інтелектуальним рівнем; обов’язок готувати.
Моральні гендерні стереотипи акумулюють досвід допустимої та недопустимої поведінки
чоловіка і жінки, характерні для обох статей риси характеру і моральні якості, обмежуючи
поведінку людини певними рамками та не даючи їй змоги реалізовувати всю повноту людської
натури. Засвоєння моральних гендерних стереотипів відбувається в контексті моральної
соціалізації та включає в себе засвоєння стійких уявлень про поведінку в тій або тій ситуації
чоловіків і жінок, стійких образів морального вигляду чоловіків і жінок, а також моральних
стереотипізованих норм, які формуються двома шляхами: 1) штучним – через цілеспрямовану
діяльність ЗМІ, будь-якого роду пропаганди, як на рівні свідомості, так і на рівні несвідомих
процесів; 2) природнім – у цьому випадку стереотип є акумульованим розрізненим
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індивідуальним або груповим досвідом, який відображає відносно загальні, повторювані якості
та особливості поведінки людини. Цей процес відображається в наявності чітких знань щодо
“чоловічого” та “жіночого” в наукових та побутових уявленнях.
Отже, сутність патріархальних гендерних стереотипів полягає в тому, що чоловік
сприймається як діюча, самостійна, самодостатня особистість, тоді як жінка – пасивна,
несамостійна, залежна. У межах патріархальних стереотипів роль жінки обмежується
народжуванням дітей і піклуванням про сім’ю, а її життєвий світ – замкнутий на чоловікові та
родині, тоді як життєвий світ чоловіка – це весь світ.
Традиційно, глибоко закоріненим є гендерний стереотип, за яким навіть працююча освічена,
але заміжня жінка є передусім дружиною і матір’ю, повинна допомагати чоловікові, нерідко
зневажаючи власні прагнення до самореалізації та професійного успіху, відмовляючись від
реальних кар’єрних можливостей. Такі уявлення, значною мірою притаманні чоловікам і жінкам,
засвідчують готовність беззаперечно поступатися місцем на ринку праці, і місцем на щаблі кар’єри.
Українці разом зі східноєвропейцями за ставленням до дітей як засобу соціальної
реалізації жінок найбільшою мірою наближені до оцінок західно-африканців. 70% наших
співгромадян вважають, що жінка для самореалізації обов’язково повинна мати дітей.
Примітно, що таку думку однаковою мірою поділяють як чоловіки, так і жінки. Біологічна
здатність вважається соціальним призначенням і шляхом соціальної самореалізації, що може
означати усвідомлення та прийняття практичної недоступності інших наявних у суспільстві
шляхів утілення закладеного в кожній людині, незалежно від статі, людського потенціалу.
Вибудовується цікавий ланцюжок соціальних ролей і прав жінок в українському
суспільстві: для соціальної самореалізації жінка повинна мати дітей. Паралельно вона повинна
робити внесок до сімейного доходу, тобто працювати поза домом. Але робота не повинна
перетворитися на кар’єру. Навпаки дружина повинна дбати про кар’єру чоловіка, а не про
власну. Навіщо їй кар’єрне просування, якщо в разі економічної кризи та нестачі робочих місць
взагалі очікується, що поступиться робочим місцем чоловіку [див.: 2].
Як відомо, сім’я – соціальний осередок суспільства. Це перший плацдарм соціалізації
особистості. Саме в сім’ї здійснюється перший етап ідентифікації особистості, у то му числі
гендерної, отримується перші уявлення про себе та суспільство. Саме в сім’ї дитині починають
прищеплювати перші навички праці, а також і перші стереотипи: хлопчикам і дівчаткам
купуватимуть різні іграшки, різною мірою залучатимуть до спортивних ігор, заохочуватимуть
одні й засуджуватимуть інші вияви характеру і темпераменту.
Гендерні ж стереотипи як соціальні норми мають надзвичайну стійкість і відтворюються
з покоління в покоління. Найстійкіші гендерні стереотипи засвоюються саме в дитинстві: у
сімейному колі, у дитячих садках, у школі. Засвоєні стереотипи дитина “бере” з собою у
доросле життя, “приносить” їх у свою власну родину.
Саме відповідно до панування гендерних стереотипів у родині можна виокремити три
типи сімей: традиційна, егалітарна, змішана.
До традиційних сімей слід віднести родини, в яких згідно з їх гендерними настановами всі
господарські обов’язки строго поділяються на жіночі та чоловічі. При цьому жіночих обов’язків
набагато більше, ніж чоловічих. Жінка виконує у такій родині функції обслуговування, а це є
одним із найстійкіших гендерних стереотипів. До того ж переважна більшість жінок з таких сімей
виконують традиційно чоловічі ролі, пов’язані з відповідальністю за життя та забезпечення
родини. З’являється проблема подвійного навантеження жінки: дім і робота.
Природно, що в сім’ях, де основні домогосподарські та матеріальні обов’язки
перекладено на плечі жінки, вона змушена виконувати різні соціальні ролі (шлюбну,
батьківську, домогосподарську та професійну). Така жінка, як правило, зазнає численних
перевантажень. До того ж, виконувані нею ролі частіше є несумісними за багатьма
параметрами, а це призводить до виникнення рольового конфлікту. Наслідком найчастіше стає
“синдром хронічної втоми”, зниження працездатності, дратівливість, пригніченість, депресія.
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Сучасні традиційні сім’ї завдають багато ускладнень і чоловікам. За найпоширенішим
стереотипом “мускулінності”, а також стереотипами закріплення сімейних і професійних
ролей, соціальний успіх чоловіка перш за все пов’язаний з його професійним успіхом. Як
правило, чоловік, який не зміг реалізувати себе у професійній сфері, не може цього зробити
й у сім’ї, такий чоловік губить позиції лідера і свій авторитет. Щоб заповнити ці прогалини,
чоловік іще більше відхиляється від сім’ї, її проблем, шукає собі нові види
самоствердження – хоббі, релігія, алкоголь, наркотики тощо.
В егалітарних сім’ях панують гендерні настанови, протилежні традиційним. Тут немає
традиційного розподілу господарських обов’язків на жіночі та чоловічі. Як правило, такі сім’ї є
двокар’єрними. Сімейні ролі розподіляються взаємно, тому є взаємозамінним.
У змішаних сім’ях діють як традиційні, так і новітні гендерні нстанови щодо розподілу
сімейних ролей. У сучасних умовах поширеного безробіття часто жінка є єдиним
годувальником сім’ї, а чоловіки виконують обов’язки домогосподарок.
Як бачимо, гендерні стереотипи мають великий резонанс, істотно впливаючи як на
життєдіяльність сім’ї, так і на особистісну самореалізацію жінки і чоловіка. Крім того, вони
призводять до негативних явищ у суспільстві, а саме, відбиваються через виховання дітей на
майбутніх поколіннях, пригальмовують культурний розвиток.
Сьогодні, як ніколи раніше, існує проблема захисту чоловіків. В Україні середня
тривалість життя чоловіків на 12 років менша, ніж жінок, і на 15 років менша, ніж жінок у
розвинутих країнах. Чоловіки частіше зазнають трудового каліцтва і стають жертвами
нещасних випадків. Вони гірше, ніж жінки, адаптуються до зміни соціального статусу і способу
життя, що засвідчують дані гендерного аналізу суїциду. Ще гірше вони адаптуються до
соціального життя в умовах кризових явищ, після певних скорочень, втрати частини заробітної
плати. У таких випадках вельми посилюється загроза зловживання алкоголем, вживання
наркотичних засобів, втрати репродуктивного здоров’я тощо. Це потребує спеціального
вивчення та створення програми психологічної адаптації [див.: 3, с.23].
Висновки. Підводячи підсумки аналізу проблеми гендерної нерівності, слід відзначити,
що патріархальні стереотипи нашого суспільства, що підтримуються молоддю, зумовлюють
таке співвідношення нерівності, де домінуючу позицію займають чоловіки. Жінкам
приписують такі характеристики та можливості, що дозволяють їм спеціалізуватись у
приватній сфері, а чоловікам – у публічній. При цьому самі жінки, всупереч другій гіпотезі,
визначають такий гендерний порядок, оцінюючи себе як менш вартісних для суспільства. Тому
у сфері політики і професійної діяльності жінкам, як правило, доручають виконавські
обов’язки, що ізолює їх від активної участі в суспільному житті, тоді як гендерна рівність
означає, що чоловіки та жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав,
однаковий потенціал для здійснення свого внеску в національний, політичний, соціальний та
культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами цього розвитку.
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ПРИРОДА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ
Проаналізовано проблему природи педагогічного знання через її гуманітарний, інтегративний,
рефлексивний, текстовий складники. Охарактеризовано базовий зміст поняття «педагогічне
знання», механізми його породження, умови існування, аспекти функціювання. Розглянуто питання
подання педагогічного знання. Деталізовано особливості дидактичної форми представлення
елементів педагогічного знання. Ключові слова: педагогічне знання, подання педагогічного знання,
гуманітарне знання, дидактична форма.

Сучасні трансформації в суспільстві неминуче продукують кардинальні пертурбації в
освіті. Вони торкаються як практики її організації, так і глибинного теоретичного, філософськометодологічного щабля. На тлі безлічі актуальних філософсько-освітніх проблем, а саме:
з’ясування онтологічного, антропологічного, гносеологічного вимірів освіти та виховання,
ціннісних засад сучасної педагогічної теорії і практики, розкриття феномену естетичного в
освітньо-виховному процесі тощо, насущною бачиться постановка епістемологічної
проблематики педагогіки, у зв’язку з чим актуальним є завдання з’ясування сутності
педагогічного знання, специфіки його продукування, трансляції, інтерпретації, виявлення
дидактично доцільних способів представлення.
Дослідження базується на оригінальних філософських, епістемологічних, педагогічних
розвідках В.Гінецинського, який розглядав знання як категорію педагогічної науки в межах
педагогічної когнітології; М.Полані, автора епістемологічної концепції неявного знання;
Л.Мікешиної, численні публікації якої присвячено висвітленню проблем філософії пізнання;
В.Ільїна з його гносеологічною теорією науки, А.Огурцова, який досліджував генезис
дисциплінарного розчленування наук і т.ін.
Мета статті – дослідити природу педагогічного знання шляхом виявлення особливостей
його трансляції, інтерпретації, дидактично доцільних способів (форм) подання.
Педагогічне знання – знання, що породжується та функціонує в освітньо-виховній сфері,
що представлена специфічними видами практичної і теоретичної діяльності, спрямованої на
розкриття й використання механізмів розвитку та формування людини.
Знання назагал характеризується «як інваріант предметної багатоманітності та розмаїтості
суб’єктних форм (рівнів) відображення цієї багатоманітності» [1, c. 60]. Основною формою
існування знання є свідомість, яка є способом існування ідеального в структурі людської
діяльності. Але знання про предмет не є ідеальним його відображенням. Воно репрезентує
сутність предмета у свідомості (поняттєве загальне, що об’єднує предмет зі спорідненими йому).
Аналізуючи знання як результат пізнавальної діяльності, виокремлюють два її аспекти –
інтеріоризацію та екстеріоризацію. Перша характеризується породженням ідеального (перехід
зовнішнього у внутрішнє), а друга – об’єктивацією ідеального (внутрішнього) знання. Це означає,
що знання існує в єдності свідомості та об’єкта. Звідси і перед навчанням як спеціально
організованим процесом пізнання й управління процесом засвоєння знань постають два завдання:
розширення та поглиблення сфери пізнання матеріальних об’єктів, а з іншого боку –
виокремлення та пізнання ідеальних об’єктів [див.: 1, c.19-23].
У процесі наукового пізнання ідеальний об’єкт представляє реальні предмети лише за окремо
фіксованими ознаками, які заміщуються знаками. Тобто ідеальний об’єкт постає смислом
відповідного предмета, є його спрощеним і схематизованим образом [6, с.329-330]. Фактично,
поняття, що виокремлюються в процесі наукового пізнання, презентують загальне. Однак
специфікою гуманітарного пізнання є акцентація одиничного та неповторного. Так, А.Закірова
вбачає в цьому неможливість (недоцільність) зведення соціальних явищ до замкнутої системи
законів, які були б реальними для кожного конкретного випадку і факту педагогічної дійсності.
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Специфікою педагогічного знання є неможливість його абсолютної формалізації (мовою
символів і формул). Однак з метою його впорядкування часткова формалізація неминуча, що при
надмірному «педантизмі» призводить до поширення гносеологічних «штампів», алгоритмів.
З метою поглибленого аналізу природи педагогічного знання вдамося до характеристики
базового змісту категорії «педагогічне знання», що дозволяє зрозуміти механізми і принципи
його породження, існування та модифікації.
Існуючий континуум наукового педагогічного знання презентований кількома системами
форм. С.Бобришов, слідом за В.Гінецинським, узагальнює та виокремлює два класи форм
педагогічного знання [див.: 2, с.15-16]. Належність до першого з них визначається за
структурно-логічною відповідністю знання його формі (онтологічному образу) як формальному
елементу наукового і буттєвого континууму мови, що представлене ідеями, поняттями,
гіпотезами, концепціями, теоріями. Сутнісно-змістовне відображення фактів і досягнень
педагогічної теорії та освітньо-виховної практики (когнітивний образ) притаманний другому
класу форм педагогічного знання. Щодо останнього, то педагогічне знання, що його презентує,
існує у двох базових дидактичних формах: імпліцитній і експліцитній [див.: 1, с.5; 2, с.15].
Відомо, що знання як продукт пізнавальної діяльності, що здійснюється в межах певної
науки, надалі може реалізуватися в інших сферах людської діяльності. Нові умови його
подальшого функціювання передбачають набуття ним додаткових ознак і форм. Як уже було
зазначено, в освітньо-виховній сфері знання функціонує в імпліцитній та експліцитній формі.
Імпліцитна форма педагогічного знання є специфічно трансформованим знанням про певну
сферу діяльності (збіг педагогічного знання з конкретно-предметним змістом). Експліцитна
форма задає основні механізми і способи його перетворення (вивільнення педагогічного знання
від предметного змісту). За В.Гінецинським, основними репрезентами експліцитної форми
педагогічного знання є: педагогічна аксіологія як знання про цілі та цінності виховної
діяльності; педагогічна антропологія як знання про людину як об’єкт педагогічного впливу;
педагогічна соціологія як знання про соціальні умови та механізми здійснення виховання;
педагогічна технологія як знання про педагогічну діяльність, яка здійснюється за допомогою
певних засобів; педагогічна культурологія як знання про культуру, що відтворюється в умовах
виховання [див.: 1, с.51]. Відомості й дані, що систематизуються в зазначених розділах, у
подальшому використовуються як основа для трансформації знань у педагогічно доцільну
форму. Складниками внутрішньої структури педагогічного знання, або ж його елемента –
«дидактеми» (В.Гінецинський), є базисні та периферійні компоненти.
Дидактема є проектом (знаннєвою конструкцією) певного інтервалу навчально-пізнавальної
діяльності, що призводить до засвоєння знань, які лежить в його основі. Разом з тим вона задає
програму здійснення результативної навчально-пізнавальної діяльності. Процес побудови
дидактеми стає програмою (матрицею) перетворення певного елемента знання, що зберігає його
зміст, змінюючи при цьому його форму шляхом зміщення смислових акцентів [див.: 1, с.55].
Знання, що набуло статусу педагогічного, має особливу дидактичну форму, що задає
програму реалізації навчально-пізнавальної діяльності. Її специфіка полягає в тому, що вона не
може бути обмежена тільки орієнтацією на забезпечення етапу презентації знання. Вона також
включає програму керівництва навчально-пізнавальною діяльністю на всіх етапах її здійснення.
Так, дидактично доцільна форма повинна включати компоненти, які відповідають завданням
для проведення діагностики досягнутого рівня засвоєння. Основними параметрами порівняння і
диференціювання варіантів викладу знання чи його елементів є: подання одного з
формулювань як базисного; повнота експліцитного використання елементів понятєвого
контексту. Варіанти викладу знання вирізняються залежно від видів, рівнів і обсягу навчальнопізнавальної діяльності, а також від характеру запланованих діагностичних процедур.
Конструювання дидактичної форми представлення знання можливе лише на основі адекватного
врахування змісту певного елемента знання.
Доведено, що будь-яке твердження (задача, теорема тощо) характеризується чисельністю
аргументів. Важливим є те, що одне й те ж саме твердження в різних контекстах понять і уявлень
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передбачає актуалізацію різних компонентів досвіду як умови засвоєння знання в цілому чи його
виокремленої одиниці. Для того, щоб знання увійшло в структуру досвіду в якості певного
новоутворення, воно має бути сформоване як продукт інтеграції зовнішнього впливу та
внутрішньої активності суб’єкта. Особливістю дидактичної форми поставання певного елемента
знання є те, що вона дозволяє об’єкту педагогічного впливу (адресату) релевантно відобразити
цей елемент у його свідомості. У такий спосіб вона сприяє розвитку свідомості, формує ціннісну
орієнтацію, чим програмує його пізнавальну діяльність, оцінює рівень засвоєння.
Процедура включення елемента знання в структуру свідомості включає:
виокремлення певного елемента системи знання, що підлягає засвоєнню; формування
багатоманітності варіантів дидактично доцільного представлення (викладу) цього елемента;
розробка програми регуляції навчально-пізнавальної діяльності як послідовність
трансформацій форми представлення елемента знання.
У питанні аналізу педагогічного знання послуговуватимемося інтегральною схемою,
розробленою В.Гінецинським [див.: 1, с.51-55]. В її основі – формулювання знання як мети,
результату, змісту, засобу і продукту педагогічного впливу, що тлумачиться як цілісний, а тому
завершений акт педагогічної діяльності. Знання як педагогічно задана мета характеризується
такими параметрами: усвідомленість, рефлексивність, системність, диференційованість. Знання
як продукт пізнавальної діяльності в запропонованій схемі пов’язане з реалізацією
пізнавальних стратегій, а ті водночас пов’язані зі стилями пізнавальної діяльності. Знання як
засіб педагогічного впливу досліджується на тлі численних методів навчання, що
характеризуються з позицій знаннєвих конструкцій. Знання як компонент змісту освіти
оцінюється передусім з погляду повноти відтворення в структурі засвоєного навчального
знання відповідного обсягу (факти, теорії, моделі, методи та ін.) й домінування серед них
відомостей, які стосуються відповідної предметної сфери. Знання як результат педагогічного
процесу постає когнітивною ланкою регуляції навчально-пізнавальної діяльності.
В.Гінецинський виокремлює два аспекти функціювання педагогічного знання:
діахронічний і синхронічний [див.: 1, с.5], які визначають відповідно два способи передачі
досвіду і знань – синхронний і діахронний. Перший передбачає оперативне, адресне
спілкування, вказує на можливість узгодження діяльності індивідів у процесі їх спільного
існування та взаємодії. Другий – спрямований на передачу певної суми інформації наступним
поколінням. За синхронним способом передачі знань закріпилася назва комунікація, а за
діахронним – трансляція [див.: 3, с.562-563].
Гуманітарна природа педагогічного знання. На противагу традиційній епістемології, що
створювалася шляхом безкомпромісної елімінації суб’єкта (виключення людського виміру) у
відповідності з вимогами класичного природознавства, сучасна епістемологія будується на
принципі довіри до людини як цілісного суб’єкта пізнання. Особливо невідворотним цей факт є
для соціально-гуманітарного пізнання, оскільки присутність суб’єкта в ньому є аксіоматичною.
Характерним для соціального та гуманітарного пізнання є ціннісно-смислове осягнення
людського буття, його відтворення. Відповідно й ключовими для розуміння його специфіки є
поняття «смисл» і «цінності». На противагу природничому пізнанню, де річ осягається в
просторово-часових параметрах, соціально-гуманітарне аналізує її як носія смислу. Тобто, в
гуманітарному знанні свідомість звертається до смислу речі, а не до її природної сутності [див.:
3, с.516]. Оскільки гуманітарне знання є «людинознанням» (М.Каган), яке намагається
перебороти однобічність вивчення людини, то гуманітарність педагогічного знання
зосереджена на розумінні цілісності людини.
Педагогічне знання – знання світу людини і знання, що має особистісний вимір. «Це –
або ж знання, які відображають соціальну реальність, або ж знання, що віддзеркалюють у
реальності індивідуально-особистісне буття, чи орієнтоване на осягнення суб’єктивного
первня в будь-якому знанні» [4, с.145]. Виявлення гуманітарної природи педагогічного
знання відбувається шляхом включення до змісту освіти «людського виміру»,
особистісного виміру, суб’єктивізації наукового знання.
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Інтегративна природа педагогічного знання. Відомо, що педагогічне знання природно
співіснує в розгалуженій сфері людського пізнання. За твердженням К.Ушинського, у всіх
наукових напрямах: анатомія, фізіологія, географія, статистика, політична економія, історія
та ін., викладаються та групуються факти і співвідношення фактів, у яких виявляються
властивості предмета виховання, тобто людини. Однією з особливостей педагогічного
знання, за переконанням Б.Ломова, є те, що воно розташовується на роздоріжжі багатьох
різнопланових систем знання. На думку В.Краєвського, практично будь-який об’єкт
природи чи суспільства можна вважати частиною педагогічної дійсності (педагогічної
реальності) за умови, що відомості про нього стануть складником змісту освіти. Така
специфіка педагогічного знання характеризує його як полісистемне.
Поряд із полісистемністю педагогічного знання слід вести мову і про його
поліструктурність, що означає наявність у ньому поняттєвих пластів, нашарувань.
Гетерогенність педагогічного знання зумовлюється його здатністю бути зброєю
«пізнання нелюдиномірного об’єкта людиномірними засобами». Як наслідок, спостерігаємо
складність, чисельність і поліфункціональність поняттєвого апарату педагогіки, що передбачає
перенесення філософських, психологічних, медичних, технічних і ін. понять. Гетерогенність
педагогічного знання зумовлена: а) різними контекстами породження різних елементів знання
(культурно-філософськими традиціями, соціально-істричними обставинами тощо); б) різними
контекстами вживання – онтологічними, екзистенційними підвалинами, нормативами освітньої
діяльності, породження смисловими конструкціями та ін.; в) різнотипністю об’єктів, на яких
будується знання (культурні норми і зразки, типи діяльності, цінності тощо) [див.: 7].
Рефлексивна природа педагогічного знання. Педагогічне знання, як і гуманітарне знання
загалом, завжди предметно зорієнтоване (знання про щось), спрямоване на відтворення
характеристик об’єкта, що перебуває поза його межами. Воно водночас прагне набути форми, яка
б виражала ознаки цього знання. Істинність педагогічного знання визначається тим, якою мірою
виражений ним смисл зберігає свою силу і щодо самого себе, що розглядається як об’єкт.
Правомірним є твердження про педагогічне знання як єдність об’єктивного і суб’єктивного.
Знання, в тому числі й педагогічне, існує як певний інваріант багатства форм і рівнів
відображення пізнаного предмета у свідомості суб’єкта пізнання. Зміст педагогічного впливу,
постає як знання, завжди об’єктивно зорієнтоване. Навчально-пізнавальна діяльність повинна
бути організована як вивчення певного предметного набору. Водночас педагогічне знання є
знанням особистісно забарвленим. У ньому сфокусовано водночас відображення об’єктивно
існуючого і відображення внутрішнього світу його носія.
Особливістю педагогічного знання є те, що воно формується не на основі відчуттів, а
за допомогою рефлексії (самоспостереження, інтроспекції), що виникає на основі чуттєвого
пізнання. Так, педагог повинен розглядати самого себе, свої знання, ціннісні орієнтації,
здібності тощо як важливий фактор ефективності педагогічного впливу, основною
категорією якого є знання [див.: 1, с.22, 81].
Текстова природа педагогічного знання. Гуманітарна природа педагогічного знання
передбачає його презентацію і трансляцію у формі тексту. Так, М.Бахтін свого часу
підкреслював, що людина завжди виражає себе (говорить); вона створює текст, який видається
тією безпосередньою дійсністю думок і переживань, з яких єдино може виходити соціальногуманітарне пізнання, мислення. Фокусуючи в собі значення, смисл, цінності, текст є
«первинною даністю (реальністю) будь-якої гуманітарної дисципліни» [3, с.508]. Отже, текст є
безпосереднім предметом гуманітарного пізнання.
Текст як концентрат особливостей гуманітарного знання виконує функцію носія
інформації, трансляції культури, її гуманістичних параметрів, і водночас є явищем самої
культури. Важливою методологічною проблемою соціально-гуманітарного пізнання є
віднайдення шляхів реконструкції суб’єкта (розпредметнення суб’єктивних смислів), що стоїть
за знанням, сфокусованим у тексті, в соціально-історичній інтерпретації культури, на тлі якої
відбулося зрощення суб’єкта [див.: 5, c.400-404].
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Одним із способів трансляції педагогічного знання є навчальний текст, основне
завдання якого – формування когнітивних структур свідомості учнів, розвиток відповідного
типу мислення, навичок і настанов пізнавальної діяльності. Відповідно, для визначення
тексту як навчального, визначаються певні критерії: 1) текст повинен бути здатним
виконувати навчальну, виховну, розвивальну функції щодо одного контингенту учнів; 2)
текст повинен містити нову для суб’єкта інформацію, яка подана в оптимальній формі та
обсязі для засвоєння учнями; 3) у тексті може бути представлений розгляд певного
одиничного конкретного випадку в контексті характеристики предметної сфери науки даної
галузі знання в цілому (в контексті системи всього знання). Тут слід додати, що у
висвітленні одиничного феномену простежується присутність певної позиції щодо цілого,
«інтенції на сукупну характеристику предметної сфери» [1, с.47].
Висновки. Отже, педагогічне знання є яскраво вираженим гуманітарним знанням. Воно
відображає множинність мотиваційно-смислових, ціннісних факторів і цільових залежностей,
що сприяють розумінню суб’єктивності людини. З гуманітарної специфіки педагогічного
знання випливає його інтегративність (поліструктурність, полісистемність, гетерогенність), як
властивість, яка характеризується внутрішнім динамізмом, внутрішньонауковою та
міжнауковою (в рамках пограничних дисциплін) рефлексією. Педагогічне знання – це знання,
що прилучається до свого об’єкту, впливаючи на нього і почасти трансформуючи його. Така
особливість педагогічного знання презентує його як рефлексивне.
Загалом, актуальність порушеної в статті проблеми зумовлюється кризою традиційної
знаннєвої парадигми, що полягає в різкому зростанні нагромадження знань і можливостях його
переробки, засвоєння та використання. Звідси – зацікавленість питаннями педагогічної
епістемології, яка відзначається критичною рефлексією над педагогічним знанням.
Дослідження не вичерпує питання природи педагогічного знання, а слугує окресленням
ключових його характеристик. Свого вивчення чекають проблеми: виявлення особливостей і
тенденцій становлення педагогічного знання в конкретній соціокультурній ситуації, визначення
основних форм його об’єктивації, обґрунтування підходів до визначення обсягу та змісту
поняття «педагогічне знання», встановлення основних механізмів прирощення знання тощо.
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Summary
Prudchenko I. Nature of Pedagogical Knowledge. The article analyzes the problem of the nature of
pedagogical knowledge through humanitarian, integrative, reflexive, textual its components. The author characterizes
by the basic content of the concept of «pedagogical knowledge», the mechanisms of its generation, the conditions of
existence, aspects of functioning. The question of representation of pedagogical knowledge is analyzed. The features of
didactic form presentation of the elements of pedagogical knowledge are detailed. Keywords: pedagogical knowledge,
representation of pedagogical knowledge, humanitarian knowledge, didactic form.
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УНІВЕРСАЛІЯ "СПІВ-ПРИЧЕТНІСТЬ" ЯК РЕГУЛЯТИВНА ІДЕЯ
НОВОГO ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
У філософсько-педагогічному вимірі проаналізовано універсалію “спів-причетність” концепції
“глибинного спілкування” Г.Батищева. Стверджується, що лише в ситуації долання свого егоцентризму
можна по-справжньому розкритись як особистість, відкрити для себе невичерпний світ креативних
можливостей і спілкування. Освіта ж трактується як реальна можливість утілення такого способу
мислення і буття, але за умов переходу до нового педагогічного мислення. Ключові слова: універсалія,
спів-причетність, всеєдність, діалог, освіта, нове педагогічне мислення.

Актуальність осмислення зазначеної в назві статті теми пояснюється не тільки загальним
станом сучасної освіти в Україні, а й тим, що гострота суперечностей, накопичених у цій сфері,
вимагає переходу до нового педагогічного мислення. Сучасний філософсько-освітній дискурс, на
наш погляд, має крок за кроком освоювати ідейний зміст концепції “глибинного спілкування”
видатного російського філософа минулого століття Генріха Степановича Батищева.
Сформульовані ним універсалії “глибинного спілкування” постають своєрідними регулятивними
ідеями такого педагогічного мислення, що прагне і здатне адекватно осмислювати й відповідно
до суті справи розв’язувати суперечності сфери виховання та навчання.
Філософська спадщина Г.Батищева ще не стала предметом систематичних досліджень;
лише у статтях В.Лекторського, В.Шердакова, В.Малахова, О.Хамітова, В.Даренського, І.Буцяк
В.Возняка експліковані окремі ідеї російського філософа. Проте універсалії “глибинного
спілкування” ще недостатньо обернені у філософсько-педагогічний план, не проаналізовані як
регулятиви педагогічного мислення та діяльності, хоча Г.Батищев у низці статей в
“Учительской газете” наприкінці 80-х років ХХ ст. запропонував їх осмислення саме в такому
ракурсі. До речі, термін “нове педагогічне мислення” з’явився вперше саме у цих публікаціях.
Метою статті є аналіз другої універсалії “глибинного спілкування” – “спів-причетність”
у філософсько-педагогічному вимірі, аргументація тези про те, що спів-причетність є
необхідною регулятивною ідеєю нового педагогічного мислення.
Г.Батищев так формулює зміст цієї універсалії: “Спів-причетність: онтологічна...
універсальна взаємна спів-причетність кожного всім суб’єктам в Універсумі і всіх – кожному”
[1, c.127]. Перша ж універсалія – світоутвердження як прийняття та всежиттєве утвердження
беззаперечної абсолютної пріоритетності Універсуму як світу всіх можливих світів.
Світоутвердження протистоїть своє-центризму – як антропо-, так і соціо-центризму. Але чому
має утверджуватися саме Світ, а не суб’єкт? А через те, що все у світі взаємопроникнене одне
одним, все причетне усьому. Отже, друга універсалія розкриває підстави першої, з одного боку,
й показує шлях її реалізації, з іншого.
Бути у стані причетності, бути спів-причетним – не якась абстрактна моральна вимога,
що йде з певної ідейної позиції. Подібні моральні приписи – якими б правильними й
прекраснодушними вони не були , самі собою, як відомо, безсилі. Інша річ, коли вони мають
глибинні онтологічні підстави, які не може спростувати жодна зла або добра людська воля.
На наш погляд, онтологічним ґрунтом універсальної взаємної співпричетності постає
об’єктивна всеєдність, універсальний внутрішній зв'язок усього сутнього.
Смисл всеєдності є глибоко метафізичним, оскільки присутність усього в усьому має не
матеріальну, а ідеальну природу. У межах матеріальної сфери кожне “щось” закрите,
непроникливе, обмежене особливим буттям; у нематеріальній же сфері кожна істота відкрита,
прониклива і “містить усіх в собі і себе в усіх” [8, c.78]. Найбільш дивне, загадкове, таємниче,
неосяжне у всеєдності – присутність одного в іншому, кожного – в кожному, усього – в
усьому, у кожному – усього, – саме присутність, а не наявність, яка залишає фізичні сліди.
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Чистісінька містика, і тим не менше – факт, реальність, буттєвість. Цікаво, що В.Бібіхін
гайдеґерівське Dasein (спосіб буття людини) перекладає як “присутність”. Але й сам Гайдеґер
вживає термін “присутність” стосовно буття як такого [див.: 10, c.227].
Саме у присутності (одного – в іншому у контексті всеєдності) криється тайна
немислимої спорідненості людини і світу. Як ми можемо знати про таку все-присутність, про
всеєдність? – Реальним прообразом, “протофеноменом” її є сфера душевно-духовного,
особистісного самобуття, а ще ближче – наше власне “я”, здатне до усе-присутності, усюдності
і здатне вбирати у себе всесвітнє “усе”.
Звісно, тверезий раціоналіст, та ще й з певними натуралістичними звичками, одразу ж і
неодмінно буде заперечувати: яке право ми маємо суто суб’єктивний спосіб буття накидати на
весь універсум? Адже це “антропоморфізм”! – Зрозуміло, нічого нікуди “накидати” не треба.
Проте, мабуть, слід змиритися з тим фактом, що людина освоює світ у формах власної
активності, у своєму образі і самим своїм образом (але не в розумінні певної “своєрідності”,
часткової особливості), – це по-перше. А по-друге, глибини реальності розкриваються нам не у
зовнішньому спостереженні, а крізь самих себе – не “за аналогією” з собою, а через мислячий
душевно-духовний досвід, у тому числі й досвід осмислення граничних засад власного
самобуття. Одним із підсумків такого самоосмислення його і постає категорія “всеєдність”.
Можна погодитися з С.Хоружим, його визначенням всеєдності як категорії онтології,
“що позначає принцип внутрішньої форми досконалої єдності множини, згідно з яким усі
елементи такої множини тотожні між собою і тотожні цілому, але водночас не зливаються у
нерозпізнавану й суцільну єдність, а утворюють особливий поліфонічний лад” [12, c.XVIIIXIX]. Характерно, що автор цього визначення вважає, що істотність всеєдності не
піддається розсудково-дискурсивному обчисленню.
Якщо всеєдність є істинно-сутнє, то якою є доля, якою є значимість одиничного,
індивідуального, часткового? Чи не розчиняє метафізика всеєдності одинично-індивідуальне
буття в єдиному, чи не стверджує вона пріоритет і панування загального над окремим? –
Одномірно-розсудкова свідомість на подібні запитання відповідає однозначно: система
“всеєдності” не може не приносити в жертву окреме, індивідуальне, одиничне в ім’я загального.
Правда, тут можливі варіанти: подібного роду ушкоджена свідомість може або протестувати
проти метафізичного “тоталітаризму”, відстоюючи до хрипоти права індивідуального з його
невпинними пошуками “ідентифікації”, або санкціонувати панування абстрактної загальності над
окремим, будучи вірним ідеологічним слугою такого придушення всіх відмінностей.
Біда у тім, що розсудком інфікована свідомість представляє “єдність” та “загальність” за
власним образом і подобою, тобто – суто абстрактно. Перевагою ж метафізики всеєдності є
те, що вона своїм ненав’язливим апофатизмом не дається в лапи розсудку, залишаючись
непредметною та незрозумілою для нього. Метафізика всеєдності не є розсудковою
метафізикою, – вона наскрізь діалектична, є спекулятивно, умоглядно конкретною й
інтуїтивно насиченою глибинними людськими переживаннями.
Звернімося до досвіду російської філософії. Наша “самість” як безпосереднє самобуття,
вважає С.Франк, є всеєдністю буття, взятою як одиничне. Вона є ободиниченою всеєдністю.
“Самість”, тобто моє життя, як воно існує зсередини для мене і для себе самого, – чинить
спротив розчиненню в безумовному бутті й “ревниво оберігає своє власне буття”. Проте цей
“спротив” здійснюється не проти всеєдності і не всупереч їй. Адже “в істинній всеєдності
повинно було б бути збережене саме все – і в тому числі, отже, і першочергово, й наше власне
самобуття в усій його повноті та метафізичній глибині” [9, c.423]. Моя “самість” не тільки не
поглинається всеєдністю, вона зберігається завдяки цій всеєдності. Вона “зіткана” цілковито з
неї, вирощена нею, сама є всеєдністю, взятою як одиничне, одне, сама є безмежним у
конкретній формі обмеженого. – Ось тут містяться онтологічні витоки людської свободи.
Людина здатна до самовизначення через те, що несе в собі універсальні сили самого буття, що
вона сама є всеєдністю, взятою в одній “точці”.
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Коли ж “самість” забуває про своє походження, свою спорідненість, про свою істинну
батьківщину і природу та протиставляє себе іншим “самостям” і самій всеєдності буття,
покладаючи себе саму мірилом істини, будучи цілковито стурбованою пошуками та
утвердженням виключно “свого”, – тоді у світ приходить зло. Утворюється “тріщина у
всеєдності” (С.Франк). Як зазначає Гегель, зло “є нічим іншим, як духом, що ставить себе на
вістря своєї одиничності” [5, с.26]. При цьому, в “ситуації зла” або у “стані зла” самість аж ніяк
не втрачає своєї іманентної свободи, але діє всупереч своїй природі й водночас сутності
всеєдиного буття. Ось у чому секрет жахливої сили й енергії зла: не маючи власного “джерела
живлення” (адже зло – не субстанційне), воно озброюється силою й міццю всеєдності. Воно
живе, діє (і пер емагає) за р ах уно к, як каже С.Булгаков, “онтологічної крадіжки”, за рахунок
іншого і проти іншого, за рахунок усього і проти всього.
Свобода як самовизначення в контексті всеєдності іманентно пов’язана з позитивною
всеєдністю, яку Володимир Соловйов визначає так: “Я називаю істинною, або позитивною,
всеєдністю таку, в якій єдине існує не за рахунок усіх або на школу їм, а на користь усіх.
Хибна, негативна єдність придушує або поглинає елементи, які входять у неї і сама
виявляється, отже, пустотою; істинна єдність зберігає і підсилює свої елементи, здійснюючись
у них як повнота буття” [7, c.552]. Отже, зло може виходити не тільки від здурілої самості, що
нанизала себе на вістря своєї відокремленості та виключності, а й від такої “єдності”, що в ім’я
самої себе прагне придушити чи поглинути одиничне. Побідного роду “єдність” вельми схожа
на любиму розсудком категорію “абстрактно-загальне”. Правда, часто утвердження “хибної,
негативної єдності” виявляється саме результатом активності засліпленої у самоствердженні
“самості”, що підмінює собою дійсну всеєдність, зводячи саму себе в абсолют.
В істинній всеєдності (значить, і в істинній свободі) ніщо не приноситься в жертву: ані
часткове, ані загальне. Водночас між ними не може й бути, так би мовити, “ліберального”
стосунку – “сам живи і давай жити іншим”. Немає “часткового” та “загального”, між якими
слід встановити якісь зв’язки. Йдеться не про те, що “часткове” і “загальне” повинні жити
мирно, чемно поступаючись одне одному місцем. “Часткове буття є ідеальним або гідним лиш
остільки, оскільки воно не заперечує загального, а дає йому місце в собі, і так само загальне є
ідеальним або гідним тією мірою, якою воно дає в собі місце частковому” [6, c.361]. Отже, дати
“місце в собі” іншому, вмістити його, а не просто трошки “посунутися”. Справжня свобода
вміщує в собі буття, прагне здійснювати його смисли, а не просто втілювати “свої”.
Гідне, ідеальне буття, – продовжує Володимир Соловйов, – це “повна свобода
складових частин у досконалій єдності цілого” [6, с.361]. Позитивна всеєдність – це “простір
часткового буття в єдності загального” [6, с.362]. Звернімо увагу: не обмеження часткового
буття, не підкорення його загальному, а саме – “простір”. А свободи без простору не буває.
При цьому В.Соловйов вважає, що забезпечення подібного простору часткового буття в
єдності загального утворює ідеальну сутність добра, істини і краси. “Гідне ідеальне буття
вимагає однакового простору для цілого і для частин, отже, це не є свобода від особливостей,
а тільки від їх виключності. Повнота цієї свободи вимагає, щоб усі часткові елементи
знаходили себе одне в одному і в цілому, кожне покладало себе в іншому й інше в себе,
відчувало в своїй частковості єдність цілого і в цілому – свою частковість, одним словом,
абсолютну солідарність усього існуючого, Бог – усе в усіх” [6, c.395-396]. Отже, метафізика
всеєдності розкривається як метафізика свободи, – як це не суперечить логіці здорового
глузду: якщо є пов’язаність, то про яку свободу, власне, йдеться?
Будучи онтологією свободи, всеєдність водночас виявляє себе як її логіка (логос): “Критерієм
гідного чи ідеального буття взагалі є найбільша самостійність частин при найбільшій єдності
цілого” [6, c.392]. Позитивна всеєдність є “життя всіх одне для одного в одному” [6, c.393].
Підґрунтям людської свободи постає всеєдність, спосіб здійснення якої визначає й
логіку свободи. Сваволя (як формальна й перекручена свобода) має місце лише в негативній
єдності, але вона є вторинною, похідною – від позитивної всеєдності. Онтологічно свобода
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не починається зі сваволі. До речі, останню треба гасити швидше, ніж пожежу, –
стверджував Геракліт Ефеський.
Якщо світоутвердження протистоїть своє-центризму і своє-мірству, то принцип співпричетності протистоїть егоїзмові, суб’єктній замкненості, атомарності. Бути співпричетним усім суб’єктам в Універсумі – є природою людини, способом її істинного
буття, який відповідає способу влаштування самого безмежного світу в його неосяжних
глибинах і знаходить своє само-усвідомлення в людині. Значить, егоїстичне
самоствердження – протиприродне, це псування як людської природи, так і матінкиприроди, порушення онтологічних зв’язків.
Г.Батищев відштовхується від думки, що “я” взагалі не може існувати без іншого. Бути
– означає бути для іншого і через нього для себе. Друга універсалія “глибинного спілкування”
є, фактично, виразом філософії зустрічі, творцями якої вважають Ф.Розенцвейга, М.Бубера,
Е.Левінаса. Г.Батищев наполягає на тому, що ми маємо розуміти, що у людини немає
внутрішньої суверенної атомарної території, в цілому вона постійно перебуває на межі;
заглядаючи всередину себе, вона дивиться в очі іншого або ж очима іншого. Внутрішня
індивідуальність в людині має смисл остільки, оскільки може бути доступною для іншого:
“Людина не саму себе зводить до Мірила Усім Речам – і не людство, – але відкриває в інших
усе нові й нові Мірила для себе: така позиція несвоємірства” [1, с.128]. С.Франк пише: “В
зустрічі ‘я’ і ‘ти’ відбувається саморозкриття один для одного двох закритих у собі сутніх
носіїв буття. При цьому ‘моє’ самобуття наче зустрічає і впізнає свою власну сутність за
межами себе самого” [9, с.355]. Е.Левінас вважає зустріч з ближнім подією, явищем у першу
чергу етичного порядку. В зустрічі з іншим вирішальним моментом є почуття й усвідомлення
відповідальності. Друга людина, на думку і Е.Левінаса, і Г.Батищева не тільки має право бути
іншою, але і є іншою. Г.Батищев пише: “Завдання знайти себе народжується саме із вільного
рішення зустріти в інших і через інших у Вищому Первні універсуму щось таке, що не
менше, а можливо навіть і більш гідне увійти всередину й утворити оновлене, збагачене і
доповнене, більш справжнє власне Я…” [2, с.108].
Яким має бути педагогічне спілкування, в якому утверджується спів-причетність
кожного усім? Спілкування має бути людяним, у першу чергу, не варто ділити його на
педагогічне і не-педагогічне, якщо вдуматися – то це абсурд (а, тим не менше, це звичайний
поділ). Г.Батищев говорить: “Нам потрібна не школа грубої педагогічної інженерії, не
система одностороннього впливу на вихованців за аналогією з об’єктами-речами, але школа
педагогічного спілкування як логіки взаємної співпричетності поліфонічного взаємовпливу
і глибинної поваги до душевно-духовного світу кожного” [3].
Отож, друга універсалія Г.Батищева – це фактично універсалія зустрічі. “Зустріч” –
філософський термін, який вживається для означення особливого процесу взаєморозуміння
і взаємодії суб’єктів у глибинному спілкуванні, в якому діють принципи прийняття і
другодомінантності, тобто йдеться про спрямованість особистості на іншого. Глибинне
спілкування, на думку Г.Батищева, на відміну від інформаційно-ситуативного спілкування,
яке є найпоширенішим у навчальному процесі, на відміну від реактивного спілкування, яке
характеризує авторитарне виховання, – це завжди зустріч поколінь, це завжди утримання
ситуації співпричетності Буттю і Спів-Буттю. “Діалогічність – це відкритість усім” [4,
с.141], – пише М. Бубер. Це прорив не лише у священне і героїчне, але і в наше
повсякдення, в якому раптом нам відкривається світ у його величі. Досвід іншого дозволяє
нам подивитися на світ очима іншого, стати очима іншого.
Адекватне розуміння універсалії спів-причетності у межах нового педагогічного
мислення допомагає вчителю уникати як протистояння колективізму та індивідуалізму, так і
їх зовнішнього, абстрактного, еклектичного поєднання (що притаманне старій педагогічній
ментальності). Адже саме через концепт «позитивна всеєдність» можна усвідомити вельми
тонку діалектику взаємопроникнення колективності (спільності) та індивідуальності
(неподільності). Друга універсалія “глибинного спілкування” як регулятивна ідея
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педагогічного мислення орієнтує діяльність педагога на створення такого педагогічного
простору, в якому спів-причетністість стає не вимогою, а способом здійснення всіх без
винятку стосунків учасників освітнього процесу. І тоді зміст навчання перестане бути
чужим матеріалом для завоєння, а поставатиме як власне культура, як те, що органічно
входить у мій дух і мою душу, олюднюючи, культивуючи їх. Лише в такому контексті через
подолання холодної чужості й байдужості “матеріалу” з-бувається моя спів-причетність
роду людському, вдячна причетність до досвіду попередніх поколінь. Мистецтво вчителя –
відкрити дорогу учням до цього досвіду як до живої, вкрай необхідної та бажаної
реальності. А як відкривається така дорога? – Разом зі своїми учнями стати на цей шлях,
увійти в його неспокій, разом з ними перебувати у ситуації спів-причетності. Як навчити
спів-причетності? – Тільки самою спів-причетністю ж, адже полум’я – від полум’я, а не
від гарних і водночас безпорадних слів, закликів, повчань.
Висновок. Універсалії “глибинного спілкування” є саме регулятивними ідеями нового
педагогічного мислення. Доведення їх світоглядного настрою та конкретного змісту до
рівня “методик” (тобто – до реальних кроків здійснення педагогічного процесу) – справа не
філософа, а педагога. Філософ не повчає педагогіку, не підміняє собою педагога, – взагалі
він не повинен братися не за свою справу. Але й при цьому педагог не повинен просто
використовувати й “застосовувати на практиці” ті чи ті філософські концепти. Дуже
хочеться, щоб учитель навчився (нарешті!) мислити по-філософськи, вирішуючи свої
реальні та найскладніші у Всесвіті завдання.
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Summary
Butsyak I., Vozniak V. Universals "Co-ownership" as a Regulative Idea of a New Pedagogical
Thinking. The article universals "co-ownership" H. Batyschev’s concept of "deep dialogue" is analyzed in
philosophical and pedagogical dimension. It is stated that only in situations dealing with his egocentrism can
really open up as a person to discover endless creative possibilities and world communication. Education is seen
as a real opportunity to implement this way of thinking and being, but the transition to a new pedagogical
thinking. Keywords: universality, co-ownership, unity, dialogue, education, new pedagogical thinking.

232

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія

УДК: 101.1; 371.13

© Світлана Ганаба
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ
ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ЗНАННЯ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Закцентовано увагу на фрагментарності освіти, яка зумовлює деформоване бачення та
розуміння реальності, не дозволяє людині адекватно реагувати на калейдоскопічність змін у сучасному
соціумі. Порушується проблема єдності знань, можливості міждисциплінарної інтеграції у сфері
освіти. Ключові слова: міждисциплінарність, інтеграція знань, фрагментарність.

Цивілізаційні зміни, що визначають конфігурацію сучасного світу, дедалі частіше
характеризуються нестабільністю, мінливістю, динамізмом, альтернативністю шляхів у
подальшому розвитку соціуму. Вони пов’язані з виникненням і поширенням комунікативноінформаційних технологій, які перетворили інформацію на певну практичну цінність, завдяки якій
можна отримати нові вартості. Інформація як неодмінний атрибут сучасної епохи виявляє здатність
до постійного зростання, яке дослідники метафорично кваліфікують як «інформаційний бум». У
цьому контексті чи не найбільш актуальною проблемою стає міждисциплінарний синтез,
інтеграція знання, що має не тільки суто пізнавалне та методологічне, а й важливе практичне,
зокрема освітнє значення. Тому метою статті є всебічне дослідження проблеми міждисциплінарної
інтеграції як організації знань і можливостей її впровадження в освітній сфері.
Величезний та розмаїтий потік щоденної інформації спричиняє не лише дедалі
поглиблювану диференціацію та спеціалізацію знань, а й зумовлює обмеженість можливостей
людини у їх засвоєнні. Інформаційний продукт, який виникає та змінюється з
калейдоскопічною мозаїчністю, породжує фрагментарність і певний хаос у світосприйнятті та
світорозумінні людиною, котра звикла до усталеності та порядку, а відтак кризу її
самоідентифікації. Її сегментована свідомість не здатна охопити цілісність і комплексність
проблем, які виникають і вимагають розв́язання . «Сучасна людина все чіткіше відчуває
незвичність свого становища у соціумі і природі, пов’язану з тим, що людина і світ – єдине
ціле. Штучне розчленування цієї цілісності породжує абсурд, веде до втрати життєвих смислів і
відчуття зміни їх домінантності» [4, с.23], – пише В.Кізіма. Людина перебуває у просторі
небезпеки, безладу, потенційних ризиків, з якими досі не зустрічалася. Вона дедалі менше
почуває себе як творець і господар своєї долі, оскільки стає заручником того світу, який сама
створила, щосекунди зустрічаючись із реаліями майбутнього та виявляючи недостатню
здатність адаптуватися до швидкоплинного життя.
Віднайти сумірні сучасності культурні форми, зберегти рівновагу в динамічному та
мінливому світі людина зможе за умови створення цілісної картини про себе та світ, у якому
вона живе. Оточуючий світ вона має розглядати не як сталу, незмінну та гармонійну структуру,
яку слід пізнати і до якої треба пристосуватися в процесі життя, а як сферу пізнавальної та
практичної невизначеності, в якій потрібно повсякчас долати труднощі, творити себе і нові
суспільні реалії. Пізнання світу як світу цілісного, складного та багатовекторного є водночас
інтелектуальною та життєвою неодмінністю, яка на думку Е.Морена, дозволяє розв’язати
глобальні та фундаментальні проблеми людства [див.: 12, с.36]. У межах чіткої спеціалізації
вони не «проглядаються» і немовби винесені за дужки конкретних наукових дисциплін. Їх
аналіз і розв’язання можливі лише в межах контексту – своєрідного ансамблю, що містить
інформацію з різних сфер наукових знань та життєвих практик. «Пізнання ізольованих
інформаційних відомостей недостатньо. Потрібно розташовувати ці відомості в контексті, в
якому вони і набувають значення. Щоб набути значення, слово потребує тексту, який є його
справжнім контекстом, і для тексту необхідний контекст, у межах якого він пишеться» [12,
с.36], – вважає Е.Морен. Розглянути цілісність і складність світу, висвітлити його проблеми та
перспективи розвитку і водночас репрезентувати нові властивості та якості конкретних
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суспільних інституцій і структур у контексті цілісності світобачення та світорозуміння
дозволяє міждисциплінарний синтез. Міждисциплінарність є ознакою та неодмінною умовою
пізнання і розуміння сучасних реалій, яка, об’єднуючи знання задля створення цілісної та
складної картини світу, дозволяє уникнути спрощення та одноманітності.
Поняття міждисциплінарності в методологічному розумінні було предметом наукових
зацікавлень багатьох дослідників, зокрема А.Пуанкаре, Л.Онзагера, М.Ейгена,
Л.Мандельштама, Р.Томи, І.Пригожина, Г.Хакена та інших. Барвиста палітра концептуальних
підходів щодо трактування сутності міждисциплінарності та її методологічного потенціалу в
освітній сфері представлена працями В.Аршинова, В.Буданова, Л.Бевзенко, Л.Горбунової,
І.Добронравової, І.Єршової-Бабенко, А.Євдотюк, Л.Киященко, Н.Кочубей, В.Лутая,
О.Робуль, І.Предборської, Л.Сидоренко, В.Шевченка та ін.
Слід зазначити, що нині відсутній єдиний погляд на трактування змісту поняття
міждисциплінарності. Його багатозначність відображає складність функціональних і змістових
його виявів. На думку В.Буданова, причина багатоаспектності поняття в тому, що
міждисциплінарна методологія презентує горизонтальний, міждисциплінарний зв'язок реальності
– асоціативний, з метафоричними переносами, часто символічними мотивами, що містять
колосальний евристичний заряд, на відміну від вертикального причиново-наслідкового зв’язку
дисциплінарної методології, що розв´язує конкретне завдання і в межах історичного контексту
розвитку предмета [див.: 2, с.51]. Дослідник виокремлює декілька визначень поняття
«міждисциплінарність», ілюструючи його еволюцію в лоні наукових пошуків. По-перше,
міждисциплінарність аналізується ним як процес утворення на межі наук нових синтетичних
галузей, як уміння поєднати мови суміжних дисциплін. Мова йде про спільну феноменологічну
основу, де створюється взаємно збагачений поняттєвий апарат. У подальшому трактування
дослідником терміна поглиблюється, доповнюється та визначається вже як процес узгодження
мов, методів і гіпотез, їх трансляція з однієї дисципліни до іншої. Звертає увагу В.Буданов і на
розширення практичних можливостей міждисциплінарного синтезу щодо практики наукового
пізнання в контексті системного підходу. Відтак, міждисциплінарність характеризується ним як
ідея системного підходу в науці, пов’язана з розумінням загального зв’язку явищ та єдністю
загальнонаукових методів і універсалій, які застосовуються до різноманітних дисциплін. Але
зведення проблеми єдності знань до всеосяжної, універсальної системи не позбавлене
формалізму, штучності, довільності. Дослідник також аналізує міждисциплінарність як
евристичну гіпотезу та аналогію, що переносять конструкт однієї дисципліни до іншої. Основний
акцент в оцінці евристичної міждисциплінарності, на його думку, переноситься зі сфери знань на
комунікативність. Найбільш повним і таким, що відповідає реаліям сучасності, є трактування
дослідником поняття «міждисциплінарність» як конструктивного проекту, як організованої
форми взаємодії багатьох дисциплін для розуміння, обґрунтування та, можливо, керування
феноменів надскладних систем [див.: 1, с.208].
І.Добронравова та І.Фінкель вважають, що використання міждисциплінарності як
конструктивного проекту чи евристичної гіпотези-аналогії є занадто вузьким, оскільки вони
використовуються у межах фізики живого і мають на меті комплексне дослідження, яке
поєднує зусилля біологів, медиків, хіміків, антропологів, істориків, психологів, тобто
природознавців і гуманітаріїв. Тому доречно використовувати поряд із терміном
«міждисциплінарність» понять «кросдициплінарність» і «трансдисциплінарність» [3, с.171].
Солідаризується з такою позицією О.Князева. Аналізуючи міждисциплінарні стратегії
наукових досліджень, вона виокремлює терміни «міждисциплінарність», «полідисциплінарність»,
«трансдисциплінарність». Зазначаючи близькість цих понять, дослідниця вказує і на їх відмінності.
Так, міждисциплінарність, на її думку, означає передусім кооперацію різних наукових галузей,
циркуляцію загальних понять для розуміння та пояснення певного явища. «Міждисциплінарність
може означати лише і просто те, що різні дисципліни сідають за спільний стіл, подібно до того як
різні нації збираються в ООН виключно для того, щоб заявити про свої власні національні права і
свій суверенітет по відношенню до посягань сусіда. Але міждисциплінарність може прагнути
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також до обміну і кооперації, в результаті чого міждисциплінарність стає чимось органічним»
[12, с.23], – пише дослідниця. Водночас, трансдисциплінарність О.Князева трактує як
дослідження, здатне здолати дисциплінарні кордони і вийти за межі конкретних дисциплін, тим
самим реагуючи на надспеціалізацію та фрагментарність знання. Полідисциплінарність, на її
думку, є характеристикою дослідження, коли будь-який феномен чи об’єкт вивчається одночасно
і з різних боків кількома науковими дисциплінами» [12, с.22]. Розмежовуючи ці поняття,
дослідниця вважає за доцільне вести мову про полідисциплінарні дослідницькі цілі,
міждисциплінарні дослідження і трансдисциплінарні стратегії дослідження. Попри
багатозначність і навіть певну суперечливість у поясненні терміна науковцями, спільним у них є
те, що міждисциплінарний синтез спрямований на створення цілісної картини світу і є таким
рівнем розвитку пізнання, в межах якого можуть окреслюватися та розв´язуватися
фундаментальні проблеми як внутрішньонаукового так і міжнаукового характеру.
Фундаментальною відповіддю на виклик епохи, яка здатна забезпечити подальший
суспільний поступ, має бути формування в людини нового образу мислення, нових цінностей,
нового відчуття і сприйняття, співзвучного сучасним швидкозмінним реаліям. Формування цих
здібностей як нових культурних цінностей, їх трансляція та розвиток покликані стати основним
завданням сучасної освіти. Царина освіти реагує на зрушення, що відбуваються в межах
суспільного буття та виробляє механізми адаптації людини до реалій мінливого світу, а також
набуває повсякчас нових обрисів. Освітні інституції постають у сучасному світі не лише як
соціальна сфера зі збереження і трансляції досвіду пращурів, а й орієнтир у подальшому
розвитку суспільства, покликаний значною мірою виконувати випереджаючу превентивну
функцію підготовки людини до життя в епоху криз і нестабільності.
Сьогодні, коли доречно поглянути на мінливий, хаотичний світ з позиції цілісного
підходу, однією з найважливіших проблем освіти є дослідження навчально-пізнавального
процесу з позицій міждисциплінарності. «Для того, щоб мати змогу протидіяти хаосу,
виробити стратегію поведінки в ньому, потрібні нові напрями освіти, нова міждисциплінарна
метамова горизонтальних зв’язків з урахуванням здобутків нашого інтелекту. Цілісність
знання як домінантна нової фундаментальної парадигми освіти має розв’язати проблему двох
культур, здолати суб’єкт-об’єктну дихотомію нашої ментальності, відновити гармонію
стосунків людини і природи» [2, с.47], – пише В. Буданов.
Освіта, щоб надати змогу людині протидіяти хаосу, виробити стратегію поведінки в ньому,
оперативно реагувати на постійно виникаючі зміни в житті та практичній діяльності, має
переорієнтуватися з трансляції певної суми знань на розвиток умінь навчатися та вчасно
відмовлятися від застарілих ідей і концепцій, уміння переносити знання з однієї наукової сфери у
іншу, синтезувати і комплексно застосувати інформацію на практиці тощо. Сфера освіти покликана
репрезентувати цілісний, міждисциплінарний погляд людини на світ і себе у світі. Проте, сучасна
система освіти, прагнучи охопити безмежність знань, копіює дедалі зростаючу диференціацію
науки. Вона будується на вивченні окремих структурованих дисциплін, а не на дослідженні
проблем реального світу. Вузька спеціалізація у сфері освіти зумовлює «розірваність» знань, веде
до їх відчуження від людини. Побудована за жорстким дисциплінарним принципом, сфера освіти
позбавлена здатності до саморозвитку, тому що не повною мірою враховує пізнавальний інтерес та
ініціативу особистості. Е.Морен вважає, що спеціалізовані знання є особливою формою абстракції.
«Спеціалізація немовби «абс-трагує», тобто «готує екс-тракт», тобто витягує об’єкт з його
контексту та із сукупності, в яку він входить, відрізуючи його зв’язки і взаємодії з середовищем,
включає його в абстрактну концептуальну сферу – одну зі сфер, яка відгороджена внутрішніми
перегородками дисципліни, межі яких довільно розбивають системну цілісність (відношення
частини до цілого) і багатомірність феноменів. Спеціалізація зумовлює математичну абстракцію,
яка вилучає з аналізу все конкретне, надає перевагу лише тому, що вирахувано та формалізовано»
[11, с.40], – зазначає дослідник. Відтак, освітні інституції скоріше навчають людину розв´язувати
типові завдання за аналогією та зразком, лінійно мислити. Вони розвивають лінійну інтуїцію, а
тому формують ілюзію простоти світу, будучи небезпечними й оманливими в умовах складного,
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динамічного та суперечливого світу. Наші роздроблені та розподілені за дисциплінарними сферами
знання створюють перепони для належного пізнання складного світу, є неадекватними для
розуміння сьогоднішніх реалій та глобальних проблем. «Наскрізний розподіл за дисциплінами, –
пише Е.Морен, – приводить до неможливості осягнути «те, що було зіткано воєдино», тобто
складне в його буквальному та первісному значенні» [11, с.40].
Сучасна освітня система, сформувавшись у лоні індустріального суспільства, продовжує
готувати вузькокваліфікованого фахівця певної спеціалізації, який виявляє здатність
виконувати типові завдання та працювати конвеєрним методом. Проте поділ певної суми знань
на навчальні дисципліни, що був виправданий запитами індустріальної епохи, на разі є не
ефективним і дієвим. У праці «Діагноз нашого часу» К.Мангейм зазначає, що така освітня
система більше прилаштована до потреб вузько обмеженого світу, а тому нічого не має дивного
в тому, що люди виховані в межах цієї системи і за принципами цієї системи зазнають невдач,
коли їм доводиться діяти в межах широкого плану, коли у своїй діяльності вони мають
використовувати знання і досвід, якого не набули у вузько спеціалізованому навчанні [див.: 10,
с.430]. Дослідник пропонує відмовитися від колишньої жорсткої концепції навчальних
предметів на користь інтегральної концепції шкільної програми, в якій знання отримані в
одному курсі пов’язуються зі знаннями, отриманими в іншому. Освіта відтак спрямовується на
розвиток особистісного потенціалу тих, хто навчається [див.: 10, с.462]. Подібні думки
висловлює М.МакЛюєн. Він вважає, що поділ навчального плану на предмети не лише є
зразком фрагментарної безладності знань, а й має на меті гарантовано «постачати громадян,
нездатних зрозуміти той кібернетичний світ, у якому вони живуть» [9, с.399]. У процесі
навчання, де навчають розподіляти знання за галузями, не встановлюючи зв’язку між ними –
творення цілісної картини в осмисленні та розв’язанні певної проблеми для учасників освітньої
взаємодії уявляється як хитромудра та надзвичайно важка головоломка. Невидимими для них є
не лише контекст, а й взаємозв’язки між фрагментами знань між дисциплінами.
Слід зазначити, що тема міждисциплінарної інтеграції у сфері освіти є не новою.
Проблема міждисциплінарного синтезу хвилювала філософську та педагогічну думку і в
минулі часи. Зокрема, одна з фундаторок національної освіти і виховання, знаний педагог і
психолог С.Русова радить учасникам освітньої взаємодії в навчальній діяльності розглядати
досліджуваний предмет у його розвитку та зв’язку з іншими предметами чи явищами, «щоб
учні могли утворити собі такий концепт, який об’єднував би всі науки в один величний процес
многобічного соціального та фізичного розуміння всесвіту» [13, с.227]. Такий спосіб навчання
вона називала генетичним методом. У центр генетичного навчання дослідниця радила ставити
природознавство та соціальні дослідження про рід, родину, громаду, державу, церкву,
мистецтво. На її думку, міжпредметні зв’язки природознавчих і соціальних дисциплін,
мистецтва потрібно найтісніше поєднувати з практикою життя.
Передбачало об’єднання певної суми знань довкола якоїсь ідеї чи проблеми й
комплексне навчання. Слід зазначити, що ідея комплексного інтегративного навчання
набула популярності та розвитку в 20-і роки ХХ століття в країнах Європи. Мала вона
практичне втілення і у навчальних закладах Радянського Союзу. Задумана як встановлення
своєрідного містка між різноплановими знаннями, як діалектичне поєднання окремих
галузей знань у загальну наукову картину, вона все ж не змогла реалізувати ідею
фундаментального та всебічного розгляду освітніх і життєвих проблем. Її недоліком на
думку фахівців стало надмірне захоплення поєднанням знань з різних предметів, інколи
доволі «штучним». За основу загальної систематизації змісту та процесу навчання доволі
часто бралися вторинні ознаки, не враховувалася предметна структура наукового знання чи
діяльності тощо. А відмова від будь-якого структурування навчального матеріалу звела цю
ідею нанівець, зробивши абсурдною та безперспективною.
Міждисциплінарну інтеграцію в освіті недоречно трактувати як екстенсивне поєднання
різних знань в одному предметі, їх універсалізацію та енциклопедизацію. Якщо наукові факти
та ідеї добираються на підтвердження чи заперечення якоїсь певної концепції чи теорії, то
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таке інтегративне об’єднання набуває завершеного характеру. За умови, коли факти і
відомості редукуються до однієї теорії чи проекту, відбувається творення нової дисципліни
як замкнутої системи. Міждисциплінарний синтез є продуктивним за умови, якщо він
зберігає відкритий характер, якщо він виявляє здатність повсякчас запропонувати нові
знаннєві конфігурації для розв´язання тієї чи тієї проблеми. Єдино вартісним визнається те
знання, що живиться невизначеністю, спонукає до пошуку, аналізу, нової інтерпретації,
формування нового погляду на проблему та шляхи її розв´язання. Конфігурація знань
уявляється певним циклом, об’єднанням (гештальтом), що не зводиться до єдиного смислу, а
навпаки, спонукає до нової їх рефлексії. Таке тлумачення природи сприйняття, пізнання та
осмислення знань передбачає зміну й конфігурації навчальної діяльності, сприяє
становленню гештальт-освіти. Гештальт-освіта постає як передача цілісних блоків
інформації, системи структурованих логічно-графічних схем, патернів мислення тощо. «Щоб
ми змогли організувати наші знання належним чином, викладачі повинні навчати
виокремленню контекстуальної складності проблем» [11, с.36], – радить Е.Морен.
Міждисциплінарна інтеграція вимагає від учасників освітньої взаємодії позбутися
стереотипних правил, уникати шаблонних зразків, уніфікованих підходів, орієнтуючись на
особистісне бачення окресленої проблеми та творчому підході до її розв’язання. На думку
С.Клепка, інтеграція не може бути зведена «лише до перетасування знань із монокурсів в
інтегративні дисципліни», оскільки інтеграція передбачає «взаємодію принципів монізму і
плюралізму, системності та асистемності, логіки – інтуїції, точності – невизначеності,
центричності – ацентричності, алгоритму – парадоксу, нарешті, монокультурності –
полікультурності в здобуванні особистісного знання» [5, с.31].
Інтеграція трактується як організація знання. Побудова навчального процесу, виходячи з
принципів міждисциплінарного синтезу, пробуджує творчий первень особистості. У світлі
міждисциплінарності долається один із педагогічних постулатів, який стверджує, що спочатку
треба дати знання в готовій, усталеній формі, а вже потім вправлятись у творчості. Механічне,
репродуктивне освоєння інформації суперечить способу існування людської суб’єктивності,
оскільки «породження ідеального плану діяльності протікає не у формі інтеріоризації
(вростання у «глибини духу» певного зовнішнього змісту), а у формі творення нових
можливостей діяння» [7, с.183]. Результатом будь-якої творчої діяльності є людська
суб’єктивність зі своєю здатністю створювати нові можливості у знаннєвих конфігураціях. За
таких умов навчальний процес враховуватиме людську багатомірність і сконцентровуватиме
увагу на розвитку людського потенціалу. Відбувається своєрідне єднання внутрішнього світу
людини із зовнішніми об’єктивними реаліями, що зумовлює нове бачення, розуміння,
переживання, проживання світу зовнішнього, окреслює його подальші горизонти розвитку.
Творчість не може бути затиснута у лещата тісно структурованих знань. За своєю суттю
вона передбачає інтегративний підхід, оскільки рефлексивно вимагає різноманітних способів
досягнення мети, інтеграції різних знань, характеризується невизначеністю та
непрогнозованістю напряму пошуку. За визначенням Н.Кузьміної, людина в процесі
самореалізації розвивається лише тоді, коли створює власні інтегративні схеми різних типів, а
саме: синтез знань, отриманих з різних джерел, організація їх у систему та використання на
практиці, в процесі розв´язання теоретичних і практичних завдань; здійснення зворотнього
зв’язку (чи міг би я досягнути бажаного результату, чи задовольняє він мене) [див.: 8, с.94].
Інтегративний характер освіти сприяє ущільненню інформації. Зокрема, «спресувати»
навчальний матеріал довкола теми дозволяють засоби візуалізації. Малюнки, комікси,
піктограми, ієрогліфи, схеми, графіки тощо набувають нового звучання як компресори
текстової інформації, засвоєння якої вимагає менше часу й зусиль і дозволяє у тих, хто
навчається створити цілісне уявлення про досліджуваний предмет. Ущільнення текстової
інформації через пошук аналогій, ототожнення елементів і зв’язків, усунення надлишку
інформації презентує також концепція «педагогічної когітології» В.Гінецінського. Згідно з цією
концепцією текст будь-якої величини можна навіть звести до одного речення, тобто до
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своєрідного номіналістського визначення. Проте, на думку С.Клепка, ця концепція не
позбавлена недоліків. Так, «у процесі такого згортання віднаходиться ідея, тема тексту, яка
інколи і перед автором постає у деформованому вигляді. Таке зведення дає можливість
запам’ятовування факту тексту й уявлення про його зміст, тобто є способом доповнення
пам’яті логікою» [5, с.20], – вважає дослідник. Міждисциплінарна інтеграція, що трактується як
процес створення цілісного уявлення про досліджуваний предмет, має функціональні
обмеження, серед яких – нівелювання частиною інформації при створенні цілісної картини.
Міра цілісності та складності – це міра сприйняття та розуміння.
Висновок. Отже, впровадження у практику освіти міждисциплінарного синтезу дозволяє
розв´язати суперечність між безмежністю інформації та обмеженістю людських ресурсів у їх
засвоєнні. Інтеграційні процеси в освіті дозволяють подолати її фрагментарність, що зумовлює
деформоване бачення та розуміння реальності людиною. Вони вносять у практику освіти нові
форми взаємного зв’язку та співробітництва. Освітній ресурс розуміється як ціннісно значимий
та затребуваний як для суспільства, так і для конкретного суб’єкта. Суб’єкт навчальної
взаємодії позбувається ролі пасивного здобувача інформації, оскільки долучається до її
творення, використовуючи свій інтелектуальний, емоційно-особистісний потенціал. Освітній
ресурс у контексті міждисциплінарної інтеграції сприяє розвитку та саморозвитку особистості.
Враховуючи те, що проблема міждисциплінарного синтезу є багатогранною та
актуальною для царини освіти, доцільно продовжити дослідження з окресленого питання,
зокрема проаналізувати дидактичний аспект інтеграції знань.
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Summary
Hanaba S. Interdiscipline Integration as the Organization of Competences: Educational Aspect. The
article pays attention to the fragmentation in education which causes the deformation of seeing and
understanding the reality and does not let the person to react adequately in the caleidoscopity of changes in
modern socium. The author disturbes the problem of unity the competences, pays attention to the advantances of
interdiscipline integration. Keywords: interdisciplinarity, integration of competences, fragmentarity.
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