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ПРЕДПОСЫЛКИ ФИКСАЦИИ И РЕДУКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ЗАРОЖДЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Исследуется понятие «человек» в контексте формирования западноевропейской рациональности.
Рассмотрение предпосылок редукции и фиксации человеческого к различным теоретикопознавательным конструктам обнаруживает необходимость ряда установок для их реализации.
Установки фиксации предполагают возможность представления человека через те или иные
существенные признаки. Предпосылки же редукции предполагают возможность представить человека
как следствие определенных слоев реальности. Неочевидность такого рода установок и трудности, к
которым ведут попытки их реализации, обнаруживают необходимость возвращения к человеческому.
Ключевые слова: рациональность, человек, субъект, объект, теория познания.

Критика субъект-объектной оппозиции, к которой все чаще обращаются в XX веке,
обнаруживает проблематичность не только данного теоретико-познавательного отношения, но
и тех результатов, которые были получены в ходе его использования. Одним из таких
результатов является понимание человеческого в истории западноевропейской мысли.
Рассмотрение оснований для данного понимания человеческого (наследниками которого мы в
той или иной мере являемся) представляется актуальным и необходимым как для уточнения
эвристического потенциала понятия «человек», так и для формирования других (не сводимых к
субъект-объектной оппозиции) теоретико-познавательных отношений.
Целью настоящей статьи является указание на нелегитимность попыток редукции или
фиксации человеческого, что обнаруживает необходимость возвращения к человеческому.
Ни для кого не секрет, что рациональность появляется и формируется на фоне
десакрализации
мифологического
пространства.
Так
происходило
возникновение
систематического, доказательного знания в Греции, формирование картины мира в Новое время,
переход к политическим и социальным технологиям в 20 веке. То, что является предметом веры,
признается сокрытым, неясным и даже недоступным для выведения к ясности, – становится
предметом разбирательства. Предмет разбирательства предполагает дистанцию между собой
(предметом) и тем, кто разбирательство производит. Это, разумеется, не означает позиции
стороннего наблюдателя, но означает поставленность под вопрос, граничную позицию между
предметом разбирательства и условиями его определенности.
Спрашивая о том, почему нечто таково, почему оно относится к порядку сущего или
должного и даже, спрашивая о том, "почему существует нечто, а не ничто, ибо ничто более легко
и более просто, чем нечто?" 1, мы вовсе не отказываемся от определенности того, о чем
спрашивают. Скорее, наоборот: мы оказываемся лицом к лицу с этой определенностью или
ставим под вопрос определенность собственной убежденности. Это – линия собственного усилия,
и именно поэтому философия начинается как акт личной воли, личного понимания, самостояния.
Другое дело, что из порядка безусловного (а он имеет и отрицательный модус, например,
безусловного непонимания) переход в поле общезначимого производится, о чем
1

Г.В. Лейбниц Начала природы и благодати, основанные на разуме // Г.В. Лейбниц, собр. Соч. В 4-х тт., т. 1. – М.:
Мысль, 1982. – С. 408.
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свидетельствует уже наличие рациональности *. Следует оговориться, что переход этот имеет
модальность возможного, то есть, вовсе не обязательно ту или иную практику
трансформировать в практику общезначимую. Однако только возможность этой практики в
случае необходимости стать общезначимой, претендовать на всеобщность позволяет саму
практику считать рациональной или принадлежащей к порядку той или иной
рациональности. Разумеется, такой переход не может не трансформировать безусловное, из
которого мы попадаем в поле общезначимого, как не может не трансформировать и
общезначимого. В данном, однако, случае принципиальным является то, что предмет
разбирательства и условия его определенности изначально оказываются положенными на
стороне человека, но исключительно понимаемого как "вещь среди вещей". Последнее
положение требует, пожалуй, прояснения, которое возможно в двух направлениях. Вопервых, следует отдельно оговорить понятие человека, то есть, указать на то, почему мы
говорим о человеке, а не о сознании, субъективности и т.д. Во-вторых, следует также
прояснить, почему речь идет об указанной двойственности предмета разбирательства и
условий его определенности, то есть, указать на основания такого рода деления.
Методологические предпосылки "фиксации" человеческого. Развитие философского
категориального аппарата, начиная еще с античного деления на умопостигаемое и чувственно
данное, через открытие субъективности и ее тематики в Новое время к понятиям синтеза,
конституирования и экзистенции привело к дифференциации различных способов проявления
человеческого. Само человеческое оказалось "слишком человеческим" даже для теоретических
разысканий. При этом понятие человека всякий раз пытались определять через вновь вводимое и
доказываемое в собственной правомерности понятие. Такой способ говорения о человеке, как
представляется, привел к тому, что о человеке забыли не в меньшей степени, чем о бытии. Никто
не оспаривает того, что сознание конституирует, экзистенция – экзистирует, субъективность
реализуется и проч. Однако сам человек не сводится ни к одному из названных определений,
скорее через них обнаруживается способ доступа человека к тем или иным скрытым от простого
взгляда структурам (допредикативному слою, смыслу бытия, объективности).
Редукция человека к различным структурам его человеческого обнаруживает
предпосылку сложности устройства "человек", причем сложности, допускающей только и
исключительно сведение ее к более простым или базовым структурам. Эта предпосылка
усиливается еще и тем, что полагается возможным вывести все человеческое из такого рода
базовых структур (например, показать его как эпифеномен Я, способы экзистирования,
результат конституирования и проч.).
Важно отметить, что так понимаемая сложность является установкой в самом точном
смысле этого слова и предполагает летигимность целого ряда методологических процедур,
которые, будучи осознаны, обнаруживают собственную несостоятельность. Так, во-первых,
попытка сведения чего-либо к базовым структурам предполагает, что набор такого рода
структур определен, или можно доказать полноту набора, его достаточность. Более того, такая
попытка предполагает, что структуры имеют место и являются устойчивыми. На деле мы
имеем обратное движение: человек представляется чем-то сложным, мы выделяем из его
активности те или иные "существенные признаки" (разумность, нравственность, возможность
заниматься политикой и т.д.), начинаем понимать человека как существо этими признаками
обладающее и определенное, а всю остальную активность – как проявление этих признаков.
Таким образом, во-вторых, здесь предполагается еще и то, что выделяемые признаки
обладают автономным существованием. В противном случае получается, что мы сначала
выделяем нечто, например, разум из его взаимосвязей с другими признаками человеческого,
потом объявляем разум определяющей способностью и пытаемся свести к нему все остальные
проявления. Иными словами: определяющие сам разум механизмы (или, по крайней мере,
взаимодействующие с ним) мы пытаемся свести и определить через разум. Очевидно, что
такого рода движение рано или поздно приведет к целому ряду нестыковок, ошибок, утрате
определенности и в отношении разума, и в отношении всего остального устройства
человеческого. Последнее неоднократно имело место в истории западноевропейской
*
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Термины «безусловное» и «общезначимое» взяты в контексте К.Ясперса. Подробнее об этом, см. Ясперс К.
Философская вера // К.Ясперс. Смысл и назначение истории. – М., 1994.
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рациональности и является одним из движущих факторов в понимании человеческого.
Проблема в том, что каждая следующая попытка повторяет по форме общую фигуру
рассуждений, а, следовательно, наследует и методологические трудности, неизменно
проявляющиеся в необходимости пересмотра понимания человека и его природы.
В-третьих, даже признав относительную самостоятельность существования того или
иного признака (разума в нашем примере), мы должны еще и допустить, что остальные
выделяемые признаки с ним связаны, более того, связаны таким образом, что позволяют
представить себя через посредство этого самого базового признака (разума). Здесь-то и
вступает в силу еще одно ограничение: предмет до объяснения, и интерпретации, понимания и
т.д. и предмет после указанных "процедур" – два разных предмета. Соответственно, даже если
возможность представить те или иные признаки через базовый наличествует, то сама
процедура "представимости" трансформирует эти признаки. Иными словами, посредством
такой процедуры мы не реконструируем, не раскрываем устройство человеческого, но создаем
концепт, дальнейшая работа с которым как раз устройство человеческого и закрывает.
Наконец, в-четвертых, все это базируется на понимании человека как устроенного
разумным образом, в противном случае, даже первый шаг выделения тех или иных структур
окажется невозможным. Иными словами, мы заранее предполагаем возможность рациональной
реконструкции устройства человеческого. Причем, предполагаем, как указано выше, до и без
выяснения вопроса о возможности и границах подобного рода реконструкции.
Ни в коем случае не претендуя на полноту перечня указанных установок, можно, как
представляется, объединить их под общим знаменателем фиксации. Все перечисленные
установки в качестве базового допущения имеют положение о том, что человек и, как следствие,
его природа, являются тем, что может быть зафиксировано, определено, структурировано в своей
активности и т.д., и т.д. В свою очередь, не сложно заметить, что такого рода положение
наследуется, а не является базовым применительно к человеку. Действительно, все указанные
допущения есть изначально допущения относительно сущего вообще, причем, для самого сущего
они являются условиями, при которых это сущее может соответствовать требованиям мышления.
Для античной рациональности, где человек понимается как "вещь среди вещей", такой перенос
характеристик сущего вообще на человека, безусловно, легитимен. Однако вся последующая
европейская традиция идет по пути выделения человека из круга сущего, понимания особого
способа его существования, различения его природы и природы, например, вещей и т.д. При этом
в попытках понимания человеческой природы перенос характеристик сущего по-прежнему
осуществляется. В попытках понимания человека главной задачей является задача фиксации
человека и человеческого, избегающая вплоть до двадцатого века вопроса о возможности и
легитимности такого рода фиксации. Именно на этом основании, во-первых, методологически
правомернее говорить о человеке, а не о тех определенностях, которые уже получены в ходе
разбирательства с ним (сознании, субъекте и т.д.), а, во-вторых, все указанные допущения могут
быть названы методологическими установками фиксации.
Понятно, что для того, чтобы разделить подобную установку, основания, по крайней
мере, в контексте рассмотрения дистанции между предметом и тем, кто осуществляет любого
рода взаимодействие с ним, отсутствуют, а присутствие их предполагает предварительную
работу, которая должна также дать ответ и на то, как можно такого рода основания, если они
будут найдены, реализовывать. Поэтому мы используем понятие человека как начальное,
безотносительно к любого рода спецификациям и дифференциациям. Именно поэтому речь и
идет о понимании человека как "вещи среди вещей", то есть, таком понимании, с которого
западноевропейская мысль начинала работать с человеком. Однако "необычность" такого
использования понятия человек требует демонстрации возможности исключить ряд
моментов, которые, как установки, сопровождают всякое разбирательство. Это исключение
не носит характера запрета, напротив, лишь устраняет смысл, которого изначально и не
содержится в анализируемом положении дел.
Таким образом, в говорении о человеке необходима и предпринимается попытка снять те
определенности, наследниками которых мы являемся, причем снять в декартовском, а не
гегелевском смысле: поставить в скобки, а не свести к той или иной определенности.
Поскольку же анализируемым оказывается процесс становления рациональности и
рациональных практик, постольку удобнее рассматривать подобный процесс на материале
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зарождения западноевропейской рациональности просто потому, что определенности, о
которых идет речь, в этот период большей частью отсутствовали, либо находились в процессе
генезиса, тогда как разбирательство с Новым временем, например, предполагало бы
предварительную очистку способов определения человеческого. Можно, конечно, спросить и
об основании, на котором, говоря о зарождении рациональных практик, мы обращаемся к
тому или иному материалу, имевшему место в истории. Однако ответом на этот вопрос
является сам характер рассматриваемого предмета: рациональные практики – всегда
конкретные практики не только в смысле их усмотрения, что отсылает нас к порядку
безусловного и ссылка на что была отброшена еще в самом начале работы, но и в смысле
проявленности, укорененности в повседневной жизни, что отсылает нас к порядку
общезначимого, то есть, делает любую рациональную практику нашей практикой,
безотносительно, кстати, к тому, осознается ли нами сама практика или нет.
Методологические предпосылки редукции человеческого. Помимо предпосылок
фиксации можно так же выделить и предпосылки редукции, что особенно важно в контексте
рассмотрения изначальной двойственности предмета и условий его определенности, которая
лежит в основе любого разбирательства с предметом. Действительно, столь же
распространенным в понимании человеческого, сколь и перенос способов фиксации сущего на
проявления человеческой природы, является попытка редуцировать человеческое к тому или
иному объектному полю. Отсюда, например, биологизм, психологизм, физикализм *. К тому же
типу предпосылок относятся и предпосылки обратной редукции объектных полей к
субъективности. Отсюда, например, скептицизм, солипсизм. Такого рода попытки также имеют
общий знаменатель, который может быть обозначен следующим образом: изначальная
двойственность предмета и условий его определенности трактуется как двойственность,
имеющая гносеологический характер, то есть, отсылающая к структуре реальности, имеющей
собственный автономный носитель, на основании которого могут быть объяснены любые классы
предметностей. Формально нет разницы, признается ли таким носителем природа, Бог, мировой
разум и т.д. Важно, что в случае принятия этой предпосылки мы вынуждены на стороне человека
говорить о субъекте и субъективности, на стороне же предмета разбирательства – об объекте и
объективности соответственно. Эта необходимость коренится в необходимости прорыва к
непосредственно не данному "носителю реальности", который скрывают и человек с его
активностью, и предметность со способами ее данности. Таким образом, уже сам факт признания
наличия некоторого источника или носителя реальности предполагает программу трансформации
как предметности, так и человека, что и закрепляется в терминах субъекта и объекта. Здесь мы
опять же обнаруживаем исходную двойственность предмета и условий его определенности, но
обнаруживаем в качестве того, что требует собственной редукции.
В свою очередь, говоря о двойственности предмета и условий его определенности, мы,
разумеется, стремимся избежать и этой предпосылки, то есть, вовсе не собираемся производить
редукцию процесса познания или самого сущего к субъективности *. Действительно,
столкновение предмета и условий его определенности может быть вызвано и простым
несоответствием стратегий объяснения или понимания, с одной стороны, и способов
проявленности предмета, – с другой. Но: автор вообще не употребляет здесь понятие субъекта
и делает это сознательно. Для того чтобы говорить о субъективной позиции, необходимо,
чтобы сама субъективность была некоторым образом проявлена, то есть, чтобы носитель
субъективности был, как минимум, выделен из круга сущего. Как раз такого выделения мы и не
обнаруживаем в период становления рациональности, например, при переходе от мифа к
логосу. Напротив, стремление греков было направлено не на выделение, а на слияние с
подлинным порядком вещей и только из его сопоставления с мнимым, кажущимся порядком
заметной оказывалась деятельность души, отождествлять которую с сознанием означает
воспринимать самих греков с позиций новоевропейцев, каковыми они, безусловно, не
являлись! Кроме того, следует иметь ввиду, что выделение субъективности само являлось
Рассмотрение и критика указанных проектов требует самостоятельного исследования, однако, очевидно, что в ХХ
веке они рассматриваются, скорее, как реализация нелегитимных или естественных установок, а вовсе не как
реальные проекты, требующие собственной реализации. Подобного понимания в данном контексте достаточно.
*
Обвинить автора в попытках обратной редукции невозможно уже в силу того, что по его собственному признанию,
и предмет, и условия его определенности "полагаются на стороне человека".
*
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результатом довольно сложной работы по поиску достоверных оснований познания, а,
следовательно, на момент самих поисков речь шла именно о человеке, а не о субъекте.
Таким образом, очевидно, что для разбирательства с истоками западноевропейской
рациональности необходимо снять указанные предпосылки редукции и фиксации
человеческого, что предполагает в том числе и попытку поставить заново вопрос о тех
концептах (субъективности, разумности и т.д.), которые указанная рациональность получила в
процессе реализации данных установок.
Выводы. Можно констатировать, что: 1) западноевропейская рациональность осуществляет
перенос способов работы с сущим и внесения в него определенности на человека; 2) указанный
перенос реализуется в попытках фиксации или редукции человеческого; 3) в ходе реализации
попыток фиксации или редукции человеческого утрачивается основание, на котором данные
попытки могли бы претендовать на легитимность; 4) нелегитимность редукции или фиксации
человеческого обнаруживает необходимость возвращения к понятию "человек" и
человеческому как таковому.
Summary
Mavrinsky I. The Presupposition of Reduction and Fixation of Humanity in the Forming of
Eastern Rationality Context. The article is devoted to regarding the concept "human" in context of eastern
rationality forming. Through the consideration of presuppositions of reduction and fixation of the humanity
to different construction of theory of knowledge, the necessity of some arrangements became an evident.
The arrangements of fixation suppose the possibility to overview the humanity through some essential
indications. At the same time, the presuppositions of reduction the humanity suppose the possibility to
overview the humanity through the certain layers of reality. Unobviousness of arrangements of this kind
and difficulties that appear due to attempts of its realization reveale the necessity of return to humanity.
Keywords: rationality, human, subject, object, theory of knowledge.
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СИТУАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ГУМАНІТАРНО-ЕПІСТЕМНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
(Стаття друга) 1
Показано, що гуманітарно-епістемний потенціал кейс стадіс є важливим чинником
трансформації сучасної методології, її переходу від жорсткої нормативності до аксіологічнопрагматистської гнучкості. Ключові слова: ідеали і норми науки, епістемний потенціал, кейс стадіс,
комунікативність, міждисциплінарні дослідження, мова науки, принцип доповнюваності.

У попередній статті на цю тему ми намагалися показати спорідненість ситуаційних
досліджень і процесу пізнання світу людини на спільній основі осягнення цілісноунікальної природи явищ історії та культури. Кейс стадіс мають солідний онтологічний
фундамент, а крім того, вони зумовлені гносеологічно – використанням у них наукових
засобів, які виявляють свою ефективність у пізнанні ситуацій і випадків, та практично –
підвищеною складністю освоєння ситуаційних ´єктів.
об
Отже, є підстави аналізувати кейс
стадіс як вияв міждисциплінарних досліджень і становлення нової методології, яка б
поєднувала когнітивні та ціннісні виміри пізнання. З-поміж іншого, це передбачає
«ситуаційну» специфікацію усталених норм та ідеалів наукового пізнання, подолання їх
методологічного ригоризму і надання їм гносеологічної гнучкості. Особливо нагальною ця
проблема постає в дослідженні комплексних і людиновимірних
´єктів,
об адже саме тут
найчастіше виникають зумовлені ціннісно-смисловою унікальністю людського первня
1
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ситуації, пізнання яких виявляє спротив будь-яким наперед заданим і уніфікуючим схемам. З
огляду на це, в даній статті поставлена мета проаналізувати «ситуаційну» трансформацію
пізнавальної нормативності як передумову експлікації її гуманітарно-епістемного потенціалу.
В р еалізації цієї мети ми вих о и
дмо з ідеї пр´єктно
ооб
-контекстуальну зумовленість
ситуаційної специфікації загальноприйнятих епістемних норм та ідеалів. Такі головні ознаки
об`єктів кейс стадіс, як їх самоцінність і самодостатність, цілісність як органічна єдність їх
унікального та загального моментів, мінливість і локальність детермінації, принципова
проблемність цих об`єктів уможливлюють відповідні зміни та релевантність усталеного
методологічного інструментарію в ситуаційних дослідженнях. На різних етапах свого розвитку
в тих або тих контекстах ситуаційний об`єкт постає діахронічно та синхронічно як сукупність
дискретних феноменів, комунікативні зв`язки між якими забезпечують його соціальноісторичну панорамність і наступність розвитку. Побудова ідеалізованої моделі такого об`єкта
як передумова осягнення його ситуаційної унікальності та загальності не зводиться ні до
генералізуючих фактоописів, ні до конкретизації метафізичних схем пояснення. Вона
реалізується у формі історичної реконструкції – теоретичного синтезу сутнісних визначеностей
змістовно-функціональних особливостей ситуаційного об`єкта.
Така реконструкція об`єкта «передбачає складну теоретичну роботу з генералізації, з
побудови цілісної об`ємної події, в якій синкретично сфокусовані найрізноманітніші її
сторони» [4, с.421]. Історичні реконструкції як утілення міждисциплінарності кейс стадіс
стосовно унікальних об`єктів природознавства і гуманітаристики передбачають
взаємозближення ідеографії та номотетики, емпіричного і теоретичного. «На рівні окремих,
емпірично фіксованих подій, – зазначає В.Стьопін, – і суспільні, і природні явища
індивідуально неповторні. Але наука не зводиться лише до емпіричних констатацій
неповторних подій. Якщо йдеться про історичні процеси, то мета всіх наук полягає у виявленні
тенденцій, логіки їх розвитку, законоподібних зв`язків, які дозволили б відтворити картину
історичного процесу за тими «точками-подіями», які виявляє історичний опис. Таке
відтворення історичних процесів є історичною реконструкцією. Кожна така реконструкція
лише зовнішньо постає як суто ідеографічне знання. Насправді ж в ній ідеографічні та
номотетичні елементи поєднуються особливим способом, що виявляє певну логіку історичного
процесу, але не відокремлену від самого тла його індивідуальності, а немовби вплетену в нього.
Історичні реконструкції можна розглядати як особливий тип теоретичного знання про
унікальні, дані в одному екземплярі історичні процеси» [12, с.600].
В принципі, зауважує В.Стьопін, один і той же фрагмент історії може відтворюватися в
різних історико-теоретичних реконструкціях, кожна з яких націлена на максимальну асиміляцію
фактів, їх адекватний опис, пояснення і розуміння. Звісно, при цьому треба враховувати
передовсім дисциплінарну специфіку історичних реконструкцій та їх засоби. Якщо, скажімо,
йдеться про реконструкцію тих або тих фрагментів історії (подій, традицій, ментальностей), то
тут на передній план виступають герменевтичні процедури, а інші засоби використовуються як
допоміжні. Водночас у природознавстві та гуманітаристиці реалізація цих реконструкцій
відбувається на основі відповідних дисциплінарних онтологій та картин світу. Стосовно «наук
про дух» філософська розробка картин соціокультурної реальності передбачає врахування
історичності буття людини, його цілісності та опосередкованості духовним первнем.
Попри свою унікальність ситуаційний об`єкт не ізольований від навколишнього
середовища, він не лише фіксує у собі особливості умов свого розвитку та функціювання, а й
здатний максимально виявляти свій потенціал, зворотно впливати на ці умови, сприяючи
виявленню їх внутрішніх можливостей. Підвищена проблемність цього об`єкта зумовлена тим,
що, зберігаючи свою самоідентичність, він кожний раз уже самим фактом свого існування у
відповідних контекстах спричинює і утримує ситуаційні суперечності – онтологічні,
гносеологічні, соціокультурні, практичні тощо, внаслідок чого й уся ситуація в цілому має
принципово проблемогенний характер. Розгортання цієї ситуації, проблеми її теоретичного і
практичного освоєння викликають до життя й міждисциплінарну за своєю природою
методологію кейс стадіс, характерною особливістю якої є взаємодоповнюваність різних
методів, підходів, настанов. «Коли дослідження витримане в єдиній проблемно-орієнтованій
перспективі, можна спостерігати, як певною мірою долається викопаний свого часу рів між
поясненням і розумінням; більше того, опис і теорія, узагальнення і конкретизація
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демонструють свою здатність працювати як продовження одне одного, а не як автономний і
гіпертрофований у своїй значущості – кожен зосібно – пізнавальний інструментарій. За таких
обставин міждисциплінарність постає не як сумативність, а методологічна єдність» [6, с.42].
Важливим чинником цієї міждисциплінарної єдності, яка передбачає також ситуаційнодослідницьку специфікацію загальних методологічних ідеалів і норм в аспекті експлікації їх
гуманітарно-епістемного потенціалу, є принцип доповнюваності. Автор цього принципу Н.Бор
вказував на необхідність «типово доповнюваного способу опису» живих організмів, людей,
культур, дослідження яких має багато спільного з розв`язанням проблем пізнання атомних і
психічних явищ. Існує певна подібність в ознаках цього принципу та методології кейс стадіс, що,
зрештою, й зумовлює «ситуаційну» специфікацію усталеної епістемної нормативності. Передовсім
це: а) суб`єктна опосередкованість вияву курпускулярних і хвильових властивостей мікрооб`єкта,
матеріальних та ідеальних ознак ситуаційного об`єкта; б) однотипна – локальна та мінлива –
детермінація цих об`єктів; в) прагматична доцільність у виборі методичних засобів дослідження
взаємодоповнюючих ознак зазначених об`єктів; г) чітка рефлексія дослідницького процесу, його
етапів, процедур, інтерпретації результатів, їх експертизи тощо. Але якщо за загальнонаукового
підходу ці ознаки мають переважно монологічний характер, то в методології кейс стадіс вони
набувають діалогічного змісту. Останнє зумовлене гнучкістю, мінливістю і творчим потенціалом
гуманітарної субстанції ситуаційних об`єктів, їх дискретно-подієвими виявами, комунікативними
зв`язками між ними тощо. Ситуаційно-епістемна доповнюваність принципово діалогічна і
плюралістична, що й зумовлює «м`якість і гнучкість» усталеної наукової нормативності.
Особливо помітно ці зміни виявляються у взаємозближенні пояснення і розуміння. Як
відомо, у класичній методології разом з протиставленням «наук про природу» і «наук про дух»
ці пізнавальні процедури були розведені: пояснення пов`язували з відкриттям законів, а
розуміння – з осягненням смислів. Перехід сучасної науки до вивчення об`єктів, що
характеризуються цілісністю, самоорганізацією, історичністю, людиновимірністю, тобто
ознаками, які іманентні також об`єктам кейс стадіс, сприяє «зустрічному рухові» пояснення
цих об`єктів в аспекті їх детерміністичних і закономірних залежностей та їх розуміючого
осягнення в діапазоні частина-ціле, зовнішнє-внутрішнє. У кейс стадіс взаємодоповнюваність
пояснення і розуміння закорінена в «двополюсності» їх об`єктів, взаємозалежності їх
дискретності-цілісності, індивідуальності-комунікативності, неповторності-контекстуальності
тощо. Залежно від рівня та мети дослідження на передній план може виходити закономірна чи
смислова компоненти цих об`єктів, але обидві вони однаково доконечні. Зазвичай потреби
практичного перетворення цих об`єктів актуалізують переважно знання їх законів, а їх духовне
освоєння – знання смислів. Водночас знання законів розкриває можливий діапазон або міру
технологічного освоєння об`єкта, а відтак окреслює смислову перспективу цього освоєння,
знання ж смислу імплікує законоподібний імператив доцільного-недоцільного, дозволеногонедозволеного такої діяльності; унікальність, цілісність і людиновимірність ситуаційних об`єктів
не дозволяє довільно ними маніпулювати, що, з-поміж іншого, зумовлює взаємокореляцію
пояснюючих і розуміючих процедур. При цьому виявляється спорідненість закону та смислу: у
першому випадку розкривається причетність явища (події, випадку) до суттєвого,
повторюваного, доконечного, у другому – до комунікативного простору, контекстів, ціннісного
універсуму. «Тим самим пояснення показує, що даний об`єкт не є якесь зовсім випадкове
утворення, для якого весь інший світ абсолютно байдужий, але, навпаки, доконечно вкорінений у
світі, точніше, у певній його частині, у відповідній системі інших об`єктів, тобто, його існування
значуще, має смисл для цієї системи, так само, як і існування останньої значуще, має смисл для
нього. Іншими словами, пояснення аргументовано демонструє нам осмисленість існування
об`єкта, а отже дозволяє зрозуміти його, і саме з цією метою воно здійснюється» [9, с.163].
Так само й розуміння може імплікувати пояснення. Розуміння як розкриття смислів
передбачає з`ясування структурно-функціональної та цільової значущості об`єкта в тому чи
тому контексті, або надання об`єктові нової цінісної визначеності чи, скажімо, інтерпретацію
логічного значення терміну у відповідній теоретичній системі. У будь-якому разі, якщо
розуміння заторкує передумови і детермінуючі чинники значущості об`єктів, воно ініціює
пояснювальну настанову, про що свідчить, зокрема, поширення в сучасній методології
термінів «смислова причиновість», «ціннісна детермінація», «цільова каузальність» тощо. Ця
ситуація охоплюється постнекласичною науковою раціональністю, інваріантом якої є
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імператив співвіднесення досліджуваного об`єкта з ціннісно-смисловими структурами
суб`єкта як доконечна передумова досягнення об`єктивно-істинного знання (В.Стьопін). Поза
сумнівом, адекватне освоєння ситуаційного об’єкта уможливлюється взаємодоповнюваністю
його пояснень на основі законів і розуміння на смислових засадах. Обидва підходи
гуманітарні: перший націлений на уречевлення за допомогою відповідних засобів, другий –
на олюднення об’єкта в аспекті його ціннісного освоєння.
Підвищеною складністю визначається й проблема обґрунтування «ситуаційного» знання,
адже воно, по-перше, не має якогось єдиного і надійного фундаменту і постає як синтетичний
результат репрезентацій відповідного об`єкта у міждисциплінарних площинах, по-друге –
внаслідок своєї інтенції на індивідуальне, особливе й унікальне об`єкта виявляє спротив
уніфікуючим тенденціям наукового пізнання. Взагалі кейс стадіс не менше, ніж
соціогуманітарні
дослідження,
виявилися
потужним
спростовуючим
чинником
фундаменталістської ідеї остаточного обґрунтування знання. Але ця обставина не заперечує
необхідність і можливість обґрунтування «ситуаційного» знання; науковий статус кейс стадіс
означає, що і тут знання повинно викликати до себе довіру, демонструвати інтерсуб’єктивність
і доконечність своєї істинності, теоретично і практично використовуватись і відповідати
обгрунтовуючим критеріям. Попри певне пониження у кейс стадіс методологічної строгості
цих критеріїв, їх значущість і тут повністю зберігається, проявляючись більш опосередковано,
плюралістично і прагматично. Ця особливість обґрунтування «ситуаційного» знання є
конкретним виявом формування нового методологічного ідеалу, важливою тенденцією якого є
зміна фундаменталістської обґрунтованості як провідної цінності класичного ідеалу науковості
критеріям ефективності розв`язання проблем. При цьому «новий ідеал науковості, що
формується, згідно з цією тенденцією, повинен припускати різні «набори» методологічних
стандартів, що об`єднані у відносно самостійні ідеали науковості, конкуруючи між собою у
розв`язанні наукових проблем» [5, с.320]. Тим-то процес обґрунтування «ситуативного» знання
зміщується у площину міждисциплінарного та соціокультурного дискурсу, набуваючи форму
узгодження когнітивного та ціннісного аспектів знання на основі принципу доповнюваності.
Типовим тут є обґрунтування «ситуаційного» знання в його текстовій формі. З одного
боку, текст і його предметний зміст залежить від контексту, що уможливлює його когнітивне
пояснення в модусі детерміністичного та закономірного, тобто сцієнтистське обґрунтування
знання. Водночас текст як вияв творчої свободи автора, багатства значень і смислів, їх
відкритості до нескінченних тлумачень і оновлень імплікує інтерпретативні обгрунтовуючі
підходи. Обґрунтування «ситуаційного» знання в його ціннісно-смислових аспектах передбачає
герменевтичну та феноменологічну експлікацію суттєвого процесів конституювання, зростання
та розуміння смислів. Взаємодоповнюваність цих підходів виражається формулою «розуміння є
осягнення смислів», але якщо герменевтика зосереджується на передумовах і сутньому
розуміння, то феноменологія – на сутнісних моментах смислотворення.
Е.Гуссерль, наприклад, розв`язує цю проблему як експлікацію абсолютно достовірних
засад науковості, що збігається з процесом конституювання смислів інтенціональною
свідомістю за допомогою методу феноменологічної редукції. Мислитель вказує на такі
обгрунтовуючі критерії: логічна очевидність як атрибут істинності знання; залежність процесу
обґрунтування від тієї чи тієї предметної сфери, його узасадненість на відповідних принципах,
законах і методах; єдність і послідовність обгрунтовуючого процесу, а відтак заданість істини
доконечним способом; системно-теоретична організація знання тощо. Ці критерії стосуються
передусім самої феноменології, а вже потім інших наук, у т.ч. гуманітарних, а отже, й
«ситуаційного» знання. Феноменологія заявляє про свій обгрунтовуючий пріоритет для
гуманітарного знання як «суттєвий ейдетичний фундамент психології і наук про дух» [3, с.52].
«Ейдетичне» обґрунтування знання убезпечує його від релятивізму і скептицизму, але не від
загроз соліпсизму, що йшли від трансцендентального суб`єкта як верховної обгрунтовуючої
інстанції. Через те «пізній» Гуссерль, аби відвернути ці загрози, змушений був у розв`язанні
проблеми обґрунтування переходити на позиції інтерсуб`активності та життєвого світу,
відповідно специфікуючи обгрунтовуючі настанови. Цілком у дусі кейс стадіс він заявляє, що в
описових науках, зокрема в історії, слід «поєднувати всі ті істини, які за своїм змістом належать
до однієї і тієї ж індивідуальної предметності чи до одного й того ж емпіричного роду [див.: 3,
с.265]. Зрештою, філософ визнає важливість герменевтично та прагматично обгрунтовуючих
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підходів: «Теоретичний інтерес не єдиний і не один визначає цінність пізнання. Естетичні,
етичні, у більш широкому значенні практичні інтереси можуть поєднуватися з індивідуальним
предметом і надавати його одиничному описові та поясненню найвищу цінність» [3, с.266].
За трансцендентально-прагматичного підходу обґрунтування «ситуаційного» знання
зміщується у властиву кейс стадіс комунікативну площину і розв`язується в модусі
відповідності знання нормам суспільного дискурсу. «Обґрунтування знання, – стверджує
Р.Рорті, – не є питання про особливе відношення між ідеями (чи словами) і об`єктами, але
виключно справа розмови соціальної практики» [11, с.125]. Така переорієнтація
обгрунтовуючих підходів зумовлена низкою чинників: деформацією засад комунікативної
раціональності, «колонізацією» життєвого світу (Ю.Габермас), ірраціоналізацією процесів
комунікації, відсутністю чітких критеріїв автентичності позицій суб`єктів комунікативної
спільноти тощо. При цьому прихильники цих підходів суперечливо поєднують умовність і
плюралізм обгрунтовуючих засад з ідеями фундаменталізму, наповнюючи їх новим змістом.
Так, К.-О.Апель розрізняє: а) емпіричне обґрунтування як його відповідність нормативності
життєвого світу, що, проте, ще не є гарантією загальності й доконечності наукового знання,
оскільки норми і цінності самі повинні бути обгрунтовані; б) обґрунтування на основі ідеї
трансцендентально-апріорної комунікативної спільноти як гаранта аподиктичної
достовірності знання за умов мовної компетентності їх суб`єктів.
Ю.Габермас убачає в такому підході до проблеми обґрунтування знання рецидив
«залишкового фундаменталізму» і вважає, що воно суперечить антифундаменталістським
тенденціям сучасної методології науки. «… Не буде особливої шкоди, – заявляє Габермас, –
якщо ми не будемо приписувати трансцендентально-прагматичному обґрунтуванню характер
остаточного обґрунтування» [15, с.153]. На його думку, обґрунтування знання передбачає
його відповідність соціальним інтересам прагматично диференційованої спільноти і повинно
бути відкритим: знання емпірично-аналітичних наук – технічному інтересу задля успішного
перетворення природи, суспільних наук – емансипаційному інтересу в аспекті критики
ідеології та звільнення людини від будь-якого гніту, гуманітарних наук – практичному
інтересу як удосконаленню нормативної сфери суспільства, поглиблення взаєморозуміння
людей і досягнення суспільного консенсусу.
Обґрунтованість «ситуаційного» знання забезпечується не так його відповідністю
деяким фундаментальним принципам, як взаємодоповнюваністю в ньому когнітивного та
ціннісного моментів. При цьому когнітивне поширюється не лише на об`єктно-предметний
зміст знання, а й на його суб`єктивні виміри, бажане, належне. Так само і ціннісне охоплює
як смислову іпостась цього знання, так і його епістемно-когнітивний потенціал. Конкретна
обгрунтовуюча взаємоадаптація цих моментів залежить від контекстів кейс стадіс.
У контексті методологій кейс стадіс специфікується й ідеал побудови та організації знання.
Цілком очевидно, що попри семантичну пов`язаність «ситуаційного» знання, його підвищена
проблемно-міждисциплінарна гетерогенність і контекстуальність унеможливлюють його
організацію у формі чіткої узгодженості вихідних принципів, емпіричної бази, логічних
ідеалізацій, теоретичних узагальнень тощо. Ситуаційність детермінацій і цілісність об`єкта кейс
стадіс, його гуманітарна субстанційність і опосередкованість комунікативними моментами
виключають можливість упорядкування «ситуаційного» знання на кшталт усталеної ієрархічнопірамідальної моделі. Зазначені особливості «ситуаційної» предметності зумовлюють
доконечність використання в її осягненні феноменологічно-герменевтичних засобів і наративних
форм організації отриманого при цьому знання. Це знання стосується передусім казусних або
випадкових чинників і скінченного набору умов, які у своїй сукупності та динаміці зумовлюють
ситуаційні особливості відповідного об`єкта та специфіку контекстів його функціювання. Тим-то
наративна організація не суто формальна процедура його структурування, вона впливає на його
змістовність, сприяючи конституюванню та розумінню смислів об`єкта кейс стадіс.
Однією з важливих у кейс стадіс є проблема мови, такого поняттєво-категорійного
апарату, який би забезпечував адекватне пізнання індивідуально-унікальних феноменів, а
відтак у них і через них загального історії та культури. Науковий статус цих досліджень
передбачає чітке визначення мовно-концептуальної основи осягнення «ситуацій випадку»,
унікальних об`єктів та їх цілісності, загальне яких не існує окремо, а немов би вплавлене в них і
виявляється через комунікативні зв`язки між ними.
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

11

Ця проблема сягає методологічно-аксіологічних новацій Баденського неокантіанства.
Особливо значущими в аспекті кейс стадіс виявились ідеї про ціннісну зумовленість
індивідуальності та неповторність феноменів культури, індивідуалізуюче-описову специфіку
ідеографічного методу й обмеженість генералізуючого підходу в утворенні гуманітарних
понять, подієвість соціокультурних феноменів як моментів історичності людського буття,
визнання філософії культури як методологічної основи дослідження світу людини.
Міждисциплінарно-ситуативною за своїм духом є ідея про підпорядкування усталених понять
і категорій та генералізуючих засобів осягненню феномена індивідуального та проникнення в
сутнє фундаментальних цінностей як загального історії та культури. Відтак у розв`язанні цієї
проблеми виокремилися два головні підходи. За першого з них – сцієнтистського
(неопозитивізм, аналітична філософія) – дослідження об`єктів науки, в т.ч. всього
ситуаційного та унікального, здійснюється за допомогою «уніфікованої мови» науки, зразком
якої спочатку вважали мову спостережень безпосередньо даного (феноменалізм), а згодом
т.зв. «речовинну» мову, що виражає властивості, якості, стани речей (фізикалізм). У кейс
стадіс, об`єкти яких мають зазвичай комплексний характер і ціннісно-смислову
субстанційність, ця мова виявилася не релевантною. За другого підходу – антисцієнтистського
(антропологічні течії) – наголошувалося на обмеженості в пізнанні індивідуально-неповторних
об`єктів мови науки, більшість термінів і висловлювань якої похідні від пізнавальногенералізуючого досвіду математики та природознавства. У дослідженні таких об`єктів
зазвичай послуговувалися настановами герменевтики та феноменології, поняттями
соціогуманітарних наук, мовою мистецтва, літератури, релігії тощо.
Очевидно, розв`язання проблеми мови кейс стадіс не зводиться до побудови якоїсь
спеціальної формалізованої чи «ситуаційної» мови. Мова кейс стадіс повинна рівною мірою
слугувати опису, поясненню, розумінню «ситуаційного» об`єкта в його самоцінності та
загальності. Така мова конституюється в реальній практиці ситуаційних досліджень на перетині
епістемного потенціалу буденної мови і мови міждисциплінарних штудій, що втілюють
особливості різних когнітивних практик, їх предметних, комунікативних, ціннісних,
прагматичних вимірів. «Ситуаційно-дослідницька» мова виражає суперечливу тенденцію,
пов`язану з подальшим розвитком і спеціалізацією конкретнонаукових мов і виходом цих мов за
дисциплінарні межі, посиленням їх взаємодії в контексті міждисциплінарного комунікативного
дискурсу. Звичайно, кожна «мовна гра» має свої правила і ніхто не розмовляє всіма мовами
(Л.Вітгенштейн), але це не виключає можливої угоди щодо універсальних правил для
гетерогенних мовних ігор як передумови комунікативного діалогу (Ж.-Ф.Ліотар). Якщо раніше
функцію метамови науки виконувала математика, то в сучасних умовах на цю функцію
претендує мова синергетики та екології. Також зростає міждисциплінарно-епістемне значення
буденної мови: у подоланні несумірності теорій та парадигм, в інтерпретації теоретичних
побудов та експлікації їх смислу, в реалізації норм комунікативної раціональності, зрештою – в
реалізації гуманітарно-епістемного потенціалу кейс стадіс. Іншими словами, мова кейс стадіс
утримує в собі напругу проблемної ситуації, сутнє якої полягає у суперечності між вимогою
загальнозначущості, ясності, дисциплінарної чіткості наукової мови та розмиванням цих її ознак
у процесі її функціювання в соціокультурних, прикладних і міждисциплінарних контекстах. Така
ситуація у царині мови науки властива для всіх дисциплін, а особливо гуманітарних. «У
гуманітарній науці проблема міждисциплінарності набуває вигляду методологічної проблеми
співвідношення точності в аспекті логічної строгості дисциплінарних систем мови і прийнятної
міри розуміння, забезпечуваного в гуманітарному знанні (з герменевтичним нахилом), що
частково змістовно переломлюється в проблемі побудови концептуальних моделей, які
забезпечують контекстуальну релевантність теоретичного знання» [10, с.111].
Мова кейс стадіс формується у просторі взаємодії таких процесів та ідей:
• Антиплатоністські ідеї «пізнього» Л.Вітгенштейна про некоректність визнання прямої
залежності значень імен і мовних висловлень від об`єкта й відображуваних здатностей
свідомості. Значення – то не «навішування ярликів» на предмет, вони зумовлені
особливостями функціювання мовних утворень у життєво-практичних контекстах, тобто
ситуаційно, а їх загальне виявляється лише в комунікативному досвіді «мовних ігор», в
аналізі їх «сімейних подібностей». Важливими для мови кейс стадіс є також розрізнення
Д.Остіном «констатуючих» і «перформативних» висловлень – ідея, яку автор дальше
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розвинув у «теорії мовленнєвих актів», у якій значення локутивної, іллокутивної та
перлокутивної мовної дії розглядається як детерміновані відповідними контекстами.
«Лінгвістична феноменологія» Остіна забезпечувала адекватніше розуміння індивідуальнонеповторних подій та ситуацій, аніж це можливо за допомогою формалізованих мов.
• Виявлення в процесі становлення нових форм логіки (деонтичної, моральної, норм та
оцінок) двоїстого – дескриптивно-прескриптивного, описово-оціночного – характеру мови
наукових теорій і моралі. А.Івін, наприклад, доводить, що мовні вираження теорій науки і норм
моралі залежно від ситуацій свого використання зазвичай виконують функції опису
(пояснення) та оцінювання, взаємодоповнюючи одна одну і слугуючи важливим чинником
обґрунтування та систематизації знання [див.: 4, с.49-51]. Ці особливості мови значно
посилюють її міждисциплінарний статус і розгортання її ситуаційно-дослідницького
потенціалу, що виявляється на всіх етапах кейс стадіс, починаючи від побудови моделей
ситуаційних об`єктів і завершуючи експертною оцінкою знання, його включення в систему
науки і прийняття на цій основі відповідних рішень.
• Зростання питомої ваги гуманітарних наук та їх мови у міждисциплінарних
дослідженнях, в т.ч. у кейс стадіс. Так, на думку І.Касавіна, в сучасних умовах у царині
соціогуманітарних дисциплін провідною є не так інтеграція, як міждисциплінарність, для якої
властиві динамізм гуманітарного знання, співпраця споріднених між собою лінгвістики,
соціології, історії, психології, взаємообмін пізнавальними засобами та смислами, їх зв`язок із
буденним досвідом, універсалізація таких понять, як парадигма, текст, контекст, значення,
смисл, реконструкція тощо як концептуальної основи міждисциплінарно-гуманітарного
дискурсу. При цьому «філософія виконує свою особливу функцію, зокрема, її
міждисциплінарна функція полягає в репрезентації проблеми як підсумку різноманітних
детермінацій, у контекстуалізації проблеми, завдяки чому вона постає в якості панорами,
іншими словами, в панорамізації проблеми» [14, с.13].
• Висунення синергетики на роль провідної парадигми міждисциплінарних досліджень та
виявлення високої когерентності принципів синергетики і гуманітаристики. Важливо, що
синергетично-гуманітарна організація наукових знань не зводиться до їх формального
переструктурування, вона зумовлює нові міждисциплінарно-ситуаційні синтези. Так,
В.Бранський, розкриваючи соціальну специфікацію таких основних понять синергетики, як
«самоорганізація», «нерівноважність», «нелінійність», «хаос», «порядок», «біфуркація»,
«дисипативна система», «аттрактор», показує, що синергетичний підхід до соціальних явищ не
зводиться до перефразування відомих істин, він сприяє формуванню нової системи понять і
виявленню нових закономірностей. Такі старі соціальні проблеми, як проблема історичного
детермінізму, критерію соціального прогресу, причин виникнення і ролі соціальних утопій тощо,
отримують суттєво нове розв`язання, а відтак соціальна синергетика постає як нова наукова
дисципліна, «яку з таким же успіхом можна було назвати синергетичною культурологією, а
можливо, й синергетичною соціологією» [1, с.126-127]. Водночас попри високу евристику
синергетичного світорозуміння, його не слід абсолютизувати, впадаючи у нову форму
редукціонізму. Як стверджує В.Стьопін, у ситуаціях, «де йдеться про малі (прості) системи, де
для розв`язання тих або тих пізнавальних і практичних задач можна абстрагуватися від розвитку і
фазових переходів, – там застосування синергетичної термінології є надмірним» [13, с.9].
• Сприятливими для мови кейс стадіс є тенденції «антропологізації», «суб`єктивізації» та
«прагматизації» логіки, що дозволяє розглядати її засоби крізь призму потреб та інтересів
мислячого, воліючого, оцінюючого, тобто, практично-діючого суб`єкта, збагачувати їх змістом
повсякденного досвіду та підвищувати їх ефективність у міждисциплінарних дослідженнях.
Приміром, центральне за такого підходу поняття дискурсу «здатне об`єднати лінгвістику,
логіку, гносеологію, історію та інші галузі знання, оскільки дозволяє кожній з них, зберігаючи
свій кут зору, враховувати результати і методи аналізу суміжних областей» [2, с.125]. Водночас
це веде до зміни уявлень про раціональність, вона вже не ототожнюється з логічністю самою
собою, а враховує також логіко-лінгвістичні концепти, методи, стандарти у їх залежності від
історичних, культурних і практичних контекстів, реально використовуючи ці засоби у
розв`язанні різних проблем, у т.ч. міждисциплінарних.
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• Вельми значущими в аспекті мови міждисциплінарно-ситуаційних досліджень є
реконструкція – переосмислення проблематики філософії пізнання на основі феномену
комунікації, дослідження логічних методів, процедур обґрунтування, пояснення, аргументації,
розмірковувань у цілому як «згорнутих діалогів», що дозволяє експлікувати їх суб`єктнопрактичний складник. По-новому уявляються і способи формування понять соціогуманітарного
пізнання. Оскільки цілісність та унікальність об`єктів кейс стадіс не зводиться до матеріальних,
чуттєво даних ознак предметів та їх класів, а означають стійку структуру і порядок
співвідношення конкретних речей, явищ, процесів, визначеність яких має передовсім ціннісносмислову розмірність, то й «механізм» утворення понять про такі об`єкти відрізняється від
традиційних процедур абстрагування та узагальнення «суттєвого» відповідного класу речей.
Базовими у формуванні поняттєво-категорійного апарату соціогуманітарних наук є операції
гіпостазування та реіфікації [див.: 8, с.205-326].
Висновки. Гуманітарно-епістемний потенціал кейс стадіс має загальнонауковий характер,
а його значущість особливо виявляється в контексті інтегративних процесів в науці, здійсненні
міждисциплінарних досліджень і формуванні мови постнекласичної наукової раціональності.
Можна припустити, що міру переходу науки до вивчення унікальних, нестаціонарних і
людиновимірних об`єктів значення методології ситуаційних досліджень буде зростати, адже
вона є квінтесенцією гуманітарних зрушень самосвідомості сучасної науки.
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ,
ЕГО ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
Анализируются истоки и сущность плюрализма (и релятивизма) в постмодернистской
философии. Как одна из важнейших предпосылок постмодернистского плюрализма рассматривается
позиция У.Джеймса. Показана тесная связь постмодернистского плюрализма с философией Р.Рорти.
Ключевые слова: У.Джеймс, истина, постмодернизм, плюрализм, релятивизм, Р.Рорти, симулякр.

Почти любое описание постмодернизма содержит упоминание о плюрализме. Идеи
плюрализма весьма популярны в наши дни – в философии, культурологии, политологии и в
других сферах. Сегодня смысловой контекст термина “плюрализм” значительно расширился
(см., например: [1-5]). Плюрализм перестал быть чисто философским понятием. Тем не
менее, плюрализм, утверждающий правомерность приоритета разнообразия, сам
неоднозначен в своих трактовках и оценках. Затрудняет ситуацию также частое смешение
плюрализма и релятивизма в одних и тех же контекстах. Нам представляется, что в некоторой
степени ослабить трудности может помочь обращение к истории вопроса, к истокам и
предпосылкам идей постмодернистского плюрализма.
Прежде всего, какого характера плюрализм представлен в постмодернизме? Какие
сферы бытия он охватывает? Чем отличаются особенности постмодернистского
плюрализма от особенностей раннего плюрализма, например, такого, какой представлен в
прагматизме У.Джеймса? Дело в том, что последний заметно повлиял на становление
философских взглядов одного из ведущих современных американских философов Ричарда
Рорти, а также на философию постмодернизма вообще. В постмодернизме заметен также и
прагматистский элемент, также связанный с плюрализмом. Некоторые из этих вопросов
будут предметом настоящей статьи.
Как известно, термин “плюрализм” появился в трудах Х.Вольфа, чтобы
противопоставить свою онтологическую и мировоззренческую позицию монизму. В
современной интерпретации под плюрализмом подразумевают «философское направление,
утверждающее, что мир состоит из многих принципиально различных, независимых и не
сводимых друг к другу субстанций, первоначал, первосущностей» [6, с.251]. В приведенном
определении отражены мировоззренческая и онтологическая стороны плюрализма, однако он
бывает также гносеологическим, методологическим, политическим, культурным и др. В
гносеологическом плане с плюрализмом может ассоциироваться некоторое “неблагополучие”
теории, например, при возникновении в ней парадоксов. Вообще, плюрализм трактуют иногда
как частный случай эклектики. К плюрализму нередко прибегают, когда не удаётся
последовательно провести монистическую интерпретацию исследуемых явлений. Под
методологическим же плюрализмом имеется в виду стремление «объяснить исследуемый
объект взаимодействием множества независимых и не связанных между собой начал» [6,
с.251]. Примером так понимаемого плюрализма может служить многофакторный подход к
исследованию человеческого общества. Ситуация же, когда в демократическом обществе
допускается нормальное сосуществование и деятельность различных партий, является
реализацией политического плюрализма. Можно наблюдать аналогичную ситуацию и в сфере
культуры как культурный плюрализм. То, что существует многообразие видов плюрализма, понастоящему было осознано лишь в ХХ в.
По-видимому, началом истории плюрализма следует считать идеологию софистов. Они
первыми разработали (пусть пока ещё не столь последовательно) и применили принцип
плюрализма мнений. Известное изречение Протагора «Человек есть мера всех вещей» является
концентрированным выражением софистического плюрализма. Это изречение предполагает в
качестве своего неявного основания идею одинаковости (аксиологической нейтральности) как в
положительном, так и в отрицательном смысле. «В качестве современного истолкования
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плюрализма, – пишет один из авторов, – можно рассматривать философский постмодернизм.
Будучи концентрированным выражением мировоззрения современности, постмодернистская
философия развивает модель радикального плюрализма. В отличие от софистики принцип
плюрализма доведён в постмодернизме до логического предела, до своей противоположности,
т.е. до прямого отрицания индивидуальности» [7].
Если с плюрализмом сопоставить идею относительности (получившую особенно широкое
распространение в философии и в науке к концу ХІХ в.), то это течение сближается с
релятивизмом. Нередки ситуации, когда эти течения вообще не различаются. Так, в уже
цитированной “Новой философской энциклопедии” читаем, что релятивизм – это «философский
принцип, подчеркивающий примат связи объектов перед их субстанциальными свойствами…
Формулировка принципа релятивизма, как недостоверности и относительности всякого знания,
впервые встречается у древнегреческих софистов Протагора и Горгия…» [8, с.442]. При этом, как и
в случае плюрализма, здесь предполагают различать эпистемологический (гносеологический),
методологический, социокультурный (этический, эстетический….) релятивизм.
Известно, что одной из характерных особенностей постмодернизма является критицизм в
адрес своих предшественников, причём критицизм весьма радикальный. Особенно это касается
критики всяких и всяческих абсолютов, а также канонизированных традиций, к которым
относятся, например, универсальные категории, идеалы, нормы и методологические стандарты,
сформировавшиеся ранее, прежде всего в эпоху Модерна. Одной из таких канонизированных
традиций, сформировавшихся в эпоху Модерна и отстаиваемая Р.Декартом, Дж.Локком и
И.Кантом, была концепция репрезентации. В самом общем виде, согласно этой концепции,
познание – это субъект-объектное взаимодействие, отражение (репрезентация) объекта
субъектом. В качестве примера весьма созвучной с постмодернизмом критики этой концепции
можно привести позицию Р.Рорти, который использовал для описания этой концепции
метафору зеркала, зеркального отражения. «Именно образы, а не суждения, – пишет он в своей
известной книге “Философия и зеркало природы”, – именно метафоры, а не утверждения,
определяют большую часть наших философских убеждений. Образ, пленником которого является
традиционная философия, представляет ум в виде огромного зеркала, содержащего различные
репрезентации, одни из которых точны, а другие – нет… Без представления об уме как зеркале
понятие познания как точности репрезентации не появилось бы» [9, с.9].
В критике всяких абсолютов, пустых, неэффективных абстракций и догматически
отстаиваемых канонов, у постмодернистов было немало предшественников. Среди них важное
место, на наш взгляд, занимает один из основателей прагматизма У.Джеймс. Его философия,
как известно, сформировалась, прежде всего, под влиянием раннего прагматизма Ч.Пирса,
эмпириокритицизма Э.Маха, а также неокритицизма и антиспекулятивизма Ш.Ренувье. Именно
прагматизм, как считал Джеймс, является самой радикальной формой эмпиризма, избегающей
бессодержательных абстракций, априорных оснований, фальшивых принципов, замкнутых
систем и ложных абсолютов [10, с.29]. Человек, полагал Джеймс, извлекает из опыта и
комбинирует группы чувственных элементов в зависимости от своего внимания и интереса,
поэтому необходимо обращаться к конкретному и доступному многообразию живой природы,
к реальным явлениям, фактам и поступкам, а не к искусственным и умозрительным
рационалистическим конструкциям, которые, к тому же, часто абсолютизируются.
Для Джеймса, например в отличие от идеализма, не существует никакого Абсолюта или
какой-то фундаментальной субстанции, которые могли бы определять свойства вещей. Вещи у
него сами по себе самостоятельны и определены могут быть только человеком. Поэтому
сущность их задана лишь относительно – для данного субъекта в данный момент времени.
“Доктрина внешних отношений”, как назвал её Б.Рассел, предполагает, что ни один объект не
зависит от других в том, что касается его свойств, поэтому не существует никаких
“привилегированных” типов отношений, предпочтительных для данного класса объектов,
поэтому возможны любые сочетания вещей – даже такие, которые, на первый взгляд,
противоречат нашей обыденной логике. Поэтому естественным следствием доктрины
радикального эмпиризма будет плюрализм. «Всякого, кто признаёт в качестве основной гипотезы,
что плюрализм – постоянная форма мира, я называю радикальным эмпириком…. Нет такой точки
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зрения, с которой мир мог бы представиться нам абсолютно единым фактом» [11, с.5].
Джеймс выступал также и против абсолютизации репрезентативистской трактовки
истины как "соответствия". Его прагматизм не принимает эту трактовку потому, что для него
действительность не является чем-то готовым и законченным, а находится в процессе
постоянного становления и ожидает своего завершения. Согласно Джеймсу, оправданы любые
версии человеческого опыта. Истинной же можно считать ту, которая позитивно влияет на
человека. Следовательно, успешность, идеальность поведения может измеряться степенью его
приспособленности к конкретным и эффективным действиям. В прагматизме, полагал Джеймс,
невозможна абсолютная оценка успеха при широком разнообразии жизненных условий и
несовпадающих воззрений на них. Идея всяческого оправдания разнообразия (и его
приоритета, в противовес единству) стала весьма популярной и продуктивной у философов ХХ
века, в особенности у Р.Рорти и постмодернистов.
А потому продолжим анализ идеи плюрализма в их философии. В философии Рорти
понятие репрезентации является одним из центральных. «Без представления об уме как зеркале,
– писал он, – понятие познания как точности репрезентации не появилось бы. Без этого
последнего понятия стратегия, свойственная философам от Декарта до Канта, – получение всё
более точных репрезентаций путём, так сказать осмотра, починки и полировки зеркала – не
имела бы смысла» [9, с.9]. Резкая критика репрезентации вынудила Рорти проанализировать
ряд других философских проблем, и прежде всего проблему истипны.
Дело в том, что в рамках концепции репрезентации получила новые импульсы развития
традиция, идущая ещё от Аристотеля, по которой истина – это знание, соответствующее
действительности. Однако у Рорти, резко критикующего концепцию репрезентации, идея
соответствия сохраняется, но в иной форме – как соответствие контексту. Вообще, понятие
контекста у него (также и у постмодернистов) выражает, скорее, условия истинности, т.е.
примерно то, что у Гегеля (и в марксистской гносеологии) обозначало конкретность истины.
Соответствие Рорти трактует не как адекватность некоему фрагменту действительности как
он существует “сам по себе”, а именно как соответствие контексту, как “вписанность” в этот
контекст. Если идея контекстуально уместна, эффективна и “работоспособна”, то она истинна
– совсем как в прагматизме. В этом плане один из современных авторов, описывая
проблематику, наиболее характерную для духовной культуры второй половины ХХ столетия,
указывает на такие проблемы, как пространственно-временную фрагментарность,
контекстуальность, случайность, ироничность [12].
Отвергая корреспондентную концепцию истины (т.е. когда истина рассматривается как
соответствие знания объективной реальности) как "реалистическую догму", Рорти предлагает
заменить эту, как он считает, изжившую себя эпистемологическую доктрину, концепцией
"согласованности" (когерентности), как соответствия утверждения, например, определённому
культурно-лингвистическому контексту, принципам и требованиям той или иной “языковой
игры”, действующей в том или ином конкретно-историческом сообществе индивидов.
Как известно, термин “языковая игра” был введён Л.Витгенштейном для описания языка
как системы конвенциональных правил, в которых участвуют субъекты языковой деятельности
(говорящий, пишущий и т.п.), субъекты дискурса. Понятие языковой игры подразумевает
плюрализм смыслов. Здесь следует говорить как о равноправии различных видов дискурса и
различных текстов, так и о том, что истина важна не сама по себе, а как средство обеспечения
поведения людей, приспособления (в самом широком смысле) к той или иной ситуации.
«Познавательные усилия, – писал Рорти, – которые не приводят к координации поведения, –
это вовсе и не познавательные усилия, это просто игра словами» [13, с.30].
Познание, согласно Рорти, есть “интерпретативное (пере)описание” ([ре]дескрипция)
сущего с позиции ангажированного субъекта, вовлечённого в определённый социокультурный
контекст; оно не отражает, а управляет, справляется с явлением, устанавливая его связь с
другими явлениями того же контекста [см.: 14]. Понимание и интерпретирование означает
“извлечение пользы” и умение “справляться с событием”, это способ держать ситуацию под
контролем. Если теория (или, пользуясь термином Рорти, – словарь) удовлетворительно служит
– она истинна. «Способ, каким вещи сказываются и используются, более важен, чем обладание
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истиной» [15, с.360], утверждает Рорти. Тем самым, вслед за Джеймсом, Куайном и Селларсом,
Рорти пишет об истине как о том, «во что лучше верить», но не как о «точной репрезентации
реальности. Говоря проще, они (т.е. упомянутые три философа. – Е.Р.) показали, что понятие
"точной репрезентации" является автоматическим и пустым комплиментом, отпускаемым тем
верам, которые помогают нам делать то, что мы хотим» [9 , с. 8. ] И ещё. Вр яд ли будет
правомерно причислять Рорти и постмодернистов к тем философам, которые считают себя
абсолютными противниками рационализма и утверждают, что истины – это всего лишь
"удобные фикции"; важнее другое: они отказываются от философских традиций – найти
стойкие и неизменные критерии для установления истинности суждений.
В этой связи Рорти, выступая против идеи отражения-репрезентации, критикует также и
платонизм. Место, занимаемое в концепции Платона парой “идея – копия”, освобождается для
весьма специфического новообразования. В философии постмодернизма оно получило
название симулякра. Будучи одной из самых показательных постмодернистских категорий,
симулякр не имеет жёсткого определения. Несмотря на разные трактовки этого термина, он,
как правило, обозначает иллюзорный образ, маску, симулирование. При этом главная черта
симулякра заключается в том, что он не является искажённой копией реальности. Он сам считается для постмодерниста единственной реальностью.
Отметим, что различие между видимостью и реальностью может сниматься в
постмодернизме и за счёт отказа от идеи репрезентации, деления на оригиналы и копии, за счёт
как бы "переворачивания платонизма вверх ногами", что, по мнению Ж.Делёза, «связано с
возвышением симулякра и утверждением его в своих правах среди копий и изображений.
Проблема более не связана с проведением границы как между сущностью и видимостью, так и
между оригиналом и копией. Это различение полностью действует внутри мира
репрезентации» [16, с.235]. Вместо оригиналов и копий есть симулякры, то есть потерявшие
подобие образы, по отношению к которым уже неприменимо понятие соответствия или
истинности. А их значение и значимость определяется через различие.
Ж.Делёз характеризует действительность как мир симулякров, в котором «все тождества
только симулированы, возникая как оптический "эффект" более глубокой игры – игры различия
и повторения» [17, с.9]. В соответствии с этой логикой за различием не скрывается тождество, а
за многообразием – единство. Бытие предстаёт для Делёза исключительно в виде различия и
многообразия. Отсюда совсем недалеко до отрицания всего того, что традиционно
характеризовалось в категориях всеобщего и необходимого. Таким образом, по-видимому, все
общезначимые нормативы и ценности – Бог, мораль и сам субъект – оказываются фантомами.
Подлинным бытием обладают только симулякры.
Своеобразие трактовки симулякров указывает ещё на один канал связи постмодернизма с
прагматизмом, который, в свою очередь, неизменно подчёркивал корреляцию знания с
практической деятельностью. «Под симулякром, – писал Ж.Делёз, – мы должны иметь в виду не
простую имитацию, а, скорее, действие, в силу которого сама идея образца или особой позиции
опровергается, отвергается. Симулякр – инстанция, включающая в себя различие как (по меньшей
мере) различие двух расходящихся рядов, которыми он играет, устраняя любое подобие, чтобы с
этого момента нельзя было указать на существование оригинала или копии» [17, с.93].
Используя понятие симулякра, Ж.Делёз расшифровывает задачу низвержения
платонизма, на чём настаивал как Р.Рорти (в своей критике истины и концепции
репрезентации), так и большинство постмодернистов: «Низвергнуть платонизм – значит
заставить симулякры подняться к поверхности и утвердить свои права среди икон и копий...
Симулякр – вовсе не деградировавшая копия. В нём таится позитивная сила, отрицающая как
оригинал и копию, так и модель и репродукцию» [18, с.341].
Поэтому не случайно многие постмодернисты соотносят симулякры с истиной, но
трактует последнюю весьма своеобразно. Так, Ж.Бодрийяр прямо об этом пишет (хотя и
довольно парадоксально) в своей книге “Симулякры и симуляция”: «Симулякр – это вовсе не
то, что скрывает собой истину, – это истина, скрывающая, что её нет. Симулякр есть истина....»
[19]. И потому постмодернистам вполне естественно использовать симулякры для описания
деятельности не столько в науке, сколько в искусстве. Например, ум художника, по их
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убеждению, не обязан быть верным истине этого мира и придерживаться исторической истины.
Что же касается познания, то этот процесс постмодернисты чаще трактуют как своеобразную,
заведомо обречённую на неудачу, вечную “погоню” за истиной как иллюзией или симулякром.
То, что симулякр является одним из ключевых понятий в постмодернизме, отражает
приверженность последнего (а также и Рорти) к лингвистической проблематике (природа и
функции языка, язык и реальность, язык и мышление, проблема значения и др.). Здесь также
вряд ли можно пройти мимо концепции “языковых игр” Л.Витгенштейна.
В рамках этой концепции реальность идентифицируется только в контексте разговора,
ограниченного исключительно правилами действующей языковой игры. “Объективация”
реальности – это результат конвенции всех участников разговора относительно его наиболее
базовых и комфортных положений. Эти положения неодинаковы в разных языковых играх и
меняются в каждой новой дискурсивной практике. Следовательно, в понятии “реальности” в
его прагматистской и текстуалистской интерпретациях нет ничего постоянного и
абсолютного, кроме абсолютной изменчивости.
Как отмечалось, Рорти, резко выступая, против концепции репрезентации, вообще
рассматривает эволюцию познания как противоборство, по крайней мере, двух
непримиримых позиций – традиционной эпистемологической и прагматистской. Победе
последней, по убеждению Рорти, должна способствовать стратегия, не совместимая с
традиционной концепцией репрезентации. Основой же прагматистской стратегии является
идея о подлинно творческом характере человека, который не столько открывает истины,
сколько создает их, и важнейшей сферой жизнедеятельности творческой личности
выступают речевая коммуникация и язык, где человек и реализует себя, конструируя свой
опыт – ментальную, жизнетворческую практику – как своего рода текст. А истина при этом
становится лишь своего рода “рекомендательным термином”, используемым для поддержки
тех наших убеждений и верований, которые мы считаем благими [см.: 14]. Тогда познание,
согласно
Рорти,
выступает
как
“интерпретированное
пере-описание
сущего
заинтересованным субъектом”, вовлеченным в некоторый социокультурный контекст. Оно не
отражает, но “справляется” с явлением, устанавливая его связи с другими явлениями
контекста. Интерпретирование имеет цель упомянутое выше “извлечение пользы”, умение
“справиться” с событием, держать ситуацию под контролем, а истинность теории (или,
согласно Рорти – некий словарь терминов) определяется через её эффективность. «Способ,
каким вещи сказываются и используются, более важен, чем обладание истиной», пишет
Рорти, подчёркивая, что «обоснование знания не есть вопрос об особом отношении между
идеями (или словами) и объектами, но дело... социальной практики» [15, с.170].
Тем самым, взамен традиционной эпистемологии Рорти выдвигает проект
“антирепрезентативистской культурологии” (который станет позже новой постмодернистской
стратегией), причём проект, свободный от дисциплинарных и мировоззренческих ограничений
исследования социума (сообщества) и культуры. А цементирует этот проект не только идея о
творческой природе человека (т.е. о человеке, создающем, а не открывающем истины), но и
идея о “вездесущности языка” как всеобъемлющей формы человеческого опыта.
Одна из важнейших общих идей (как для Рорти, так и для постмодернистов) в отмеченной
языковой проблематике – это идея контекстуальности (по отношению к языку и истине). Значение
предложения, полагает он, зависит не от указания на объект, как это было в неопозитивизме и в
традиционных лингвистических концепциях, а от конвенций и контекста словоупотребления.
Последние позже обобщаются им в понятиях “языковая система”, “словарь” и др.
Трактовка реальности и истины как в лингвистическом плане, так и посредством симулякров,
ведёт к плюрализму, значимость которого, однако, оказывается основополагающим для
мировосприятия постмодернистов. В таком мировосприятии идеи плюрализма обрели статус
принципа плюрализма. Понятие симулякра характерно для большинства версий постмодернистской
философии, и его можно рассматривать как специфическое выражение принципа плюрализма, в
том числе в контексте противостояния современной, постмодернистской философии, с одной
стороны, и традиционной (в частности, платонистски ориентированной) философии – с другой. На
это противостояние неоднократно указывал и Р.Рорти.
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Вряд ли следует постмодернистское радикальное отрицание универсального и всяких
абсолютов (что, напомним, в конце концов, ведёт к плюрализму) считать сугубо их несомненной
новацией. К этому постмодернизм пришёл не совсем самостоятельно, а благодаря
предшествующему ходу развития философии. Помимо отмеченного выше Джеймса, важное место
в этом плане занимает и постструктурализм, который был направлением, способствовавшим
разрушению всеобщего и утверждению повышенной значимости (а далее – абсолютизации) всего
случайного и единичного. На всё это, в частности, обратил внимание российский исследователь
постмодернизма И.Ильин: «Постструктуралисты рассматривают концепцию "универсализма", т.е.
любую объяснительную схему или обобщающую теорию, претендующую на логическое
обоснование закономерностей мира действительности, как "маску догматизма"» [20, с.13]. Отсюда
становится понятным тяготение постструктуралистов и генетически связанных с ними
постмодернистов ко всему случайному, фрагментарному, нестабильному. С одной стороны,
отрицание общей идеи, принципа, образца, модели является антидогматической установкой. С
другой стороны, подобное отрицание означает отсутствие принципа отбора, “всеядность”,
которая может привести к негативным последствиям. Если нельзя указать принцип отбора, то
невозможно субъекту сделать выбор, что, в конечном счёте, может привести к пассивному
состоянию ума и даже к параличу действий.
Здесь вновь уместно привести аналогию с позицией У.Джеймса. Этот американский
философ, вслед за своим соотечественником Ч.Пирсом, исповедовал так называемый тихизм,
т.е. воззрение, согласно которому в мире преобладает (и нередко даже господствует)
случайность. Закономерность, существующая в мире, является вторичной, производной от
“воли случая”: случайность – проявление свободы, благодаря которой имеют место
разнообразие и плюрализм. «Моя философия, – писал Джеймс, – есть то, что я называю
радикальным эмпиризмом, плюрализмом, "тихизмом", которые представляют порядок в
качестве постепенно завоёвываемого и всегда находящегося в становлении. Она является
теистической... Она отрицает все доктрины об абсолютном...» [21, с.498].
Элементы тихизма обнаруживаются у Рорти и постмодернистов в отношении языка.
Так, они настаивают на отсутствии смысла в словосочетании "объективная истина". Истина –
характеристика языка, а язык – "случаен" по отношению к человеку, и, следовательно, истина
также "случайна" по отношению к человеку. И тогда, вообще говоря, в философии
постмодернизма незнающими в традиционном смысле оказываются все. При этом место
"фактов" мира занимают (вообще говоря, релятивные) описания мира, происходит отказ от
понятия об языке как о картине, за которой стоит реальность. Различие между видимостью и
реальностью снимается путём отказа признавать реальность, которая заменяется множеством
относительно произвольных картин мира, "случайных" с точки зрения культуры, времени,
возраста, этно са, языка и т.д. Отметим и то, что отказ от претензий на обладание истиной
ведёт к разным следствиям – к воздержанию от суждения у скептиков и плюрализму
дискурсов, "неопрагматистскому диалогу" у философов-постмодернистов. И потому в
постмодернистской философии любая критика, основанная на предпосылке о существовании
объективной истины, заранее объявляется "неполезной" и не имеющей смысла. Таким
образом, в философии постмодернизма имеет место уже не критика, а "критика критики".
Такая метакритическая позиция объявляет любую критику неплодотворной как по причине
равноправия различных видов дискурса и различных текстов, так и ввиду того, что истина
важна не сама по себе, а как средство обеспечения поведения людей [13]. Поэтому
случайность и плюрализм (и плюрализм случайностей) рассматриваются у Рорти как
основополагающие элементы свободы (см. также: [22]).
Таким образом, в результате разрушения “догматики” платонизма, которую
осуществили Рорти и постмодернисты, мир может превратиться, примерно как и у Ницше, в
бесцельное, бессистемное и хаотическое “вечное возвращение”, но теперь – возвращение
симулякров: «Вечное возвращение не предполагает Того же самого и Подобного... Вечное
возвращение – это уникальный фантазм всех симулякров... Это власть – власть утверждать
дивергенцию и децентрацию...» [18, с.345].
Уже отмечалось, что плюрализм (и релятивизм) Рорти и постмодернистов чрезвычайно
расширил сферу своего действия. Если иметь в виду социально-политическую сферу, то следует
говорить об их приверженности ценностям свободы и либеральной демократии. Так, Рорти больше,
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чем кто-либо другой, уделяет внимания понятию свободы в присущей ему самобытной,
иронически-плюралистической форме, поскольку именно в этой форме, и только в ней, как он
считает, свобода обретает шанс на существование в новой философской реальности Постмодерна.
Подводя итоги, отметим, что истоки плюрализма имеют место ещё в античной философии,
а радикальное отрицание абсолютов характерно для большинства философских течений ХХ века,
и в особенности для постмодернизма. Плюрализм в своей эволюции – по крайней мере, от
У.Джеймса до Р.Рорти и постмодернизма – претерпел, на наш взгляд, следующие изменения.
Во-первых, он стал лингвистическим – гораздо в большей степени стал иметь отношение к
языковой проблематике. Во-вторых, он стал в полной мере социокультурным, в связи с чем
большое распространение получили идеи мультикультурализма. Пожалуй, лишь
постмодернизм аргументировано и убедительно показал, что в бытии приоритетом является не
единство, а многообразие различий (многообразие симулякров), и человек не столько
открывает истины, сколько создаёт их. Исходя из этого, основополагающим для мировоззрения
постмодернизма и является радикальный плюрализм.
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Summary
Ratnikova E. Postmodernist pluralism, its origins and background. The origins and essence of pluralism (and
relativism) in postmodernist philosophy are analyzed. W.James's position is considered as one of the major
preconditions of postmodernist pluralism. The close connection of postmodernist pluralism with R.Rorty's philosophy
is shown. Keywords: pluralism, relativism, postmodernism, true, simulacrum, R.Rorty's philosophy.
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ЕКЛЕКТИЗМ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРАКТИК ЯК ЛЕГІТИМАЦІЯ
СВОБОДИ ВОЛІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Розкривається специфіка продукування західноєвропейського центризму в пізнавальних
практиках українського освітнього середовища як легітимація принципу свободи волі. У гносеологічному
відношенні «суб’єкт-об’єкт» велику роль відіграє свобода волі, на яку в історико-філософському
дискурсі звертали увагу Аристотель, Дж.Бруно, Р.Декарт, Г.Ляйбніц, Н.Мальбранш, Вольтер, І.Кант,
Г.В.Ф.Гегель, А.Шопенгауер, К.Ясперс, П.Фейєрабенд та інші. У просторі свободи волі суб’єкта сучасні
пізнавальні практики модифікуються в європейському культурному середовищі так, що нівелюють
діалогічний спосіб освоєння світу. Комунікативно-інформаційні технології впроваджують принцип
«свободи понад усе», який еволюціонує в напрямі відродження софістики, демагогії, догматичності,
еклектики як норм вербальної поведінки. В Україні, на жаль, такі «інновації» бездумно запозичуються
та переносяться у сферу освіти. В результаті утверджується свавілля говорити і писати що завгодно,
тільки не мовчати. Ключові слова: свобода волі, пізнавальні практики, еклектизм, інтелектуалізм.

Заміна моносвітогляду пострадянського культурного простору на плюралізм
духовних концептів призвела до застосування категорії «практика» для означення різних
технологій узгодження людських бажань з умовами життя людини. Так виникли похідні від
соціально-філософського змісту марксистської категорії «практика» поняття «мистецькі
практики», «духовні практики», «пізнавальні практики» тощо. В контексті нашої теми ми
зупиняємося лише на «пізнавальних практиках», та їх сучасних модифікаціях у просторі
вияву свободи волі людини, що і є метою цієї статті.
Оскільки суб’єктивне мислення – характерна людям пізнавальна діяльність, а
об’єктивне розуміння речей становить її сутність (Гегель), то вийти за межі такої діяльності
й існувати без неї ми не можемо. Пізнавальна діяльність людини інтерпретується
поняттєво-категорійною системою, в якій одним із ключових є поняття «гносеологічне
відношення». Саме ж пізнавальне відношення фокусує зміст відношення «суб’єкт-об’єкт»
як універсального відношення «людина-світ».
Щоб пізнати, або зрозуміти якесь відношення між предметами чи живими істотами, і тим
паче між людьми, потрібно, насамперед, зосередити свою увагу на конкретному об’єкті,
виокремити його (відношення) подумки з відповідної сукупності наявного різномаїття
відношень. Така зосередженість думки людини є вольовим актом. Однак вольовий акт нездатний
довільністю власного вияву перевершити його необхідність у розвитку пізнання. Роль волі в
пізнанні не в довільному виборі предмета пізнання, а в тому, що воля засвідчує суб’єктивне
прагнення пізнавати ті чи ті суттєві сторони реальності. Вольове рішення людини визначається
не тільки її індивідуальними уявленнями, а й «універсаліями», тобто загальними поняттями.
Завдяки волі людина здатна підпорядкувати вищій моральній ідеї не тільки чуттєві потяги, а й усі
свої бажання, обрати з переліку можливих дій саме ту, яка відповідає прийнятному принципу
пізнавальної діяльності, зорієнтованої на осягнення істини. Здатність до такого вибору
безпосередньо пов’язана зі свободою вияву волі суб’єкта до пізнавальної активності.
Аристотель доводить, що для розумного пізнання потрібна тверда і постійна воля. Вона
діє вільно через вибір предметів пізнавальної уваги та способів діяльності. Оскільки людина
наділена не тільки розумом, а ще й пристрастями душі, то вона здатна для задоволення не
тільки велінь розуму, а й пристрастей душі, надати перевагу саме їм, а не розуму, тобто
меншому чи нижчому благу, ніж благу більшому та вищому, в чому і полягає її свобода та
відповідальність. Отже, за Аристотелем, зумовлена розумом і пристрастю душі свобода волі є
лише виявом недосконалості природи людини.
Пізнавальний ентузіазм знаменитого давньогрецького мислителя не сприймається,
наприклад, Дж.Бруно як вияв лише «екстазності», підвищеної емоційної чутливості людини у
пошуку істини, він містить і раціональні компоненти, до яких філософ відносить волю. Воля
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штовхає силу розуму до непізнаної істини все далі і далі. Однак, воля ніколи не задовольниться
досягненим, тобто завершеним актом пізнання. Бо воля пізнання, на думку Дж.Бруно, має свою
мету, що визначена джерелом буття людини та цілісності світу – Богом.
А от у Р.Декарта активність пізнання виявляється не тільки через діалектику сумнівувпевненості, а ще й через свободу вибору. Людина вільна не тільки тоді, коли незнання добра й
істини роблять нас байдужими. Людина виявляє свою свободу в пізнанні переважно тоді, коли
ясне й чітке пізнання якоїсь речі підштовхує до нових пошуків. Для Р.Декарта найбільшою та
найосновнішою досконалістю людини є не здатність проявляти пізнавальний сумнів, а
здатність її волі утримувати себе – суб’єкта пізнання – від поспішних суджень, про істинність
яких людині не до кінця відомо. Така здатність волі дає можливість людині неодноразово
повторювати те, що потрібно запам’ятати, і як наслідок – пригадати щось, набуваючи у такий
спосіб звички не помилятись. Отже, для пізнаючого суб’єкта, згідно з декартовими
міркуваннями, важливим є не сам факт сумніву, а вольова здатність формувати і
використовувати пізнавальний досвід сумніву в подальшому осягненні істини.
Буттям свободи новочасний мислитель Г.Ляйбніц демонструє поступально прогресивне
звільнення універсуму від пасивної, інерційної, механістичної необхідності в напрямі
нескінченного вияву свободи пізнавального пошуку людини аж до досягнення досконалого
знання, втіленого в Богові. Також принцип свободи для Г.Ляйбніца важливий в його теорії
пізнання тим, що дає людині можливість вільного, нічим не обмеженого вольового вияву
пізнавальної здатності людини як абсолютної свободи її ставлення до світу і самої себе.
Причину нестабільності пізнавальної здатності розуму французький філософ-теолог тієї
ж доби Н.Мальбранш добачає в регуляторній, детермінуючій ролі людської волі. Дією людини
кер ує во ля, і во на скер овує пізнавальну у вагу людини на ті пр едмети, які сама обирає і які
любить саме вона. Воля вступає у суперечність із розумом, який інколи зосереджується на
вічних, абстрактних істинах, сама ж вона (воля) постійно штовхає шукати ті предмети, які любі
їй (волі), які здатні задовольнити її бажання та зробити її щасливою. Проте, примха волі не має
зупину, вона постійно то згасає, то спалахує знову й знову, та примушує розум задовольняти ті
бажання волі, які їй видаються свідченням благодаті. Отже, розум у людини є підпорядкованою
сутністю, над якою домінує чуттєвість. Саме ж чуттєве пізнання не дає істинного знання. Так
Н.Мальбранш замикає коло пізнавальних можливостей людини для обґрунтування головної
тези своєї філософської концепції істини – людина з усім притаманним їй пізнавальним
потенціалом неспроможна осягати істини тими засобами, які виробило людство і які воно
сформувало в здатностях людини на чуттєвому та раціональному рівнях пізнання.
В такому разі постає питання: чому Європа для нас – ідеал в освіті? Адже ми бачимо, що
Європа сама інтенсивно шукає нові світоглядні та пізнавальні орієнтири свого подальшого
буття. Разом із тим європейська цивілізація нав’язує нам нові повсякденні стандарти буття, які
не зовсім тотожні її власним, тим, які продукує вона сама для себе і які є відмінні в ціннісному
варіанті від наших попередніх, тих, від яких ми вже відмовилися.
Справді, Європа сита універсально з другої половини XX ст., що призвело до втрати
суспільством розуміння повсякденної праці як головної життєвої необхідності та потреби
постійності свого буття. Праця, як орієнтир повсякденного життя, втрачає сенс для мільйонів
молодих людей на противагу Панглосу, Марітену, Кандиду – героям Вольтера з повісті
«Кандид або оптимізм». Європейське мислення демонструє нам практицизм повсякденності як
найвищу цінність життя. Поступово неприйнятним українській культурі також стає все, що не
можна звести до повсякденної емпірії, в якій іде зміщення світоглядних орієнтирів від праці як
життєво необхідної потреби до розваги як виду повсякденного буття, як різновиду існування
життя, до життя як гри. Сама розвага продукується на принципах ірраціональності сприйняття
світу, через заперечення потреби масових форм розвитку інтелекту людини.
Вже І.Кант звернув увагу на те, що філософію досить погано застосовують, якщо нею
користуються для того, щоб спотворити принципи здорового розуму [1]. В сучасних
вітчизняних пізнавальних, освітніх практиках відбувається заміна діалогіки, діалектичного
спілкування «викладач – студент», «учитель – учень» на монолог викладача, який стає тільки
ретранслятором накопичених людством знань. Завдяки сучасним технічним засобам передачі
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інформації вербальне, живе гуманітарне спілкування перетворюється в формалізовану
систему зворотньої інтелектуальної реакції студента, учня, слухача на дії викладача у формі
тестування за одним із законів формальної логіки, тобто за принципом вибору однієї з
опозицій знакової дихотомії «так-ні» в єдино правильний варіант відповіді. Крім того,
водночас продукується так звана концепція «траєкторії вільного вибору предмета
студентами». Така схема навчання має свій позитив, але не в масово організованій вищій
освіті. При цьому не всі європейські країни позитивно сприймають такі новітні освітні
технології як позитивно новаторські. Складається враження, що західна європейська культура
прагне зберегти власну цивілізаційну особливість за рахунок зміни статусу інших, дотичних до
неї в географічному плані освітніх культур у напрямі зниження ролі інтелекту в суспільному
розвитку країн пострадянського простору. І при цьому у них зберігаються запозичені ще з часів
радянського періоду освіти пізнавальні технології А.Макаренка, В.Сухомлинського,
В.Шаталіна та інших. Також, як бачимо, був правий А.Шопенгауер, коли говорив про наявність
«злої світової волі». І саме вона, ця «воля», продукує своїми освітніми інноваціями спробу
змінити спосіб мислення людей сучасними комунікативно-інформаційними технологіями і
лозунгами «свобода понад усе», «свобода як найвищий вияв демократії».
У К.Ясперса, наприклад, різним вимірам поняття комунікації відповідають різні рівні
свідомості та способи ставлення їх носіїв до світу й себе самого. Тому філософ неодноразово
підкреслює дискомфорт світу комунікації «наявного буття», спричинений унеможливлюванням
консенсусу між носіями різних пізнавальних дискурсів [2]. У сучасному суспільстві засмічення
інформативного поля, каналів комунікації, часто достовірною, але й одночасно
факультативною однією і тією самою часто повторюваною «інформацією-знанням», що стало
буденним фактом духовного життя. Кількісний і якісний (технічно) ріст сигнальних систем
зробив передачу інформаційного повідомлення не обов’язково безпосередньо пов’язаного із
задоволенням необхідних життєвих потреб. Людська воля отримала практично нічим і ніким не
регламентовану свободу свого вияву не тільки в пасивній обробці отримуваної інформації як
споживач, а також у вияві своєї активності як передачі-засвоєння знання.
Отже, гносеологічна функція волі отримала поштовх подальшого розгортання варіацій
свого втілення, зокрема, в пізнавальних практиках. Плюралізм думок призвів до суттєвих змін
у можливостях інформаційної поведінки особи. В такому багатогранному і багатому змістом
середовищі інформації (не завжди соціально якісному в ціннісному вимірі) свобода волі
виявляє себе односторонньо, однолінійно, цілеспрямовано на максималізацію численості не
завжди достатньо змістовних повідомлень, монологів, діалогів.
Європейська наука, європейський тип організації, європейський світогляд працюють на
формальну раціональність, перетворюючи її із засобу на мету. Навіть для філософського
середовища, наділеного відповідними інтелектуально-творчими здібностями осмислювати світ в
його онтологічній даності, постмодернізмом запропонована практика пояснення не цього
реального буття світу, а інтерпретація, тлумачення, скажімо, лише тексту як носія знань, не
самого знання, його семантичного навантаження, змісту, символу, а форми, знака і не більше.
Така реконструкція, наприклад предмета філософії, поступово приводить суспільство до зміни
логіки мислення, перетворення моносоціального сприйняття світу на плюралізм автономних
стосовно одна одної пізнавальних практик, критерії яких у розумінні приведення ними індивідів
до істини спокушають сприймати світ як конгломерат відносних істин, кожна з яких має власне
інформаційне поле свого буття. Виявляється, що принцип деконструкції тексту (Деріда) вийшов
за межі свого власного статусу, визначеного ним самим своєю функціональною сутністю. Від
реконструкції тексту цей принцип перейшов до деконструкції реальних емпіричних відносин,
серед яких значне місце займає пізнавальне відношення «людина-світ».
Виступаючи проти методологічного примусу монопізнавальної практики (П.Феєрабенд)
[3], замінюючи його на плюралізм пізнавальних інноваційних технологій, західне суспільство
саме продукує анархізм і волюнтаризм, зокрема і в освітньому секторі духовного виробництва
ідей, знань, принципів відношення «людина-світ». Розривається спадкоємність пізнавальних
практик, сформованих на інтелектуальному рівні вияву розуму людини. Ситуація нагадує добу
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еклектичності розвитку конкуруючих філософських шкіл, течій і напрямів в античній культурі
елліністичного періоду кінця IV – ІІ ст. до нашої ери.
В сучасному українському філософському середовищі, відбувається здебільшого
еклектичне коментаторство вже наявних у західноєвропейському проблемному полі
гносеологічних практик як єдино істинних і жаданих з одночасною спробою відмови від
здобутків української філософської та освітньої думки XX ст. Відбувається так звана
гуманізація інформаційного поля суспільства, яка проявляється в розширенні можливостей
вияву «свободи волі» кожного індивіда. Однак, ця свобода волі кожного і всіх конституюється
лише як «право» і не більше. «Ти маєш право» – такий принцип перетворюється на поведінкову
настанову повсякденного життя кожного «я маю право», виштовхуючи із системи норм
принцип обов’язку. Розривається дихотомічність відношення «право-обов’язок», що за будьяких історичних колізій виконувала функцію нормування і регулювання людських стосунків,
бажань, воль завжди ефективно. Домінування одного модусу цієї дихотомії призводить у
сучасному інформаційному суспільстві до зміни розуміння свободи індивіда як
безвідповідальності, беззаконня, безправ’я, безсовісності тощо. Також відбувається зміщення
світоглядних орієнтирів індивіда: від розуміння праці як необхідної умови свободи його
існування, до свободи мовлення як необхідної умови існування. На перший план буття людини
висувається лозунг: «Кажи, не мовчи, кажи, що хочеш, тобі нічого не буде». Такий спосіб буття
демонструє відродження софістики, демагогії, догматичності, еклектики мислення людини як
норм її вербальної поведінки. Отже, всенародним національним масовим розмовним жанром
змінюється парадигма мислення людини. Але ми забуваємо, що свобода волі дає людині ще
один спосіб себе виявити – це мовчання. Говорять усі, не мовчить ніхто. Ніхто не хоче
скористатися на пострадянському просторі цим способом вияву свободи, і не тому, що,
начебто, в соціалістичній системі цінностей домінувало суспільне мовчання. В соціальному
шумі загального вербального спілкування воля людини опустила цей важливий аспект вияву
своєї свободи. В інформаційному просторі сучасного демократизованого суспільства мовчання
носія інформації, живого в «плоті і крові» індивіда, не отримало статусу рівноцінного засобу
вербального спілкування та пізнання світу. Сучасний носій знань – член інформаційної
структури (преса, телебачення, інтернет) діє на основі максималізованої настанови: говорити і
писати що завгодно, тільки не мовчати.
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Summary
Dovgun’ A. The Eclectism of Cognitive Practices as Legitimation of Freelom of Will in Modern
European Social and Cultural Environment. The peculiarities of promotion of West European centrism in
cognitive experiences of Ukrainian educational environment as legitimacy of the principle of free will are
discovered in this article. Freedom of will, which in historic-philosophical discourse draw attention of Aristotle,
Giordano Bruno, Rene Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz, Nicolas Malebranche, Voltaire, Immanuel Kant,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Theodor Jaspers, Paul Karl Feyerabend and ohher
plaus an important role in epistemological “subject-object” correspondence. Modern cognitive practices in
space of freedom of will of a subject are modified in European cultural environment leveling dialogical way of
world cognition. Communicative-informational technologies introduce the principle of “freedom above all”,
which evolves to sophistic revival, demagogy, dogmatism, eclectics as a norm of verbal behavior. In Ukraine,
unfortunately such “innovations” are thoughtlessly borrowed and introduced into education system. As a result
self-will to speak and write anything, but not to silent is straightened. Keywords: cognition, relation, free will,
cognitive experiences, environment, eclecticism, intellectualism.
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АБСОЛЮТНА Й ВІДНОСНА ІСТИНА: ПОНЯТТЄВОКАТЕГОРІЙНІ КОЛІЗІЇ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
Досліджуються гносеологічні й аксіологічні аспекти використання істини як поняття і як
категорії. Як головний метод використовується аксіологічний підхід. Він допомагає простежити
механізми надання знанню чи інформації статусу істини, а також перетворення знання на
«абсолютну» чи «відносну» істину. Для розв´язання цих питань було потрібно, перш за все, розрізнити
поняття «істина» і «знання», абсолютна й відносна істина, проаналізувати істинність як аксіологічний
предикат. Показано, що істина як категорія є атрибутом буття, а тому вона абсолютна, однозначна й
інваріантна. Проаналізовано роль системи освіти в позиціонуванні певного знання як абсолютної
істини, а також роль окремих кіл суспільства в наданні тій або тій інформації статусу істинної не
стільки через гносеологічні, скільки через аксіологічні причини. Ключові слова: істина, знання, наука,
цінності, поняття, категорії, аксіологічний предикат.

Актуальність заявленої теми ми вбачаємо в наступному. На сучасному етапі розвитку
суспільства наявна необхідність прояснення аксіологічного статусу такої ключової категорії
пізнання, як істина, яка не лише є визначальною для науки й освіти, а й опосередковує
діяльність конкретного індивіда. Будь-яка діяльність людини, що не зорієнтована на цінність
істини, перестає бути гуманістичною у власному значенні цього слова. Понад те, вона перестає
бути онтологічно й антропологічно доцільною.
У зв’язку з цим виникає завдання розрізнення істини як поняття та істини як категорії, а
також потреба в усвідомленні того, чим істотно відрізняються істина і знання, в тому числі –
наукове. За відсутності такого усвідомлення ми ризикуємо опинитися в дуже складній ситуації
– як гносеологічній, так і аксіологічній.
Для дослідження цього питання було доцільним звернутися до праць, які присвячені
проблемам постнекласичної науки (І.Добронравової, Г.Патнема, Р.Рорті, В.Стьопіна),
стосуються аксіологічної проблематики в сучасній науці (Л.Лаудана, Х.Лейсі, М.Марчука,
М.Попова), а також до класиків теорії цінностей (Г.Рікерта, В.Віндельбанда, В.Тугаринова,
Г.Вижлецова, М.Кагана й ін.).
Методологічною основою цього дослідження ми вважаємо аксіологічний підхід, у межах
якого процес перетворення істини як категорії на істину як поняття та надання будь-якому
знанню статусу істини виявляється з найбільшою очевидністю. Ми повністю погоджуємося з
В.Вижлецовим у тому, що «нерозвиненість ціннісної самосвідомості є однією з головних ознак
соціальної кризи взагалі» [3, с.3]. В тому числі – гносеологічної кризи в сучасній науці та
епістемологічних проблем у розрізненні понять «знання» й «істина».
Наукова новизна роботи полягає в зверненні до аксіологічного механізму перетворення
істини на знання, і навпаки – до механізму надання певній інформації статусу істини, в тому
числі – за рахунок можливостей системи освіти і процесів навчання, а також за рахунок
сучасних засобів інформаційного впливу на свідомість людини та впливу домінуючої
парадигми на переконання вченого і наукового співтовариства. Ми висуваємо таку гіпотезу:
надання певній інформації статусу істини можливе тільки завдяки піднесенню аксіологічного
статусу цього знання, але таке піднесення може бути реалізованим за допомогою різних засобів
– гносеологічних, соціокультурних, ідеологічних, економічних, політичних, світоглядних та ін.
Перш за все, звернімося до ситуації в науці, точніше – у філософії науки. Декілька
десятків років тому у філософії науки відбулася серйозна гносеологічна революція –
відмова від використання поняття «істина» стосовно наукового знання. Це було пов’язане, в
першу чергу, з розумінням ролі людського чинника в науковому пізнанні, з розумінням
пливу на науку цінностей культури, а також з розумінням того, що наукове знання далеко
не завжди розвивається кумулятивно – існуючі в ньому концепції часто змінюються на
інші. Тому говорити про істину в науковому пізнанні стало не завжди коректним. Істина
абсолютна, проте знання, в тому числі наукове, як виявилося, відносне. Воно відповідає
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даному часові, наявній інформації та конвенціональним узгодженням наукового
співтовариства. З цього випливало, що наукове знання могло бути назване тільки відносною
істиною, істиною сьогодення.
Однак істина – це не тільки поняття, а й категорія. Тобто – не тільки знаковий вираз
предмета, феномена чи процесу, а й атрибут буття. І в цьому розумінні відносною істина
бути не може, незалежно від нашого ставлення до неї, розуміння чи нерозуміння, знання чи
незнання. Отже, знання, яке сьогодні вважається за таке, а завтра може змінитися, істиною
назвати не можна. Й відповідно відносною істина бути не може. Ми можемо щось називати
істиною, однак у такому випадку ми маємо справу не з категорією, а з поняттям «істина»,
зміст якого треба прояснити.
Саме тому, на наш погляд, існують різні концепції істини, які фактично дають
визначення цього поняття, тобто намагаються виявити істотні ознаки. Відомі, як мінімум,
п’ять концепцій істини: кореспондентна – істина як відповідність судження реальності;
когерентна – істина як внутрішня несуперечливість тверджень одне одному й окремого
твердження кінцевому висновку; прагматистська – істина як корисність і практична
застосовність; марксистська – істина як твердження, яке підкріплюється практикою:
«практика – критерій істини»; конвенціональна – істина як результат домовленості, в тому
числі – як результат домовленості наукового співтовариства.
Проте, як ми вже відзначали, всі ці концепції – лише намагання дати визначення
поняття «істина». Їх може бути й більше, але всі вони у логіко-гносеологічному відношенні
суть одне й те саме – намагання виявити істотні ознаки поняття «істина», тобто – дати
визначення, чи дефініцію. Але якщо говорити, що істина – це не поняття, а категорія, то її
дефініцію дати неможливо, оскільки будь-яку категорію можна тільки охарактеризувати за її
онтологічними, праксіологічними та феноменологічними ознаками.
Однак і поняття, і категорії є вербалізацією, кодуванням у слові думки, знання, досвіду,
суджень. Поняття і категорії відображають не тільки уявлення про певний аспект буття, а й зв’язок
одних аспектів з іншими. Проте між поняттями і категоріями ми виокремлюємо такі відмінності:
1. Поняття, як і категорії, узагальнюють властивості окремих предметів або процесів,
мають зміст і обсяг. Але і зміст, і обсяг, і позначувані в понятті ознаки предметів і процесів
можуть змінюватися залежно від нагромадження знання, зміни парадигми або наукової
ідеології. Тому поняття може мати різні трактування, відповідно до часу, культури, наявного
знання, належності до тієї чи тієї теорії. Поняття не інваріантне, тому однією з умов ведення
успішного діалогу є попереднє прояснення понять.
2. На відміну від понять, категорії онтологічні, інваріантні й ніяк по-іншому зрозумілі
бути не можуть, оскільки категорії мають вищий рівень спільності, ніж поняття. Вони
відображають більш універсальні закони, фундаментальні закономірності. Категорії – це
організуючі принципи не тільки мислення, а й буття. Вони інваріантні, а тому зберігають свою
загальонообов’язковість незалежно від наших помилок у їх розумінні.
3. Існує тенденція або ототожнювати категорію «істина» з поняттям, або використовувати
істину як поняття для визначення певних характеристик предметів, явищ і процесів, як це
робиться, наприклад, у наведених концепціях істини. Однак істина як атрибут буття через ці
характеристики визначеною бути не може. Вона тільки виявляється через них, але не може
бути зведеною до будь-якої з них чи навіть до їх суми.
Як стверджує Є.Андрос, «істина – не лише знання, але і форма свідомості і
самосвідомості людини, орієнтир її духовного життя» [1, с.30]. Дослідник навіть надає істині як
категорії світоглядного статусу: «Розгляд проблеми істини є не лише одним з центральних
завдань гносеології, але і має істотне соціально-історичне значення. У такій двоєдиній функції і
в такому опосередкуванні істина виступає як проблема світогляду» [1, с.23].
Однак те, про що ми говорили вище, – питання філософські. До науки вони мають мало
відношення, хіба що до філософії науки. Наука ж займається не аналізом поняття «істина» і не
осягненням її як категорії, а отриманням нового знання. У наш час наука, що стає однією з
основних сфер сучасного суспільного життя, поступово втрачає потяг до істини та взагалі будьякі ціннісні орієнтири, намагаючись зняти з себе відповідальність за напрями розвитку
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суспільства, дотримуючись ідеї етичного нейтралітету. Але ж категорії істини і моралі
залишаються системоутворюючими, як і нерозривним залишається зв'язок категорій ІстинаДобро-Краса. Суперечностей між ними бути не може. Якщо вони виникають, то тут, на наш
погляд, наявне порушення фундаментального онтологічного принципу. Таке порушення дає
підставу думати, що ми маємо справу не з «сутнім», а з «дійсним», тобто з мінливою
реальністю, яка частіше за все ілюзорно відображається нашою свідомістю, навіть науковою.
Проблема виникає тоді, коли ця ілюзія, до того ж, зрозуміло, конфліктуюча з категоріями
добра і краси, позиціонується як істина (наприклад, через систему освіти), і ось чому.
Одна з головних функцій освіти полягає в тому, що крім пошуку засобів розкриття
творчого потенціалу людини, крім системного надання їй знань, вона транслює та вкорінює в
свідомості людини і культури певні гносеологічні, епістемологічні, методологічні, онтологічні,
соціокультурні цінності, що впливає на вибір вектора подальшого розвитку як особистості, так
і культури в цілому. Освіта має яскраво виражену культуротворчу функцію. Тому аксіологічна
самосвідомість робить освіту не тільки ефективною, а й сприяє зростанню її адекватності в
умовах сучасної культури. Але проблема полягає в тому, що освіта не тільки транслює, а й
обирає певні цінності науки і культури. Виходячи з цього вибору, певні постулати
впроваджуються у свідомість учня як істина, а, відповідно, як добро.
Як стверджує І.Сухіна, «актуалізація смислових значень створює ті моменти
інтенціонального напруження людської свідомості, які продукують креативний процес
культуротворчої діяльності. Це означає, що культуру здатна породжувати така (креативна або
культуротворча) діяльність, яка викликана актуалізацією екзистенціальних смислових значень і
являє собою праксеологічний спосіб їх опредметнення (об’єктивації)» [8, с.172]. Тож людина,
суспільство, культура саморегулюються за допомогою цінностей. Але ці цінності мають бути
прищеплені людині, й здається, що виконання цього завдання – одне з найважливіших в освіті.
Можна погодитися з В.Стьопіним, який наголошує, що «система інституціональних
цінностей і норм стимулює науковий пошук, орієнтує на відкриття нового. Відкриття
заохочується визнанням колег (званнями, почесними нагородами, присвоєнням імені вченого
зробленому ним відкриттю та ін.). Такого роду заохочення цінуються в науці більше, ніж
грошова винагорода» [7, с.74]. І це – один зі способів спрямувати рух науки на пріоритетний
для суспільства шлях. Функцію ж провідника на цьому шляху виконує освіта.
Саме тому наука має усвідомлювати, що ті знання, які вона постачає освіті, мають
аксіологічний аспект, а також те, що ці знання відносні. Але цього не трапляється, й освіта,
надаючи відносним знанням статусу істини, може не завжди позитивно впливати на
становлення світогляду людини, розвиток особистості та її духовності. Тоді відбувається той
процес, проти якого застерігав філософ Ф.Лазарєв: «Псевдодуховна людина створює свою
псевдореальність, сурогат істини, добра і краси. У примарному світі віртуальності вона шукає
істину, вона творить красу, її серце жадає любові. Але її істина є суб'єктивною, її краса
штучною, її любов антигуманною» [4, с.108].
При цьому слід враховувати, що якщо природничо-наукові істини не впливають
кардинально на світоглядну, смисложиттєву сферу людини, то гуманітарні визначають її
кардинально, впливаючи на формування картини світу й системи цінностей, які логічно з нею
пов’язані. Це є наслідком того, що практично не існує аксіологічно нейтральної інформації.
Крім того, ми можемо виокремити такі закономірності ціннісного ставлення людини до світу:
– уявлення про цінності та ціннісна орієнтація нерозривно пов’язані з картиною світу, або з
уявленням про окремий аспект реальності. При зміні картини світу чи уявлення про
реальність змінюється ціннісна орієнтація;
– логіка оцінок залежить від ціннісної орієнтації;
– інформація відображає не тільки самі явища, а й їхнє значення для суб’єкта, який їх
сприймає;
– можна дозволити собі два взаємовиключні почуття, але не два взаємовиключні ціннісні
судження;
– про наявність тих або тих цінностей свідчать не лише оцінні судження, а й емоційна
реакція, стійкі переваги щодо одних аспектів реальності чи стійке відкидання інших;
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– цінності завжди існують у комплексі. Одні цінності закономірно пов’язані з іншими;
– існують явні й неявні цінності, а також усвідомлені й неусвідомлені;
– цінності є основою реальної самоідентифікації не тільки особистості, а й культур и в
цілому [6, с.180].
Істинне знання (і в цьому полягає, на наш погляд, його соціально-практичний аспект)
завжди має силу мотиваційного впливу на індивіда. «Знати істину» в соціальній практиці –
означає слідувати їй, робити вибір, здійснювати конкретні дії-вчинки. Дії кожної людини
обумовлені системою цінностей, що є необхідною для здійснення індивідом учинків. Тому
відкинути систему цінностей, або порівняти її лише з емоційним забарвленням, як це роблять
окремі дослідники [2], неможливо, оскільки цінності мають своїм підґрунтям не стільки сферу
чуттєвого, скільки раціонального, бо вони є ідеалами, нормами та імперативами.
Саме в ситуації вибору і в конкретному вчинку простежуються основні точки перетину
істини і мор алі, що у свою чергу дає нам можливість побачити в них не лише абстрактні
категорії. Індивід наважується на вчинок після ціннісно-нормативної оцінки знання. Отже,
віра в істинність переконань є необхідною для здійснення дії-вчинку. Момент прийняття
теоретичної істинності будь-якого твердження потрібний для того, щоб судження було таким,
що має силу імперативу, а, відповідно, мало б безпосередній стосунок до категорій моралі.
Втім, у сучасному суспільстві вважається недоречною оцінка того чи того знання з
позитивною чи негативною позначкою. У цьому ми можемо вбачати відлуння ідей
постмодернізму з його рівністю ідей та оцінок, зі спробою подолати логоцентричні
механізми, на яких тисячоліттями трималася традиційна культура.
Г.Патнем доречно зазначає: «Поборники дихотомії факти-цінності визнають, що наука й
справді висуває своєю передумовою певні цінності, наприклад, що наука має вихідною
передумовою наше бажання знайти істину, але доводять при цьому, начебто ці цінності не є
етичними. Я уявляю собі дещо спрощеного опонента, який дотримується того погляду, що
наука має передумовою тільки одну цінність, а саме: цінність самої істини» (курсив автора. –
М.С.) [5, с.139]. Але парадокс надання пошуку істини абсолютної цінності в науці полягає в
тому, що істина не може стосуватися тільки іманентних речей і тих, які піддаються науковому
вивченню. Істина сама собою – явище трансцендентне, вона повинна виходити як за
просторово-часові рамки, так і за межі іманентного буття. Так само, як і істина, смисли і
цінності не можуть бути звуженими тільки до кінцевого, іманентного буття.
Отже, неминуче існують трансцендентні цілі, цінності й істини, які є «вічними
цінностями» і безпосередньо впливають на світ речей і процесів. Але при домінуванні в
самосвідомості суб’єкта і культури трансцендентних цінностей і цілей (честь, обов’язок,
моральність, спасіння душі та ін.), багато цілей і цінностей суспільства споживання (культ
грошей, задоволень, моральної свободи, спрямованість до комфорту, влади, слави,
багатства тощо) були б практично безглуздими. Запровадити їх у свідомість людини, а
відповідно – спонукати її до дій, очікуваних певними соціальними групами, було б досить
складно. Суспільство споживання втратило б при цьому свою ідеологічну основу. Саме
тому освіта опиняється у скрутному становищі. З одного боку, вона не може не виконувати
свою виховну функцію (виховання відбувається як через надання знань, так і через їх
світоглядну оцінку). З іншого боку, ціннісний зміст такого виховання стає тісно пов’язаним
із цінностями науки і культури, і за межи цих аксіологічних парадигм освіта як
соціокультурний інститут вийти не може.
У висновках хотілося б відзначити, що істину як поняття можна намагатися визначити
по-різному. Але істина виступає в двоякій ролі – як поняття та як категорія (тобто – як
атрибут буття), і в цьому розумінні вона абсолютна й незмінна, незважаючи на наші
судження. Треба також підкреслити, що істину треба відрізняти від істинності – предиката,
який завжди має аксіологічну забарвленість.
Коли будь-яке знання (правильне чи неправильне, чи те, яке ми сьогодні вважаємо за
правильне) визначають предикатом «істинне», воно стає, як мінімум, «відносною» істиною,
а іноді – й «абсолютною» (якщо цінність такого позиціонування дуже велика для певних
соціальних кіл). Зробити це можна за допомогою сучасних інформаційних технологій, а
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також завдяки системі освіти, яка, транслюючи будь-яке знання, завжди перетворює його на
абсолютну істину.
Як вважає М.Фуко, один із небагатьох представників постмодерну, які наважуються
міркувати про істину, вона не може існувати поза межами влади і не є нагородою для
вільнодумців: «Істина – дитя світу цього, вона виробляється в ньому завдяки безлічі правил і
обмежень. Кожне суспільство має свій режим істини, свою «загальну політику» істини, тобто
типи міркувань, які воно приймає і використовує як істинні; механізми і органи, які дозволяють
відрізняти істинні висловлення від неправдивих; спосіб, яким ті й ті підтверджуються;
технології та процедури, що вважаються дійсними для отримання істини; статус тих, кому
доручено говорити те, що функціонує як істинне» [9, с.206]. Під істиною М.Фуко розуміє
сукупність процедур, упорядкованих і погоджених з метою виробництва, узаконення,
розподілу, введення в обіг і в дію того, що було висловлене. Системи влади «виробляють»
істину і забезпечують її певними захисними механізмами.
Мова у даному випадку йде саме про перетворення знання чи будь-якої інформації на
істину завдяки наданню йому предиката «істинний» у зв’язку з тим, що це знання чи
інформація має високий аксіологічний статус. Якщо б аксіологічний статус був нижчим,
необхідності у «створенні» істини б не виникло. Це наочно демонструє, що проблема
істини була і буде пов’язаною не тільки зі знанням і пізнанням, а й з відповідністю знання
чи інформації певній системі цінностей. Перш за все тому, що залежно від того, що ми
назвемо істиною, змінюються не тільки уявлення людини про світ, а й потреби, цінності,
життєві смисли. Отже, маніпуляції з поняттям і категорією істини, а також з поняттям
«істинність» і предикатом «істинний» є, в кінцевому рахунку, маніпуляцією життєвими
смислами людини і культури.
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Summary
Savostyanova M. Absolute and Relative Truth: Conceptual-Categorical Conflicts and Axiological
Context. The article investigates the epistemological and axiological aspects of using truth as a concept and
as a category. As the main research method used axiological approach. It helps to trace the mechanisms of
transition of status knowledge or information into the truth and the mechanisms of transformation of
knowledge into "absolute" or "relative" truth. To address these issues we must first of all implement
distinguish between the concept of "truth" and "knowledge", the absolute and relative truth and the truth as
axiological predicate. It is shown that truth as a category is an attribute of being, and so it is absolute,
unequivocal and invariant. The role of education in positioning certain knowledge as absolute truth, and the
role of certain circles of society in the transition of status knowledge or information into the truth is analyzed.
This process is most often caused by epistemological but axiological reasons. Keywords: truth, knowledge,
science, values, concepts, categories, axiological predicate.
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ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СПІВВІДНОШЕННЯ
МИСТЕЦТВА ТА НАУКИ
Вказано на хибність: абсолютизації пізнавальної характеристики мистецтва; спрощення самої
суті художнього пізнання та проведення прямої аналогії між мистецтвом і наукою; ототожнення
проблеми пізнавальності мистецтва та пізнавального потенціалу естетики як «гносеології
мистецтва». Буття мистецтва як способу вираження соціального самопочуття людини зумовлює суть
його пізнавальності, що полягає в набутті особистістю чуттєвого досвіду. Підкреслено
неприйнятність оцінювання історії мистецтва з позиції прогресивного розвитку. Доведено
обмеженість тверджень стосовно науки як сфери абстрактного, а мистецтва як сфери виключно
конкретно-чуттєвого. Ключові слова: естетика, мистецтво, наука, гносеологія, пізнання,
пізнавальність, чуттєвий досвід, прогрес, абстрактне, конкретно-чуттєве.

Питання про співвідношення мистецтва і науки як двох форм духовної культури набуло
особливої уваги, починаючи з німецької класичної філософії. В історії філософії сформувалася
певна різноманітність аспектів дослідження цієї проблеми, серед яких, перш за все, відзначимо
пошуки як загальних, так і специфічних рис науки і мистецтва. Суперечливу єдність мистецтва
і науки можна досліджувати з позицій стилю культури, стилю мислення, конкретно-історичної
картини світу, функцій науки і мистецтва в системі культури, їхнього співвідношення з іншими
формами культури (релігією, політикою, мораллю) тощо.
Історія філософії містить також приклади різноманітних підходів до розв’язання
зазначеної проблеми, амплітуда яких сягає крайніх позицій співвіднесення: від абсолютного
протиставлення науки і мистецтва до «розмивання» їхніх меж. Саме остання позиція є
найхарактернішою для сучасності, оскільки стосується спроб означити нову
трансдисциплінарну галузь, яка формується на межі науки і мистецтва, – так зване «наукове
мистецтво». Метою зазначеного напряму є синтез дискурсивного мислення та інтуїтивного
судження, адаптація методів природничих і точних наук для створення науково обґрунтованого
мистецтва, а методів мистецтва – для формування нових наукових теорій [9, с.35]. Зазначимо,
що і можливість подібного синтезу, і сам термін «наукове мистецтво» є дискусійними і
потребують детального дослідження.
Оскільки в контексті зазначених вище напрямів дослідження взаємин науки і мистецтва
найбільш поширеним було питання про специфіку наукового та художнього пізнання, ми
зосередимо увагу на певних аспектах, які не знайшли свого належного висвітлення. Питання
про співвідношення мистецтва і науки, безумовно, можна конкретизувати відповідно до
диференціації наукового знання не тільки на природниче і точне, а й гуманітарне. Саме тому ми
можемо виокремити й питання відношення естетичної теорії до мистецтва.
У сучасній естетиці дослідження проблем пізнавальних можливостей мистецтва
зіштовхується з проблемою пізнавальних можливостей естетики стосовно сфери художньої
діяльності. Ідея мистецтва як способу пізнання має різноманітні, іноді дуже несподівані,
теоретичні втілення, які складають надзвичайно вагомий пласт в історії естетичної думки.
Сьогодні неправомірно було б заперечувати цю ідею, проте цілком слушно було б вказати на
хибність спроб по-перше, абсолютизації пізнавальної характеристики мистецтва; по-друге,
спрощення самої суті художнього пізнання та проведення прямої аналогії між мистецтвом і
наукою в певних моментах, що істотно впливає на розв’язання багатьох власне естетичних
проблем; по-третє, ототожнення проблеми пізнавальності мистецтва та пізнавальності естетики.
Традиція тлумачення естетики як гносеології мистецтва, предметом якої є мистецтво як
спосіб пізнання дійсності [2, с.138-158] склалася ще в радянській естетиці. Зокрема, Є.Яковлєв
у своєму дослідженні проблеми систематизації естетичних категорій зазначав, що при
визначенні структури системи категорій важливими є онтологічно-феноменологічні та
соціально-гносеологічні аспекти. При цьому під «онтологією категорій» він розуміє «такий
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зміст категорій, у якому внаслідок суспільної практики відображена сутність духовного буття»
[12, с.51], а гносеологічний аспект вбачає у виявленні «пізнавального значення категорії» [12,
с.52]. У чому ж полягає це пізнавальне значення, стає зрозумілим, коли ми читаємо таке
твердження Є.Яковлєва: «Гносеологічний … аспект піднесеного полягає в тому, що воно
штовхає людину до пізнання величного в природі, суспільстві та духовному житті, пробуджує в
ньому неприйняття звичайного, загальноприйнятого, повсякденного, відкриває для нього
невідоме в ньому самому і у світі» [12, с.77]. Мистецтво також розглядається вченим як спосіб
пізнання дійсності, бо «гносеологічно воно може існувати тільки як образ, тобто як
діалектичне, цілісне відображення свого предмета» [12, с.123]. У цих твердженнях
гносеологічний аспект явно ототожнюється з онтологічним, оскільки йдеться не про
методологічно-пізнавальну функцію естетичної категорії «піднесене», а про те, які пізнавальні
можливості несе в собі переживання людиною почуття піднесеного.
Цікаво прослідкувати у загальних рисах еволюцію поглядів на естетику як гносеологію
мистецтва протягом останніх трьох десятиріч: змінюється, певною мірою, термінологія, але суть
залишається. Якщо Є.Яковлєв у пізніших роботах [13] повністю зберігає свою позицію стосовно
гносеологічного статусу естетичних категорій і мистецтва, дублюючи основні твердження своєї
системи, сформульовані у ранніх роботах, то Ю.Борєв, зберігаючи суть свої позиції, відкидає
колишню термінологію, зокрема визначення естетики як гносеології мистецтва [3].
Гносеологізму в естетиці додержується також О.Кривцун, стверджуючи, що
гносеологічний розділ естетики «вивчає мистецтво в аспекті його пізнавальних можливостей,
відношення художнього світу і світу реального» [6, с.155], а Л.Бергер у дослідженні, присвяченому розкриттю сутності художнього стилю, визначає епістемологію мистецтва як «пізнавальні
смисли художньої творчості» [1, с.397], котрі виявляються множинними і багатозначними. Серед
них автор виокремлює креативну функцію художньої епістеми – «просторового образу світу
(образного аналогу парадигми пізнання), відображеного в структурі стилю мистецтва (у принципах
і методах створення художньої композиції та її виразності)» [1, с.397].
Звертаючи увагу на певну обмеженість подібної позиції, підкреслимо, що розуміння
естетики як гносеології мистецтва (буквально: теорії пізнання мистецтва) означає, перш за все,
дослідження можливостей естетики в пізнанні мистецтва, а не дослідження мистецтва як
способу пізнання життя. В цьому аспекті суб’єктом пізнання постає естетика, а об’єктом –
мистецтво. Теорія пізнання мистецтва передбачає вивчення пізнавальних можливостей
поняттєво-категорійного апарату естетики, вона повинна дати відповідь на питання, що
дозволяють нам побачити в мистецтві та його історії естетичні поняття та категорії, котрі, у
свою чергу, мають конкретно-історичне смислове наповнення.
На наш погляд, наукова термінологія справді повинна бути гнучкою і відповідати
складному характеру тих систем, які досліджуються. Тому ми пропонуємо з метою
проведення межі між дослідженням пізнавальних можливостей естетики, з одного боку, і
мистецтва, з іншого, виокремити і вживати поняття «гносеологічний» (теоретикопізнавальний) стосовно естетики як теорії пізнання мистецтва та «когнітивний»
(пізнавальний) відносно мистецтва як способу пізнання дійсності.
Отже, поняття «гносеологічний» характеризує сам процес дослідження шляхів
отримання знання та відношення цього знання до об’єкта. «Когнітивність» же мистецтва є по
суті онтологічною проблемою, оскільки стосується способу буття мистецтва, його сутності й
оскільки є тією рисо ю, яка виявляється в про цесі бу ття мистецтва як ху до жньо-творчої
діяльності в її історичному русі, а також характеризує творчу діяльність перцепієнта
мистецтва, його естетичну позицію.
Абсолютизація пізнавальних аспектів мистецтва неминуче призводить до постановки
питання про відповідність мистецтва життєвій реальності, тобто питання про істину. В естетиці
та мистецтвознавстві це є водночас і питанням про сутність реалізму, про спрямованість
історико-художнього процесу, вінцем якого, його найвищим ступенем радянські естетики
називали реалістичне мистецтво, вищою формою якого, у свою чергу, був соціалістичний
реалізм. Неважко помітити, що вихідною точкою ідеї гносеологічного статусу мистецтва було
тлумачення його як форми суспільної свідомості, а ще більше – як форми мислення. Немало
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дослідників віддали данину пошукам особливостей художнього мислення порівняно з
науковим, а наслідком цих пошуків виявилася відома всім формула «мистецтво – мислення в
художніх образах» на противагу науковому мисленню абстрактними поняттями. Вихідна
позиція «мистецтво – мислення» автоматично включала мистецтво в контекст пізнавальної
проблематики з обов’язковим аналізом співвідношення науки і мистецтва, з’ясуванням
критеріїв пізнавального прогресу, розвязанням проблеми істини.
Останні два моменти в естетиці та мистецтвознавстві й означали, власне, дослідження
проблем реалізму. Реалістичне мистецтво посідає значне місце в історії художньої творчості, і
ми заперечуємо лише його оцінку як найвищого естетичного досягнення.
Стосовно розуміння прогресу зазначимо, що в історії науки прогресивний розвиток є
безперечним, у той час, як історію мистецтва, на наш погляд, не можна оцінювати як
абсолютно висхідний процес. У цьому аспекті наша думка збігається, певною мірою, з
позицією В.Мовчан, яка підкреслює, що «поняття «прогрес» видається дещо умовним, адже
кожна історична епоха втілює ідею своєї життєвості у своєрідних, їй властивих способах
художнього буття. Щоразу це досконалий, саме їй властивий образ, який уособлює в собі
доцільну ідею життєвості» [7, с.694-695].
На жаль, сучасна естетика ще не зовсім звільнилася від характеристики мистецтва з
позиції «вище – нижче», «істинне – неістинне» тощо. Наприклад, С.Овчаренко, визначивши
мистецтво як спосіб інораціонального мислення, а також як спосіб структурування інформації,
доходить висновку, що «зоною реального функціонування жанрових форм мислення» [10,
с.112] є «еволюційний простір від нижчого до вищого кордону. У цій зоні все розмаїття жанрів
є розмаїттям еволюційних «кроків» по шляху прогресу інораціонального мислення. Кожний
жанр, що виникає знову, є моментом розвитку пізнання, моментом удосконалення його форм»
[там само]. Далі виявляється, що прогрес інораціонального мислення пов’язаний з еволюцією
реалізму в мистецтві: «…Те, що звуть реалізмом у мистецтві, насправді є ступенем
адекватності інораціонального пізнання світу, який відчувається як достатній для перебування
та діяльності в ньому на ментальному та фізичному рівнях» [10, с.113]. «Кожний жанр – це
конкретно-історична міра реалізму у мистецтві. Саме так розвивається та поглиблюється
наукова картина світу, а також розвивається та поглиблюється картина світу мистецька. І
кожний жанр є наступним щаблем, що наближує людину до істинного художнього осягнення
реального світу у його складності та протиріччях» [10, с.113-114].
Вищенаведені твердження викликають цілу низку міркувань і заперечень. Головне ж
заперечення стосується самого звуження смислового значення категорії «мистецтво» до сфери
мислення та, відповідно, абсолютного ототожнення мистецтва зі способом пізнання. Якщо ми
вже говоримо про мистецтво як спосіб пізнання, причому особливий спосіб, то й
характеристики цієї пізнавальності повинні бути особливими, не тотожними з науковими. На
наш погляд, у зазначеному аспекті потрібно виходити з розуміння специфіки мистецтва як
способу вираження соціального самопочуття людини, тобто з чуттєвої природи мистецтва. Сам
спосіб буття мистецтва зумовлює суть його пізнавальності, що полягає в набутті особистістю
чуттєвого досвіду: «…В естетичному досвіді спілкування з мистецтвом відбувається
прирощення буття, бо людина, рухаючись від одного рівня сприйняття до іншого, від однієї
моделі реальності до відмінної, виривається з причиново-наслідкових зв’язків і створює світ
власних значень, який відкриває людині по-новому реальний світ та час і простір її власного
життя. Відбиваючи різні прояви індивідуально-унікального життєвого досвіду людей, естетичне
виявляє людську здатність жити одночасно у двох світах: наявному, реальному та уявному,
належному, розкриваючи складність і нескінченність пошуку людиною себе» [8, с.22-23].
Порівняльний аналіз мистецтва і науки як способів мислення є обмеженим і виявляє
хибність тверджень стосовно науки як сфери абстрактного, а мистецтва як сфери конкретночуттєвого. На наш погляд, аналіз мистецтва як специфічного виду діяльності, в якому
виявляють себе закономірності, притаманні людській діяльності загалом, дозволить подолати
зазначену обмеженість. Ідеться, зокрема, про діяльність як суперечливий процес абстрагування
(диференціації, розподілу) та синтезу (інтеграції, поєднання).
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Доречно одразу ж визначити, в якому розумінні ми використовуємо поняття
абстрактного. Воно має широкий спектр смислових відтінків, але всі вони об’єднані смислом
однобічності. Як зазначав Е.Ільєнков, абстрактне розуміється як один із моментів конкретного
– «як часткове, однобічно неповне ... виявлення конкретного, що відокремилось або було
відокремлене від нього, відносно самостійне утворення...» [5, с.217]. Запобігаючи можливості
абсолютизації гносеологічного смислу абстрактного, варто зазначити, що «однобічність»
виявляється загальною рисою людського буття.
Справді, можна сказати, що ми живемо у світі абстракцій. В уяві постійно пульсують
уривки думок і відчуттів, спогади, настрої, вчинки, обличчя, слова, пози, жести, музичні
мотиви, кольори тощо. Абстрактним є не тільки наш духовний світ, не тільки наше мислення
за характером понять, абстрактним є й наше буття. Людина за своїм станом у системі
соціальних зв’язків також може бути абстрактною, виконуючи певні соціальні функції, що
накладають на неї свій відбиток.
Людське життя – це процес постійного подолання абстрактного, постійного прагнення
реалізації себе у конкретних справах і вчинках, у всій повноті сформованих потреб, інтересів,
і тому закономірним є той опір, що виникає в особистості на противагу будь-яким
намаганням перетворити її на абстракцію чи то з боку влади, для котрої ти – просто
абстрактна одиниця населення, чи то з боку інших людей, котрі вбачають у тобі лише носія
певних функцій (як соціальних, так і біологічних).
Сама людська діяльність, отже, породжує проблему: з одного боку, абстрагування є
невід’ємною її властивістю, з іншого – воно містить у собі як позитивний, так і негативний
моменти. Без абстрагування неможливий процес пізнання, на ньому ґрунтується процес
узагальнення та категоризації. Водночас виникає можливість ототожнення абстрактного й
конкретного, а точніше, надання абстрактному статусу конкретного як у практиці, так і в теорії.
Зазначене ототожнення може бути недоліком будь-яких науково-естетичних досліджень, які
стосуються чи то характеристики художньої епохи, чи творчості митця, чи окремих творів,
унаслідок чого відбувається заміна конкретно-суперечливої картини художнього життя
наявністю окремого напряму, або стилю, або певної характерної риси.
Недостатня увага естетики до проблем абстрагування пояснюється, певною мірою, тим,
що їх дослідження обмежувалось аналізом абстракціонізму як художньої течії. Відомо, що в
радянській естетиці та мистецтвознавстві сформувався негативний погляд на абстракціонізм,
як і взагалі на все нереалістичне мистецтво. Найбільшою перешкодою на шляху розвитку
науки було те, що ідеологічні оцінки видавали за справді науковий аналіз певного місця
цього художнього явища в історико-художньому процесі. Абстракціонізм звинувачували в
тому, що він є відірваним від життя, уводить глядача від суспільних суперечностей, що він є
«мистецтвом для мистецтва». Абстракціонізм називали продуктом розкладу буржуазної
культури, ворогом життєвої правди і краси.
Дослідження абстракціонізму обмежувались, у свою чергу, гносеологічним аспектом
проблеми й зосереджувалися, головним чином, у площині відношення абстракції як
феномену свідомості до об’єкта пізнання. Мистецтво ж розглядалося виключно як форма
пізнання дійсності, й тому неминуче його порівнювали з наукою. Цінність же певних
художніх напрямів визначалась їхніми пізнавальними можливостями, ступенем відповідності
художнього образу фактам дійсності. Типовою в цьому аспекті є позиція Я.Хачікяна, який
підкреслював, що формою буття «абстракції-наслідку» в мистецтві є художній образ подібно
до поняття та категор ії в нау ці, і «тому питання певно ю міро ю може бу ти зведеним до
з’ясування взаємовідношення абстракцій ... науки і мистецтва» [11, с.187]. Учений
відокремлює поняття «абстракції» (результат процесу пізнання), «абстрагування» (процес
мислення), «абстрактне» (те, що не сприймається почуттями) і зазначає, що «співвідношення
поняття та художнього образу являється нам як співвідношення абстрактно-мисленого
(поняття) з конкретно-чуттєвим (художній образ)» [11, с.190-191].
Я.Хачікян доходить висновку, що художній образ не може бути за своєю природою
абстрактним явищем: «Художній образ, якиий наслідує загальне, абстрактне в конкретночуттєвій формі одиничного, є тією специфічною формою, завдяки якій мистецтво досягає
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здійснення своїх пізнавальних можливостей. Відсутність образності веде фактично до ліквідації
мистецтва» [11, с.200]. Абстракціонізм, за такою логікою, і являє собою порушення всіх
принципів художнього пізнання, що призводить до розкладу образності, він ігнорує відмінність
між наукою та мистецтвом, підмінює художню ідею в мистецтві науковими абстракціями.
Подібне зіставлення мистецтва з наукою, по-перше, не є правомірним, бо мистецтво має
власну мету, що не зводиться до пізнання дійсності. Крім того, небажання абстракціоністів
творити у формах реальних предметів не можна вважати суто суб’єктивним явищем, бо в
основі цього феномену поряд з іншими факторами лежать певні видові закономірності.
Зазначене небажання засвідчувало об’єктивність руху живопису до вичерпаності своїх
можливостей. По-друге, це зіставлення є помилковим, бо абстрактне не є тим, що не
сприймається почуттями. Навпаки, сприйняття завжди може бути лише абстрактним, бо ніколи
не може осягнути всієї повноти реального предмета. Взагалі, зв’язок між поняттями
«абстрактне» і «конкретне» не є тотожним зі зв’язком між поняттями «нереальне» і «реальне».
Критика абстракціонізму свого часу була зумовлена завданням боротьби з
формалістичним мистецтвом, унаслідок чого виявилася тенденція до трактування
абстракціонізму як напряму формалістичного мистецтва і взагалі до ототожнення понять
форми та абстракції. Утім, поняття абстрактного може характеризувати не тільки форму, а й,
скажімо, зміст, який може бути таким же абстрактним, як і форма. Ще Г.Гегель широко вживав
поняття абстрактного змісту, зокрема, зазначаючи: «Те, що ми назвали змістом, значенням, є
щось просте саме в собі, сам предмет, який зведений до своїх найпростіших, хоча й
всеохоплюючих визначень, на відміну від виконання. Так, наприклад, можна переказати зміст
книги кількома словами або реченнями, і в книзі не повинно зустрічатися нічого іншого, крім
того, що ми в загальному вигляді вже зазначили у переказі її змісту. Ця тема, що складає основу
виконання, є щось абстрактне, і лише виконання являє собою щось конкретне» [4, с.103].
Звичайно, проблеми життя абстракції в мистецтві не вичерпуються проблемами
абстрактного мистецтва, і тому науково-дослідницька думка не може обминати такі питання, як
роль абстрагування та синтезу в художній культурі. І художньо-творча діяльність, і діяльність
перцепієнта, і наукова діяльність дослідника мистецтва, – це завжди, шлях від абстрактного до
конкретного. Водночас, це і шлях від однієї абстракції до іншої.
Скажімо, художній твір як кінцевий продукт художньої творчості, що має конкретну
форму-зміст, для перцепієнта є все ж таки чимось абстрактним. У цьому розумінні для
непідготовленого глядача рівнозначними абстракціями будуть як композиції В.Кандинського,
так і, наприклад, популярна серед народу реалістична картина І.Крамського «Невідома».
Труднощі шляху від абстрактного до конкретного знайомі не тільки пересічному глядачеві, а й
дослідникові мистецтва. Часто поряд з нами існують художні твори, які не розкривають свого
смислу навіть перед науковцями упродовж тривалого періоду.
Абстрагування характеризує процес освоєння людиною навколишнього світу та самої
себе на всіх рівнях: від першого погляду, коли предмет або явище сприймається лише із
зовнішньої сторони, до найбільших абстракцій – категорій, котрі схоплюють суть певного
кола систем, але відволікаються від багатьох конкретних їхніх виявів. Скажімо так: людина
в процесі пізнання йде від абстракції одного рівня до абстракції іншого рівня. Тільки
система певних абстракцій може наблизитися до конкретної повноти. Це саме стосується і
будь-якої предметної діяльності (в тому числі й художньої). Митець іде від окремих
вражень, думок, спогадів, настроїв до формування мети, яка також є абстрактною. Тільки
кінцевий результат творчості – готовий художній твір має конкретну смислову повноту, і,
безумовно, завжди має в собі щось, чого не було в задумі, тобто має такі моменти, які не
були передбачені задумом.
Отже, проблема пізнавальних можливостей мистецтва є однією з найскладніших і досі не
розроблених проблем, хоча й має тривалу та багату історію. Ми вказали на хибність
абсолютизації пізнавальної характеристики мистецтва, піддали критиці спрощення самої суті
художнього пізнання та проведення прямої аналогії між мистецтвом і наукою, звернули увагу
на ототожнення дослідниками проблеми пізнавальності мистецтва та пізнавальності естетики.
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Оскільки наукова термінологія справді повинна бути гнучкою та відповідати складному
характеру тих систем, що досліджуються, ми запропонували вживати поняття «гносеологічний»
(теоретико-пізнавальний) стосовно естетики як теорії пізнання мистецтва та «когнітивний»
(пізнавальний) стосовно мистецтва як способу пізнання дійсності. «Когнітивність» мистецтва є
по суті онтологічною проблемою, оскільки стосується способу буття мистецтва.
Абсолютизація пізнавального боку мистецтва неминуче призвела до постановки
питання про відповідність мистецтва життєвій реальності, тобто питання про істину, а це, у
свою чергу, зумовило хибну оцінку реалізму як найвищого досягнення в історії мистецтва.
Якщо в історії науки прогресивний розвиток вважається безперечним, то історію мистецтва
не можна оцінювати як абсолютно висхідний процес, а характеристики мистецтва з позиції
«вище – нижче», «істинне – неістинне» є неприйнятними.
Особливість художнього пізнання зумовлена чуттєвою природою мистецтва, тобто
специфікою мистецтва як способу вираження соціального самопочуття людини. Сам спосіб
буття мистецтва зумовлює суть його пізнавальності, що полягає в набутті особистістю
чуттєвого досвіду.
Порівняльний аналіз мистецтва і науки як способів мислення є обмеженим і виявляє
хибність тверджень стосовно науки як сфери абстрактного, а мистецтва як сфери виключно
конкретно-чуттєвого. Категорія абстрактного розкриває ті закономірності, що виявляють себе в
будь-якій діяльності (у тому числі науковій і художній), саме тому ця категорія дозволяє
аналізувати найважливіші моменти процесу художньої творчості та естетичного сприйняття.
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Summary
Mizina L. The Epistemological Aspect of the Relation between Art and Science. In the article author
showed the weaknesses of the next statements: the absolutization of art's cognitive characteristics; the
simplification of the essence of the artistic cognition and conducting the direct analogy between art and
science; the identification of art cognition and cognitive potential of aesthetics as the "epistemology of art."
Author confirmed that the being of art, as a way of expressing social self-experience of an artist, determined
the essence of art cognition, which consists of purchasing the sensual experience by a recipient. Author
stressed on the unacceptability of assessing the art history based on the perspectives of the progressive
development. The ineffectiveness of understanding the science as an abstract scope and the art as a concretesense scope was provided. Keywords: aesthetics, art, science, epistemology, cognition, cognitive, sensory
experience, progress, abstract, concrete-sensuous.
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КАРТИНИ СВІТУ В ЛЮДСЬКОМУ ВИМІРІ
Досліджується проблема впливу людського чинника на формування картини світ. Як
відображення світоглядних уявлень аналізуються різні філософські системи. Обґрунтовується думка,
що в усі часи картини світу дають уявлення не стільки про пізнані чи уявні фрагменти світобудови,
скільки про стан і спрямованість людського мислення. Ключові слова: Всесвіт, картина світу, вічність,
світи, буття, існування, антропоморфізм, екстраполяція, розум.

Зі вступом людства у нове тисячоліття, зі зміною наукових парадигм, кризою світоглядних
настанов постає цілком актуальним питання про формування нової картини світу. Сьогодення не
вписується в ті уявлення про світ, які формувалися під впливом класичної, чи навіть модерної
науки та філософії. На закономірності такої зміни наголошують як науковці, так і філософи
(С.Капіца, С.Курдюмов, В.Малинецький, А.Вайтхед, Л.Мікешина, Е.Вітол, А.Юрьєв, А.Кармін,
В.Стьопін, Е.Фейнберг). Однак, перш ніж змінювати картину світу, певно, треба з ´ясувати питання,
хто формує картини світу, яку роль тут відіграє філософія, а яку наука та, дотримуючись
методологічних настанов Ф.Бекона, з’ясувати, що є основним змістом самого поняття «картина
світу» й проаналізувати ті шляхи, якими прямує людський розум у побудові цієї картини.
Останнім часом і саме у зв’язку з розмаїттям гіпотез щодо пояснення нових для науки явищ
дедалі частіше представники природничих наук і математики нарікають на неспроможність
філософії побудувати сучасну картину світу. Так, В.Тростніков у своєму листі до журналу
«Новый мир» звинувачував філософів (щоправда, називаючи їх ідеологами) у глухоті,
непослідовності та волюнтаризмі. Філософи, мовляв, обирають з уподобаних ними наукових
теорій далеко не кращі ідеї, відкидаючи все інше, і будують зручні їм картини світу [див.: 11].
Подібні ідеї можна зустріти і в інших публікаціях сучасних науковців від природознавства.
Певно, Гегелівська фраза про Сову Мінерви, що вилітає в сутінках, зіграла
спотворюючу роль у розумінні місця філософії в системі культури. Сформувалося чітке
уявлення, що науки досліджують, працюють над поясненням конкретних фактів, а філософія,
використовуючи їх результати, узагальнює, абстрагує, тобто – спрощує все до філософських
тверджень, які відтак нав’язує науковій спільноті.
Але ж і в логіці наукового пізнання, і в історії розвитку самої науки все відбувається значно
складніше і зовсім інакше. Адже для того, щоб будь-який фрагмент дійсності став науковим
фактом, він має бути поданий, описаний мовою певної наукової теорії, хоча б як проблема. Тобто
має існувати певна світоглядна парадигма і певна культура наукового мислення, яка дасть змогу
усвідомити явище. Тому філософські ідеї та уявлення обєктивно присутні в науковому
дослідженні й існують незалежно від того, усвідомлює це дослідник, чи ні.
Крім того, аналізуючи історію розвитку наукової думки, А.Койре стверджував, що: а)
наукова думка ніколи не є повністю відокремленою від філософської думки; б) великі наукові
революції завжди визначалися катастрофою чи зміною філософських концепцій; в) наукова
думка розвивалася не у вакуумі, цей розвиток завжди відбувався в контексті певних ідей,
фундаментальних принципів, наділених аксіоматичною очевидністю, які, як правило,
належать власне філософії [див.: 9].
На думку А.Вайтхеда, філософський висновок не тільки виробляє картину світу і будує на
цій основі світогляд, він має і науково-евристичне значення, чинить зворотний вплив на хід
наукового дослідження, коли вироблені за його допомоги категорії стають стимулами й
орієнтирами теоретичного пошуку. Філософія (метафізика) – не «хвороба» в тілі науки, не
безпідставні мрії наяву або вилив почуттів, оформлених у філософські поняття, стверджує Вайтхед.
Вона не що інше, як чистий і сильний вираз спекулятивного духу науки з її вічним прагненням до
раціоналізації «грубої фактичності», піднесенням над безпосередньою данністю [див.: 10].
В історичному розвитку природознавства особливу роль відіграли видатні
натуралісти, які поєднали у своїй діяльності конкретно-наукові та філософські студії.
Глибокі фізичні ідеї завжди є плодом філософського осмислення фізики. Про це свідчить
творчість В.Гайзенберга, А.Айнштайна, Н.Бора, М.Планка та ін. Наприклад, на фізичні ідеї
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В.Гайзенберга вплинула філософія Платона; на фундаментальні розробки в галузі квантової
механіки Е.Шредінгера – діалектичні ідеї давньоіндійської філософії; на формування
концепції додатковості Н.Бора евристичний вплив мали його симпатії до екзистенціальної
діалектики С.К
´єркегора. За словами А.Айнштайна, Н.Бор демонстрував «найвищу
музичність у сфері думки», критично-рефлексивний стиль мислення, сформований не без
впливу витонченої та парадоксальної діалектики ´єркегора.
К
Є й інший аспект впливу філософської традиції на розвиток наукової думки. Значна
кількість суто наукових ідей вперше була презентована саме в лоні філософського знання. Вже
хрестоматійним є приклад атомістичного вчення Демокріта. Проте рідко звертають увагу на те,
що в цьому вченні вперше з’явилася гіпотеза про взаємозв’язок маси тіла (атома) та швидкості,
який пізніше у вигляді законів сформулює Ньютон. Величезну евристичну силу має і нині ідея
Фалеса про первинність води як первня, що потенційно містить у собі ВСЕ.
Таке випередження філософського знання стосовно природничо-наукового виражається
не тільки в окремих гіпотезах, а й у методологічних ситуаціях, в які потрапляє наукове знання.
Наприклад, змальовуючи стан сучасної фізики, вчені заявляють, що вони не мають єдиної
теорії, котра пояснила б усі відомі фізичні явища [див.: 7]. Певне коло явищ пояснюється
однією концепцією, інше – зовсім відмінною теорією, яка базується на абсолютно протилежних
постулатах. В історії філософської думки ця ситуація представлена декартівським дуалізмом
субстанцій. І вихід з неї полягає не у визнанні однієї з субстанцій істинною, а іншою – ні, а в
пошуку іншого первня, для якого обидві субстанції були б атрибутами.
Дуже популярною нині є енерго-інформаційна теорія, що пропонує цілковито новий
погляд на природу явищ. Однак, у трактуванні енергії, як потужного, але інертного
складника Всесвіту, і інформації, як носія змісту і рушія її розвитку, її поступового «уречевлення», втілення, можна побачити шеллінгіанську ідею єдності інертної матерії і
творчого духу, який поетапно «у-предметнюється», творячи світ. І таких прикладів можна
навести безліч. Вони вказують на те, що у філософському знанні, яке не обмежується
досвідними методами пізнання, міститься невичерпний евристичний потенціал як для
розвитку наукового знання, так і для формування картин світу.
Якщо ж переходити безпосередньо до окресленої проблеми, то передусім слід визначитися
з поняттями, а точніше – із співвідношенням понять «Світ» і «Всесвіт». Ці поняття мають
стосунок до одного семантичного ряду, часто замінюються одне одним (як у буденній мові, так і
в картинах світу), але не є тотожними. Наприклад, можна вести мову про паралельні світи, безліч
світів тощо, але говорити про множинність Усесвітів семантично й логічно некоректно.
Атрибутами Всесвіту є нескінченність і вічність, а вічностей багато не буває. Як вічність, так і
нескінченність не можуть бути у множині. Водночас, у нескінченності не може бути початку і
межі. А тому поняття циклу, еволюції, початкового моменту тощо можна застосовувати лише до
окремих планетарних систем, галактик, інших світів, але аж ніяк не до поняття Всесвіту.
Певно, питання про співвідношення цих понять можна розв’язати за аналогією з
гегелівською формулою співвідношення між «буттям» та «існуванням». Існування – стале
буття. Існувати – означає бути в просторі й часі, володіти певними властивостями і через них
розгортати свою сутність. Буття ж неможливо визначити, тобто вказати на його відмінність від
будь-чого іншого, наділити певними властивостями, значеннями. Тому буття тотожне з Ніщо,
яке включає в себе будь-яке можливе Щось [див.: 1]. Тому і Всесвіт – як суцільне буття, є
тотожним сам собі та допускає існування будь-яких світів і будь-яких процесів, оскільки бути
може все, а існувати – лише те, що здатне розвивати власну сутність через певні
закономірності, які людина й намагається збагнути своїм розумом.
Мета цієї рефлексій над картинами світів – довести, що будь-яка картина світу – чи та,
що існувала раніше, чи та, яка формується нині – розкривають нам не стільки сам світ, скільки
людину, характер її мислення, особливості її духовного світу, її прагнення, її світовідчуття,
екзистенційне переживання свого буття у світі, пануючі у певному суспільстві настрої та
сподівання. Незважаючи на грандіозні відмінності картин світу від первісних часів до
сьогодення, там, де мова йде про знання людини щодо навколишнього світу, ми знаходимо в
них збіжності, що стосуються саме світовідчуття людини і спрямованості її мислення по світ.
Будь-яка картина світу від початку існування людства до наших днів (і фізична, і
філософська, і теологічна – а саме ці три види знання амбітно претендують на більш-менш
узагальнюючу та істинну картину світобудови) є лише людськими уявленнями про Всесвіт.
Судження про відповідність чи невідповідність цих уявлень самій реальності Всесвіту чи
нескінченній множині ймовірних світів є проблематичним. Стверджувати про їх істинність або
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хибність може лише певна сила, що стоїть над світом і поза людською свідомістю. Тут
автоматично напрошується відповідь – Бог, але й постать Бога в релігійних картинах світу є
проблематичною, про що свідчать теологічні дискусії, що тривають від самого зародження
християнства. Тут варто згадати і аріанство, і апофатичну теологію, і багаточисельні спроби
доказів буття Бога. Щодо останніх, то вже за своєю суттю і призначенням ці докази є
найбільшою єрессю, оскільки релігійна віра не потребує раціональних доказів. А те, що
необхідно доводити, за всіма гносеологічними канонами – є проблемою.
Звичайно, наукове пізнання світу прогресує. Заперечувати досягнення сучасної науки
безглуздо. Однак, при всіх масштабних стрибках людства у пізнанні таємниць Всесвіту, нами
(людьми) поки-що розкрита лише та його частина, яка доступна спостереженню й досвіду (цим
двом богам природознавства). Звичайно, ця частина буде розширюватись. Однак, чи варто
нинішні досягнення науки екстраполювати на весь Усесвіт і стверджувати, що саме на основі
існуючих знань ми спроможні формувати істинну картину світу? Про такий характер будь-якої,
в тому числі й наукової картини світу ствердужє і С.Кримський: «Наукова картина світу
виникає як результат підсвідомої екстраполяції більш достовірного, проте обмеженого знання
на всю дійсність, на сферу, де повна перевірка ідей принципово недосяжна. У створенні
наукової картини світу виявляється властивість людського розуму завжди поширювати знання
далеко за межі досвіду, потрібного для життя, за межі їх практичного використання, і з будь
якого малого набору фактів добудовувати весь навколишній світ. Робиться це тим вільніше,
чим менше є опорних фактів (менш строгий контроль), про що говорить поява міфів і казок
космологічного та космогонічного змісту в усіх народів перед тим, як у них з’явилася точна
наука» [3]. На відмінну від науки, точніше від окремих наукових гіпотез, картина світу не може
перетворитися в струнку теорію, оскільки це була б теорія "всієї дійсності", всіх можливих,
наприклад, біологічних чи астрономічних явищ. Але дійсність невичерпна – і процес пізнання її
безмежний. Наукова картина світу не може перейти в ранг теорій і тому, що вона є результатом
дуже далеких екстраполяцій відомого на такі безмежні обсяги невідомого, в яких можуть
існувати поки-що недоступні нам закони і форми самої матерії. І хоча наперед ясно (для всіх,
хто замислюється над цим), що картина світу – тільки тимчасова модель дійсності, без її
побудови та без сприйняття її як достатньо надійного (на значному проміжку часу)
відображення дійсності людський розум не міг би просуватися в процесі пізнання світу. Без
картини світу дійсність постає як повний хаос, недоступний пізнанню.
Картини світу різняться у просторі й часі (мова йде про людиновимірний час, культурний
хронотоп), вони відмінні за світоглядними настановами (оскільки світогляд і є, власне, системою
поглядів на світ), характером епохи, ієрархією цінностей, типом культури і рівнем знань про
навколишній світ. Але при їх формуванні спрацьовує і той чинник, який Ф.Бекон називав
«ідолами розуму». До того ж, можна прослідкувати певну закономірність у силі впливу цих
«химер» на свідомість представників різних наук. Під впливом «ідолів роду» перебуває будь-яка
людина, тому антропоморфізм – загальна риса людського знання; ідоли печери мають більший
вплив на представників природознавства, «ідоли майдану» – на гуманітаріїв і дослідників
мистецтва (оскільки цей ідол пов'язаний з мовою), «ідол театру» – на філософів і богословів.
Отже, на будь-якому рівні розвитку науки в суспільстві ми завжди маємо такі картини
світу, що містять не тільки об’єктивні знання про навколишній світ. Мінливість картин світу
– природній і неодмінний процес. Але всі ці картини споконвіку містять у собі, крім
відмінностей, певні інваріанти – стійкі переконання. І, що цікаво, в той же самий час, а іноді,
і в тій самій картині світу присутні судження, що вказують на певні відхилення (девіації) від
магістральної логіки побудови картини світу. Наприклад, будь-яка картина світу, оскільки
вона претендує на істинність у змалюванні Всесвіту, ґрунтується на твердженні, що світ
існує, до того ж незалежно від людської свідомості. Це може бути тлумачення матеріального
світу, чи духовного, чи дуального, але в будь-якому випадку , він тр актується як такий, що
існує об’єктивно. І водночас паралельно з таким твердженням заявляє про себе девіація
оптимістичного онтологізму – соліпсизм, який твердить, що світ – це лише моє, особисте
уявлення. Звичайно, це вища ступінь суб’єктивного ідеалізму, в якій безсумнівною
реальністю визнається тільки мислячий суб’єкт, а все інше оголошується таким, що існує
лише в його свідомості. Сам собою соліпсизм призводить до абсурдних висновків, однак
вважати його єрессю, глупотою чи гносеологічним непотребом навряд чи варто. Адже ця
позиція постає як застереження. В такій епатуючій формі він нагадує, що крім об’єктивної
інформації наші знання по світ містять суб’єктивний елемент.
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Ще одним стійким інваріантом, на якому ґрунтується будь-яка картина світу, є
переконання, що світ так або так є збагненним для людського розуму, або віри. Інакше сама
кар тина світу не мо гла б бу ти. Однак, і у цієї позиції теж є девіант – це, як відомо,
агностицизм і скептицизм. Щоправда, й ці філософські настанови, при всьому їхньому
негативізмі, «грають на руку» людському розуму, щоб він не зупинявся на досягнутому і
перебував у постійному пошуку нових доведень і для вже прийнятих істин, і для нових
теорій. Саме завдяки скептицизму при загальновизнаному авторитеті евклідівських аксіом
(зокрема, про перетин паралельних прямих) могли з’явитися теорії Рімана і Лобачевського,
які заперечують їх. Це зовсім не означає, що рух наукової думки постійно створює руїни на
своєму шляху. Перегляд фундаментальних теорій не заперечує їх повністю, але уточнює межі
їх дії, отже, вносить зміни саме в картину світу (і фізичну, і наукову).
Людина завжди – ще з первісних часів і до сучасної фізики – намагається створити саме
всеохоплюючу картину світобудови. Знання про світ, навіть якщо вони абсолютно достовірні,
як уже було сказано, покривають лише незначну частинку Всесвіту. Абсолютне знання –
ілюзія, але вона чомусь дуже потрібна людству, а тому потрібна і повна картина світу. Тут
можлива екстраполяція в обох випадках її застосування: 1 – поширення висновків, отриманих у
результаті спостереження над однією частиною явищ, на іншу їх частину; 2 – поширення
усталених у минулому тенденцій на майбутній період. Тут, на наш погляд, варто пам’ятати про
кантівські антиномії розуму, що виникають при спробі перенесення понять абсолютного,
нескінченного, які стосуються світу ноуменів, на світ досвіду, де присутнє мінливе, скінченне,
зумовлене. Однак, людині чомусь потрібно «мислити весь світ як єдине ціле». То му во на
доповнює наявні знання та уявлення. Найцікавіше – як саме здійснюється це доповнення.
По-перше, – усвідомленим незнанням. Так виникають наукові гіпотези – те, що неможливо
пояснити усталеним знанням, пояснюється припущеннями, які потребують перевірки. Про
можливість і цінність такого методу пізнання говорили і Сократ (я знаю, що я нічого не знаю, але
інші не знають навіть цього), і Ніколо Кузанський, розгортаючи теорію розумного незнання [див.:
12]. По-друге, домислами на рівні паранауки і містики. Цікавим є той факт, що найбільший
розмах містичні вчення та практики, паранаука разом з відвертим шахрайством здобували
одночасно з проривами у науковому знанні. Найбільш масові гоніння на відьом і єретиків були не
в так звані темні віки, а в епоху Відродження, Сен-Жермен і Каліостро діяли в добу
Просвітництва. І знаковим є те, що жертвами цих блискучих авантюристів і шахраїв були не
темні, неосвічені люди, а вищі та високоосвічені верстви суспільства, ті хто відчував потребу в
цілісній картині світу, поєднаній з досягненнями тогочасної науки.
Практично всі картини світу засновані на переконанні, що Всесвіт у певний спосіб
організований (світобудова, космос як противага хаосу). Тобто, поряд із нейтральним поняттям –
світ, існує поняття Всесвіт – як організоване ВСЕ. Саме в картинах світу людина намагається
знайти обґрунтування того порядку, який вона вбачає в природі і у власному житті. І якщо ми нині
вбачаємо певний регрес, деградацію в суспільному бутті, до чого маємо безпосередній стосунок, то
невипадково стає популярною у природознавстві неоплатонічна ідея творення світу з Єдиного –
первня, що містив у собі Все, відоме надщільне ядро, яке в результаті вибуху (філософською мовою
– еманації) поширює, розгортає свою сутність у просторі, творячи дійсність. Але цей процес
творчості йде шляхом деградації (від грецьк. – дроблення, спрощення), оскільки Абсолют був
первнем. Саме деградуючий світ є цілком адекватним уявленням для сучасного людства.
Практично, в усіх картинах світу присутня спроба відповісти на відоме запитання
Воланда «Якщо Бога немає, то хто керує життям людським і всім взагалі порядком на землі?»
Відповіді різні, але більшість із них апелює до Розуму – людського чи Абсолютного, і
пропонують гіпотетичного носія Розуму, який керує світом. Це притаманне й сучасним
представникам енерго-інформаційної теорії. Тобто, якщо є певне явище, в даному випадку –
певна сила, то має бути і її носій. Цей конструктивний елемент присутній в усіх картинах світу
– від космогонічних міфів, теорії ейдосів Платона, вчення про активність форм Аристотеля,
Абсолютної ідеї Гегеля тощо. Ідея носія організованості переростає в більш глибоку проблему
первня. Це справді є проблемою для будь-якого знання, крім теологічного, але як ми бачили, й
тут не все просто. Однак, треба уточнювати, про первень чого йде мова. Як уже зазначалось, у
Вічності первня бути не може, тоді йдеться про первні існуючих світів? Якої помилки
припускаються вчені, намагаючись дати відповідь на подібні питання, ми вже вказували,
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звертаючись до досвіду І.Канта, який зіткнувася з антиноміями, намагаючись застосувати
поняття світу «речей-в-собі» до явищ, які даються в досвіді. Можна навести приклад ще одного
варіанта відповіді, що пропонує сучасна маскультура, зокрема ЗМІ. Ця відповідь знаходиться
десь на межі здорового глузду і хворобливої уяви: «Відомо(!!!). що нанобактерії, в яких не
може розміститися навіть ДНК, володіють колективним розумом, який керує життям на землі»
(телеканал «Мега», травень 2012 року).
Практично для всіх картин світу є характерною антропоморфізація Всесвіту. І це не
тільки властиво міфологічній свідомості. Мова йде по наділення світу певними людськими
рисами (не стільки фізіологічними, скільки душевними та інтелектуальними особливостями
людини, передусім, розумом. Але не тільки ним). Не випадково Ф.Бекон називав цю рису
людської свідомості «ідолом роду», оскільки вона характерна для людського пізнання загалом.
Таємницю цього феномену намагався розкрити Е.Ільєнков, вказуючи на те, що раціональні
пояснення об’єктивного (без людини) світу, які намагається дати наука – це спроби розумом
пояснити нерозумне. А це є і алогічним, і неможливим [див.: 13]. Однак, по-іншому людина не
може не те що зрозуміти, але навіть сприйняти цей світ як існуючий. Адже осмисленість – це
одна з властивостей людського сприйняття. Якщо я не можу надати явищу смисл, я його і не
сприймаю. На цьому й ґрунтується апперцепція – залежність сприймання від попереднього
досвіду особистості. Отже, антропоморфізм – це неодмінна риса процесу пізнання. Однак, якщо
людина це усвідомлює, а з 17-го століття розуміє, що це шлях, який веде до хибного розуміння,
то це означає, що людина спроможна і подолати цю ознаку власного пізнання. Адже коли ми
говоримо про наукову картину світу, то вона має ґрунтуватися не тільки на сприйнятті явищ
(яке, як ми бачили, без антропоморфізації неможливе), а й на діяльності «чистого розуму».
До речі, спроби подолати антропоморфність картини світу були притаманні філософській
традиції ще задовго до наукової революції 17-го століття. Так, в апофатичній теології Бога не
можна наділяти жодною з тих рис, які ми вбачаємо у реальному світі, зокрема і в людському.
Тому Бог не є ні Благим, ні Всесильним, Ні велким, ні милосердним, оскільки це все –
перенесені на нього людські ознаки. Однак, таке розуміння Бога було недоступне для більшості
населення, а антропоморфний Бог був ближчим і зрозумілішим. Цей приклад ще раз
підтверджує, що теза, визнана більшістю, не завжди є ближчою до істини.
Для всіх картин світу характерна дихотомія (антиномія): Вічність – скінченність.
Вона виражається у проблемі первня, початку всього. Початок нескінченного Всесвіту
намагаються пояснити певним явищем – чи то актом божественного творення, чи то
первинним вибухом надщільного ядра тощо. Питання, що було спочатку – головоломка для
всіх, окрім теології. Але ж у вічності не може бути початку. Тут скоріше мова йде про
світи, що нині існують. І не випадково сучасні фізики навіть створюють графіки, які
показують, що один і той самий момент часу для певного світу – пік розвитку, а для іншого
момент занепаду, і спалахи вибухів-початків відбуваються постійно. Понад те, в кожному зі
світів можна віднайти «реліктові» коливання – залишки подій світів, які існують
паралельно. На цьому рівні мова йде про Всесвіт, який насичений світами.
Для більшості картин світу властивий вибірковий і жорсткий детермінізм. Хоча
механічний детермінізм давно й активно критикують, певно, для людини важливо знаходити
певні зв’язки між речами, що лежать на поверхні (епілепсія і геній Достоєвського, орієнтація
Чайковського і його музика, національність більшості лауреатів нобелівської премії та ідея
богообраності єврейського народу тощо) в більшості картин світу присутня вказівка на зв'язок
між процесами на землі, долею людини і космічними процесами. На цьому зв’язку базуються
усі передбачення та гороскопи. Знання свого майбутнього і лякає, і вабить людину водночас.
Знайти кожному явищу причину – це шлях науки, знайти причину всіх причин – це мета
не тільки теології, а й багатьох філософських систем. Однак, пошук причиновості
безпосередньо пов'язаний з телеологію. Адже картина світу не стільки пояснює чому, скільки
дає відповідь на дуже людське питання – навіщо.
Отже, з усього попереднього можна дійти висновку, що картини світу мають людський
вимір. Що саме з людського в них присутнє?
Постійне прагнення людини мати образ ВСЕ-світу можна пояснити фундаментальними
особливостями саме людського виду буття. Першою його особливістю є наявність свідомості.
У цьому випадку йдеться про усвідомлення власної скінченності, смертності. «Буття, що
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прямує до смерті», неодмінно породжує питання: навіщо я живу. Ідея Паскаля про велич
людини як мислячої тростинки, що здатна розумом охопити Всесвіт, є однією зі спроб відповіді
на це запитання. Людині важливо пересвідчитися, що вона – не найдрібніша піщинка, яка не
має значення у безмежності світів, що її існування має смисл і мету. Бажано, щоб ця мета ще й
кимось, або чимось була визначена. Якщо ж така мета заперечується, то відразу заходить мова
про антигуманність філософії, як це було з екзистенціалізмом.
Наступною рисою людського буття можна вважати потребу в іншому, в комунікації. На
це зважали ще в античності Платон і Аристотель, називаючи людину єдиною істотою,
здатною до спілкування. В сучасному філософському дискурсі ця теза представлена
філософією діалогу М.Бубера, в якій людське буття можливе лише як спів-буття з іншим, де
знаходить місце відношення «Я-Ти»[15]. Тобто, атрибутом людського буття є спілкування з
собі подібним. При побудові картини світу це прагнення втілюється не тільки в по шу ках
розумних істот за межами Землі, а й у наділенні світу людськими здібностями (душею – в
міфології та фольклорі, розумом – у сучасних картинах світу).
Третьою фундаментальною особливістю буття людини є здатність до творчості. Творити
– означає створювати нове, те, що не могло виникнути природнім шляхом. Саме на цю
особливість людського буття як на суттєву рису вказували і філософи Острозької академії, і
М.Бєрдяєв [див.: 14], Піко Дела Мірандолла, стверджуючи, що саме здатність творити власний
світ робить людину подібною до Бога. Саме так трактується ним біблейська фраза «за своїм
образом і подобою». Видається, що праві ті філософи, які вважають розум похідним від
творчості, а не навпаки. Не випадково Кант називає перший крок людини протизаконним,
оскільки це було порушення природної закономірності й створення того, що природним
шляхом не могло виникнути. Саме ця риса людини й відображається в усіх без винятку
картинах світу: пошуки Творця Всесвіту, того, хто керує світом, Первня світу тощо.
Отже, те, що картини світу визначаються фундаментальними властивостями людського
існування, які залишаються незмінними у філо- та онтогенезі, свідчить уся історія філософії:
починаючи зі шкіл Геракліта й донині філософи висловлювали стосовно природи Світобудови
подібні між собою ідеї, які підтверджуються або повторюються мовою сучасної науки. Це
свідчить про те, що не філософія вичерпала свої можливості, а про те, що існують невичерпні
можливості нового прочитання всієї історії філософської думки. Варто поглянути на історію
філософії не як на нагромадження помилкових уявлень, а як на розмаїття геніальних ідей, які
ще чекають на повне розкриття. Новий погляд на історію філософії є необхідним для
поглиблення знань не тільки про людину, а й про світ.
На межі тисячоліть у побудову картини світу активно включився комерційний компонент
– на простому принципі окупності – що найкраще продається. Таким вічним товаром є потреба
людини у незвичайному, потойбічному. Апокаліптичні сюжети найбільше ваблять глядача. У
цьому секрет популярності американських жахівок для дітей і дорослих, початкових сюжетів
новин тощо. Журналісти пропонують те, що «купується». Це у свою чергу впливає і на
формування сучасної картини світу. Тому в ній більше йдеться про кінець, завершення, ніж про
Початок. У ринковій економіці пропозиція не тільки визначається попитом, але значною мірою
формує попит. Так виникають телепередачі, вчені (наука, все ж таки, в пошані), які з розумним
виглядом і науковою термінологією та без будь-яких сумнівів пояснюють полтергейст,
привиди, або спростовують Дарвіна аргументами на кшталт: людина існувала споконвіку,
оскільки в одному з шарів вугілля, якому 15 млрд. років (!) знайдено відбиток черевика. - No
comments. Набрид Нострадамус, даєш пророцтва майя. Останнім часом підняли на щит пророка
всіх часів Кейсі, який передбачив Атлантиду, бермудський трикутник, вибори М.Тетчер,
економічну кризу 29-го року та все інше. Можливо саме через таку «просвітницьку» діяльність
мас-медіа ми говоримо про алогічний, абсурдний, непослідовний характер сучасної картини
світу, незважаючи на всі досягнення науки. Як бачимо, картини світу є, здебільшого,
відображенням світоглядних настанов, а не рівня наукового прогресу. А до формування
світогляду сучасного людства ЗМІ мають значно більший стосунок, аніж наука.
Висновок. Знайомство з існуючими (в минулому й сьогоденні) картинами світу є
важливим і цікавим. Картини світу дають уявлення не стільки про пізнані чи уявні фрагменти
світобудови, скільки про стан і спрямованість людського мислення. Ось тут і полягає головне
завдання філософії, яка не є наукою серед наук, і не є над-наукою, а саме специфічним знанням
про людину в світі і світ в людині. Навіть поверхове дослідження картин світу показує, що
людині недостатньо знань, її манить непізнане і незбагненне.
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Summary
Dyka O., Skumina V. Picture of the World in the Human Dimension, The problem of the influence of
the human factor in shaping the world of painting. As a reflection of philosophical concepts various
philosophical systems are analyzed. The idea that at all times an image of the world is not so much about made
imagined fragments of the universe, but about the state and direction of human thought. Keywords: Space, the
picture of the world, eternity, peace, life, existence, anthropomorphism, extrapolation, mind.

УДК 165.5

© Роман Онуфрійчук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРОБЛЕМА СТРУКТУРИ ФІЗИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ І КОНЦЕПТУАЛЬНИХ
НАСТАНОВ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
Здійснено спробу проаналізувати проблему фізичної реальності в її сучасному розумінні.
Простежено шлях еволюції поняття фізичної реальності, а також вказано на потребу переосмислення
цього поняття в сучасній філософії та методології науки. Ключові слова: фізична реальність, концепція,
модель, структура реальності, елемент, рівень.

Актуальність дослідження. Проблема «фізичної реальності», незважаючи на тривалу
історію наукового пізнання, не втратила своєї актуальності й сьогодні. Про це свідчить той
інтерес, який вона викликає в багатьох провідних фізиків і філософів. Достатньо вказати не те,
що проблема фізичної реальності тісно пов’язана з такими фундаментальними уявленнями і
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проблемами, як наукова картина світу, статус фізичних теорій та «регіональних» онтологій,
посткласичне розуміння структури реальності тощо.
Відомий учений Я.Хакінг стверджує, що в сучасній філософії науки існують дві основні
теми – тема раціональності (епістемологія) і тема реалізму. До першої теми він відносить
питання, пов'язані з розумом, фактами і методом, до другої – питання існування об'єктивного
світу, його істинності. Тож у відповіді на два основні запитання – що пізнає наука і як вона
пізнає – можна побачити її когнітивну визначеність.
У межах сучасної космофізики ця проблема формулюється як питання про реальність
об'єктів, які моделюються теоретичним мисленням. У філософії, а відтак і в методології
природничих наук, проблема реальності постає у вигляді цілого комплексу «тривіальних
запитань»: у який спосіб теоретичні конструкції(моделі) реальності дедалі більше віддаляються
від емпіричного базису науки; чи є об'єкти науки єдино можливими конструкціями на цьому
емпіричному базисі; як співвідносяться існуючі основи природничих наук з новими
уявленнями про структуру фізичної реальності?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема фізичної реальності як назагал, так і в
окремих її аспектах ставала предметом осмислення вчених на різних етапах філософії науки.
Зокрема, Б.Грязнов [6] стверджує, що проблема фізичної реальності має двояку природу: з
одного боку, власне науковий аспект, з іншого – методологічно-філософський. Проблему
фізичної реальності в науковому аспекті досліджує В.Чешев у книзі «Проблема реальності в
класичній та сучасній фізиці». Методологічно-філософський аспект проблеми фізичної
реальності здійснений Л.Антипенком у праці «Проблема фізичної реальності».
У цій статті ми спробуємо проаналізувати проблему фізичної реальності в контексті
сучасних уявлень про її структуру, оскільки, на наш погляд, саме ті концепції, що не отримали
загального визнання в науковому товаристві, найбільш рельєфно розкривають нам
методологічні та концептуальні можливості побудови єдиної наукової картини реальності.
Метою нашого дослідження в цьому контексті є аналіз поняття фізичної реальності. Крім
того, доцільно показати, що на сучасному етапі розвитку філософії науки вважається цілком
доцільним введення поняття структури фізичної реальності. Для досягнення поставленої мети
передбачається виконання таких завдань: по-перше, виявити філософсько-методологічне значення
фізичної реальності в історичному розвитку науки, по-друге, дослідити поняття структури фізичної
реальності як основної настанови сучасної науки щодо побудови єдиної картини світу.
Робочу гіпотезу можна сформулювати так: основним завданням сучасної філософії
науки є спроба побудови єдиної картини світу. Оскільки наукова картина оперує поняттям
реальності, то для реалізації цього проекту варто сформулювати загальне уявлення про
саму реальність, яке постає в процесі виявлення єдиної структури рівнів, кожен з яких
охоплює визначений «фрагмент» реальності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Англійський філософ Г.Маргенау в пошуках
відповіді на питання, що таке реальність, звертається до історії розвитку науки і філософії, з якої
він отримує три аспекти визначення реальності: 1) щось вічне, незмінне; 2) щось речовинне; 3) те,
що є діючим, дійсним [див.: 2, с.14]. Висновок, до якого приходить автор у результаті таких
роздумів, досить риторичний. Наша культура, на думку Маргенау, побудувала піраміду
реальності, яка підтримується трьома опорами (відповідно до трьох аспектів реальності).
Фізик, на думку автора, має справу з конструктами. Щоб виокремити серед них
конструкти, які лежать в основі фізичної реальності, потрібно їх аналізувати відповідно до
правил кореспонденції, принцу верифікації та епістемологічних (метафізичних) вимог
підпорядкування конструктів закону причиновості, вимог простоти, елегантності тощо. В
результаті Маргенау розрізняє два види реальності у квантовій фізиці: історичну та фізичну
[2, с.17]. Спостережувані індивідуальні події він відносить до історичної реальності, а
хвильове ψ –поле, що задовольняє метафізичним вимогам, – до фізичної реальності. Звідси
висновок про те, що конструкт
ψ
« –поле» є більш фундаментальним щодо фізичної
реальності, ніж такі конструкти, як «електрон», «протон» і т.ін.
Якщо строго дотримуватися фактів фізичної науки, конструкти типу ψ« –поле» є більш
високим ступенем абстракції, ніж конструкти типу «електрон», і в цьому розумінні саме
останній більш фундаментальний як більш конкретна сутність на шляху пізнання від
абстрактного до конкретного. Тож виникає питання, у який спосіб дослідник добирає свої
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метафізичні постулати, які накладаються на конструкт, і водночас пропонує такі незвичайні
відповіді. Хоча в Маргенау немає відповіді на це питання. Тому не завжди можна
запропонувати чіткий критерій для проведення демаркаційної лінії між реальністю атомів і
реальністю конструктів.
«У зв’язку з цим, – писав А.Айнштайн, – можна було б висловити такий парадокс: та
реальність, яку ми знаємо, складається з самих лише “привидів”, породжених нашим мозком.
Наша впевненість у правильності наших уявлень про реальність ґрунтується цілком на тому
факті, що наші поняття і зв’язки між ними яко юсь міро ю “відповідають” нашим відчу ттям.
“Істинність” наших тверджень ґрунтується тільки на цьому. Такі справи і в повсякденному
житті, і в науці. Якщо ж у сучасній фізиці ця відповідність, або кореляція, між нашими
поняттями і нашими відчуттями стає все менш і менш безпосередньою, то не треба
звинувачувати науку в тому, що вона замінює реальність привидами. Критика такого роду
була б обґрунтованою лише в тому разі, якби ми змогли показати, що поняття якоїсь окремо
взятої теорії не можна задовільно пов’язати з даними нашого досвіду. Ми вільні самі обирати,
з яких елементів будувати фізичну реальність» [13, с. 328-329].
Як зазначає Л.Підкамінь, «останні досягнення науки, як її теоретичних тверджень, так і
експериментальних робіт, вказують на визначальну роль інформації як окремого елемента
реальності в усіх процесах взаємодії та розвитку її об’єктів на різних рівнях їх структурної
організації, включаючи і всю сукупність біологічних, соціальних, біосферних і планетарних
процесів» [10, с.57]. Відповідно до цього, реальність треба досліджувати через структуру
енергетично-інформаційних рівнів. У межах цієї концепції простежується спроба
обґрунтувати взаємозв’язок людини з реальністю (природою) через Інформаційне поле землі,
а наявність екологічних проблем – як результат цього впливу.
Розвиток науки несподівано спричинив уточнення правила про єдність реальності з
урахуванням існування роздільних (різко відмінних за змістом і методикою вивчення явищ)
пластів реальності, в межах яких замикаються науково встановлені факти. Йдеться про
своєрідне «квантування» світу, або про так звані «квантові сходинки» Вайскопфа [див.: 3,
с.47]. Вважається, що, в строго визначених діапазонах енергій існують замкнуті рівні
структурно одноманітних явищ, відокремлених одне від одного енергетичними порогами,
які утворюють енергетичну ієрархізовану глобальну структуру Всесвіту. Якщо тепер крок
за кроком опускатися квантовими сходинками з найвищого відомого нині рівня енергій
униз, «то розкривається структура Всесвіту як велика інтегральна динамічна метафора:
дрібніші підструктури речовини не беруть участі в енергетичному обміні, доки середня
енергія не сягне рівня квантового збудження» [8, с.62].
Згідно з метафоризованою онтологією квантової скали Всесвіту, сама піраміда фізичних
теорій зазнає трансформації. Оскільки від нескінченного розмаїття природних явищ, які
доступні для опису класичної фізики, ми рухаємося до математично-абстрактних супертеорій,
які феноменологічно майже не повязані з чуттєвим макросвітом.
Питання, яке завжди турбує природодослідників, полягає в тому, як потрібно
репрезентувати метафоризовану реальність, піднімаючись цими квантовими східцями до
високих енергій, експериментальне підтвердження яких стає неможливим. Врешті-решт на
думку спадав один і той самий висновок: репрезентувати метафоризовану реальність на
вищих квантових східцях за смислом абстрактних побудов. Застерігаючи проти наївночуттєвої метафоризації “первинної реальності”, зокрема в тлумаченні таких сутностей, як
“річ”, “відчуття”, “існування” тощо, й трансляції її на вищі рівні абстракції, Гайзенберг
висунув загальну вимогу до “реальності” сутностей – щоразу ґрунтовно досліджувати
питання про те, чи має якийсь смисл певне висловлення про ці сутності, з одного боку,
всередині математичної системи теорії, а з іншого – щодо всієї попередньої фізики, яку в
науковій літературі називають протофізикою [8, с.65].
Образ замкнутої системи понять дав зрозуміти, що кожна теорія має визначену сферу
застосування, яка наперед окреслена основними метафорами реальності під час її створення
і яка постійно уточнюється. Можна дійти висновку, що кожна теорія має замкнуту,
внутрішньо несуперечливу систему абстракцій, які назавжди залишаться істинними у
визначеній сфері застосування. Ба-більше, перехід від однієї фундаментальної теорії до
іншої завжди створює прецедент строгої відповідності між ними, внаслідок чого виникає
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ієрархія фундаментальних теорій, яку утворює протофізика і за допомогою якої найвищі
абстракції супертеорій надзвичайно опосередковано, але все ж “укорінюються” в реальності
спостережуваних природних явищ [див.: 8, с.65].
У науковій літературі можна виявити ще один варіант спроби герменевтичного переходу
від класичного базису “достовірної реальності” до реальності супертеорій – принцип
відповідності. Вперше цей принцип сформулював Н.Бор як суто фізичний. Проте дуже швидко
йому надали загальнометодологічного значення і фактично він почав означати визнання того
факту, що в описі результатів будь-якої мікроскопічної теорії треба користуватися
термінологією, що застосовується в макросвіті. Фактично було прокладено «герменевтичний
канал» трансляції спостережуваної реальності між різними її видами.
Природним вихідним пунктом у такому осмисленому тлумаченні теорії стає критичний
параметр квантової сходинки, який гарантує, що вся побудована на його основі концептуальна
конструкція вільна від смислових суперечностей.
Критичний параметр виконує також і другу важливу функцію: за його допомогою
попередня теорія перетворюється на протофізику, яка постачає новій теорії зрозумілі нам
інтерпретаційні смисли, а отже, забезпечує “осмислене тлумачення”.
Протофізика включає в себе всю попередню фізику, яка є справжньою для певної квантової
сходинки. Ті чи ті загальні онтологічні припущення щодо будови Всесвіту та методологічні
принципи побудови і “перетини” конкретних теорій сприяють утворенню певної архітектури
фізики. При цьому старі фундаментальні теорії, такі як класична механіка, нікуди не зникають і
зникнути не можуть, тому що відіграють активну протофізичну роль у формуванні й утвердженні
нових теорій і структури фізики в цілому. У цьому розумінні “класична механіка як
“протофізика” становить основу всієї теоретичної фізики...” [8, с.68]. Далі вежу протофізичної
достовірності утворюють класичні теорія відносності, квантова механіка тощо.
Смисл метафори “вежа протофізичної достовірності” полягає в тому, що “звичайна”
реальність “транслюється” на вищі рівні абстракцій, оскільки осмисленим залишається аналіз
об’єкта певного квантового рівня мікросвіту лише разом з макроскопічним приладом, з яким
він взаємодіє, але який, проте, розроблено й розраховано (і це – сутнісне уточнення) на основі
теорії цієї квантової сходинки.
Рухаючись квантовими сходинками, принципи відповідності (переходу) ускладнюються й
доповнюються іншими принципами. Найкраще це можна проілюструвати на прикладі теорії
перенормувань, методологічний зміст якої досі мало розкрито.
Математичний апарат сучасних теорій побудовано так, що вирази для певних
експериментально спостережуваних величин стають абсурдно великими. Відповідальність за це
несе функція Гріна, котра, як кажуть, має “погану математичну особливість”. Перенормування
чи ренормування належать до тих процедур зміни параметрів теорії, які давали змогу на зорі
становлення сучасної фізики “вручну” усувати з теорії безглузді розбіжності (нескінченності)
виразів і ввести в її рівняння параметри, які мають безпосередній фізичний зміст. Ці процедури
мають задовольняти умові ренормалізаційної інваріантності: спостережувані величини,
обчислені за допомогою як початкових, так і нових параметрів, мають збігатися [див.: 8, с.70].
Особливої уваги заслуговує квантова фізика, яка концептуально робить спробу
розвязання певних методологічних проблем, пов’язаних із розумінням фізичної реальності.
Відомо, що сьогодні в сучасних розвідках фундаментальної фізики існує декілька варіантів
інтерпретацій квантової теорії. З цього приводу ведуться дискусії, проте, як зауважує
Е.Мамчур, вона «жодного разу не чула, щоб будь-хто з учених заявив, що ці дискусії
непотрібні, оскільки всі інтерпретації мають право на існування, пафос дискусії полягає в тому,
що вчені намагаються з’ясувати, яка з них відповідає реальному стану речей у макросвіті» [9,
с.80]. Наша увага зосереджена на двох варіантах такої інтерпретації: теорія прихованих
параметрів де Бройля, Бома та інтерпретація Еверта, Уілера.
Теорія прихованих параметрів передбачає, що квантові об’єкти і їх властивості існують як
елементи реальності, що існують і тоді, коли вони недоступні для спостереження. Індетермінізм
як об’єктивна випадковість відсутня для мікрооб’єктів, так само як для об’єктів класичної фізики.
Імовірність у квантовій фізиці зумовлена нашим незнанням. Це незнання виникає у спостерігача
через наявність прихованих параметрів фізичної системи, які недоступні йому. Знання цих
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параметрів дозволило б спостерігачу позбутись імовірності та отримати дані про передбачувану
поведінку квантових об’єктів, як це можливо для класичних об’єктів [див.: 5, с.159].
Суть цієї ідеї полягає в тому, що шляхом введення "прихованих параметрів", що
враховують розходження вихідних станів системи, якi характеризуються однією й тією ж
хвильовою функцією, можна точно визначити поведінку індивідуальної системи в кожному
окремому вимірюванні. Відомо, що існує так звана теорема фон Неймана, яка заперечує
можливість введення прихованих параметрів у квантову механіку. Ми не абсолютизуємо
значення теореми фон Неймана і знаємо, що вона була виведена в результаті дослідження дуже
обмеженого класу "прихованих параметрів", однак ми не можемо її ігнорувати.
Сутність теореми фон Неймана про приховані параметрах зводиться до твердження, що
квантова механіка повинна була б виявитись об'єктивно помилковою, якби став можливим
інший опис елементарних процесів, відмінний від статистичного, тобто на відміну від
макроскопічної фізики, де можливе існування прихованого параметра, що дозволяє
достовірно передбачати результати вимірювання, в квантовій механіці введення прихованого
параметра суперечить самій її структурі, її статистичному характеру, пов'язаному з
вимірюванням. Д.Бом спробував побудувати теорію, яка, зберігаючи всі висновки квантової
механіки у сфері її застосовності, дозволила б увести в опис стану нові параметри,
відповідальні за результати окремих (поодиноких) актів вимірювання. На думку вчених, Бому
не вдалося розширити сферу застосовності звичайної квантової механіки, ба-більше, він
прийшов до результатів, які перебувають у глибокій супересності з емпіричними даними,
пояснюваними звичайною квантовою механікою [див.: 4, с.220].
Іншим варіантом квантової фізики є інтерпретації, запропоновані американським
теоретиком Х.Евертом, а пізніше підтримані Дж.Уілером та Б. де Віттом. Її претензія полягає
в тому, що вона набула популярності серед теоретиків, які займаються квантовою
космологією, а також серед тих, які займаються квантовими розрахунками та квантовими
комп’ютерами. Хвильова функція в цій інтерпретації описує не об’єктивно існуючі
потенційні можливості, а багато реально існуючих «світів – Усесвітів», в яких реалізуються
різні можливості [див.: 5, с.162]. З цього погляду існує не один Всесвіт із визначеною
реальністю, а багато різних Всесвітів, кожен з яких може бути описаний певним «проектом»
реальності. Кожного разу при вимірюванні, коли квантова механіка передбачає, що результат
буде з певною імовірністю той або той, відбувається розщеплення Всесвіту на багато
екземплярів, так що в одному всесвіті реалізується один результат, а в іншому – інший.
Розщеплення зазнає також і спостерігач, але він не в змозі відчути себе у вигляді багатьох
копій, і тому він отото жнює себе з однією з них , а інші вважає неіснуючими. З часом ідея
розщеплення була замінена ідеєю споконвічного існування багатьох світів.
Прикладом фізичної картини реальності, побудованої згідно з вимогами цього варіанту,
може слугувати модель, запропонована К.Станюковичем, згідно з якою «Метагалактика є лише
структурною часткою в багатомірній ієрархії "часток" нескінченного Всесвіту. В інших системах,
подібних до нашої Метагалактики, можуть бути інші запаси енергії, швидкість світла, розміри
часток (за нашими масштабами). Ці системи можуть виникати в результаті взаємодії (зіткнення)
"часток" або флуктуацій ще більш масштабних структурних утворень» [1, с.258].
Ці проекти реальності мають як своїх прихильників, та і опонентів. Річ у тім, що будь-яка
модель реальності, запропонована фахівцем конкретної галузі науки, містить чимало
методологічних і логічних суперечностей, і часто критика є обґрунтованою. Зокрема, Філіп
Андерсон сказав: «Фізика елементарних часток володіє лиш обмеженою можливістю
пояснювати устрій світобудови. Реальність має ієрархічну структуру, кожен рівень якої певною
мірою незалежний від інших рівнів. На кожній стадії потрібні цілком нові закони, концепції та
узагальнення, що вимагають не меншого натхнення й творчості, ніж на попередніх. Психологія
– це не прикладна біологія, так само як і біологія – це не прикладна хімія» [11].
Іншою причиною критики є те, що емпірично неможливо підтвердити, чи спростувати
елементи конкретної моделі реальності. Що ж стосується теоретичних моделей
допланківського рівня величин, то тут загальноприйнятою є думка, що принаймні одна з
них – стандартна космологічна модель – непогано обґрунтована емпірично. Тут є, звичайно,
свої труднощі, модель має поки-що фрагментарний характер, кожен з фрагментів має
різний ступінь обґрунтованості, й самі фрагменти все ще не вдається належним чином
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«зшити», і все ж існує переконання, що вона заснована на фактах і спостереженнях, так
само як і всі інші фізичні теорії [див.:1, с.65].
Відомий фахівець з квантової теорії та квантових обчислень Д.Дойч відзначає, що
сьогодні вчені володіють декількома надзвичайно глибокими теоріями структури реальності
завдяки новим відкриттям. «Наші кращі теорії не тільки більш правдиві, ніж здоровий глузд, у
них набагато більше смислу, ніж у здоровому глузді. Ми повинні сприймати їх серйозно: не
просто як практичну основу, що стосується певних галузей науки, а як пояснення світу» [7,
с.7]. Однак пояснювальна функція науки традиційно вважається менш значущою, ніж
прогнозуюча. Дойч наводить такий приклад: «окремі філософи, і навіть вчені, недооцінюють
роль пояснення в науці. Для них основна мета наукової теорії полягає не в поясненні чогонебудь, а в передбаченні результатів експериментів: весь зміст теорії міститься у формулі
передбачення. Вони вважають, що теорія може дати своїм прогнозам будь-яке несуперечливе
пояснення, а може й зовсім не давати такого до того часу, доки її передбачення правильні.
Такий погляд називається інструменталізмом, оскільки в цьому випадку теорія – всьо-на-всього
лиш «інструмент» для передбачення» [7, с.10].
Однак Дойч вважає, що «прогнозування – нехай навіть найдосконаліше, універсальне – не
здатне замінити пояснення» [7, с.12]. Переважну більшість теорій відкинули не тому, що їх не
підтвердили експериментальні дослідження, а тому, що в них були погані пояснення. Існує
такий зв'язок між поясненням і досвідом: чим глибше пояснення, тим до більш віддалених від
справжнього досвіду категорій воно повинно звертатись. Однак ці категорії не вигадані:
навпаки, вони є частиною самої структури реальності [див.: 7, с.14].
Виходить, що «нові ідеї часто не просто витісняють, спрощують або об'єднують
існуючі. Вони також розширюють людське розуміння до сфер, які раніше не були зрозумілі
зовсім або про існування яких навіть не здогадувалися. Вони можуть відкривати нові
можливості, нові проблеми, нові спеціалізації і навіть нові предмети. І коли це відбувається,
ми можемо отримати, принаймні, на час, більше інформації для вивчення, щоб зрозуміти все
це» [7, с.22]. Дойч не стверджує, що наука незабаром зможе пояснити все, однак він
припускає, що до цього можна наблизитись і це залежить не від змісту нашого знання, а від
його структури. Він посилається на той факт, що фізики позначили теорію, яка зможе
пояснити й описати всі явища навколишнього світу. Це Теорія Всього.
У тако му р азі, чи не буде ця тео ряі симво лізувати кінець науки? Дойч вважає, що
«прогрес не зупиниться, коли ми відкриємо універсальну теорію ... Перша універсальна теорія
– яку я буду називати Теорією Всього – подібно до всіх наших теорій, які були до неї і будуть
після неї, не буде ні абсолютно істинною, ні нескінченно глибокою, а тому, в кінцевому
підсумку, її замінить інша теорія. Але ця заміна відбудеться не через об'єднання з теоріями
інших предметів, бо вона сама буде теорією всіх предметів» [7, с.24]. Слід зазначити, що Дойч
розуміє під Теорією Всього перш за все новий світогляд, на відміну від учених, які
сподіваються на відкриття в галузі фізики елементарних часток, які будуть сприяти розвитку
об'єднуючої теорії. Ці відкриття, швидше за все, лише ляжуть в основу теорії, яка об'єднає всі
основні сили: гравітаційні, електромагнітні та ядерні.
У випадку, коли точно передбачити поведінку системи неможливо, теорія опише всі
можливі варіанти поведінки системи і передбачить імовірність їх виникнення. Однак Дойч
відзначає, що прогнузуваняя – ще не пояснення. «Теорія всього», на яку так сподіваються,
навіть спільно з теорією початкового стану, в кращому випадку представить лиш одну
грань істинної Теорії Всього.
Дойч вважає, що, можливо, найпередовіший підхід з пояснюючого погляду – це теорія
суперструн, в якій елементарними будівельними блоками матерії є подовжені об'єкти,
«Струни», а не точкові частки. Однак жоден існуючий підхід не пропонує нового способу
пояснення. Теорія всього успадкує практично всю пояснювальну структуру існуючих теорій
електромагнетизму, ядерних сил і гравітації: їх фізичні концепції, їх мову, їх математичний
формалізм і форму їх пояснень. Отже, можна розраховувати, що ця структура загальної
фізики, яка нам уже відома з існуючих теорій, зробить внесок у наше загальне розуміння.
Дойч виокремлює дві фундаментальні теорії: це загальна теорія відносності й квантова
теорія. Ці дві теорії дають детальну пояснювальну та формальну систему поглядів, в якій
виражаються всі інші теорії сучасної фізики, і містять основні фізичні принципи, яким
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підпорядковуються всі інші теорії. «Об'єднання загальної теорії відносності та квантової
теорії – з метою отримання квантової теорії відносності – стало в останні десятиліття
основним предметом пошуків фізиків-теоретиків і повинно було б стати частиною будь-якої
теорії всього, як у вузькому, так і в широкому розумінні цього терміна» [7, с.29]. Дойч
доходить висновку, що сама структура реальності складається не тільки з елементів
фізичного світу: простір, час і атомні частки, – але і з життя, думок і т.ін.
Згідно з концепцією Дойча, існують чотири основні нитки пояснення, за допомогою яких
можна зрозуміти структуру реальності: квантова теорія, теорія еволюції, епістемологія, теорія
обчислення (про обчислювальні машини і про те, що вони можуть обчислити, а що не можуть).
«Усі чотири «нитки» формують пов'язну пояснювальну структуру, яка має настільки обширні
перспективи й охоплює значну частину нашого розуміння світу, що, на мій погляд, її вже
можна справедливо назвати першою цією Теорією Всього» [7, с.34].
Висновок. Усе сказане вище дає можливість зробити такі узагальнення. В сучасній
науці активно ведуться дослідження щодо можливості побудови єдиної наукової картини
світу. В центрі таких досліджень лежить проблема фізичної реальності, яку пропонується
трактувати у зв´язку зі структурою рівнів. Одночасно важливого значення набуває принцип
голізму, тобто єдності реальності. На наш погляд, ці суперечності можна пояснити так:
реальність у методологічному контексті слід осмислювати як структуру, а в онтологічному
– як єдність. Тобто, природу фізичної реальності слід аналізувати в контексті «голістичноструктурного» дуалізму.
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Summary
Onyfriychuk R. The Problem of the Structure of Physical Reality in the Context of Methodological and
Conceptual Guidelines of Contemporary Philosophy of Science. An attempt was made to analyze the problem
of physical reality today. Examined the path of evolution of the concept of physical reality, and given the need to
rethink this notion in contemporary philosophy of science. Keywords: physical reality, a concept model, the
structure of reality element level.
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АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Здійснено аналіз зростаючого впливу сучасних технологій на подальший розвиток людства.
Розвиток сучасних технологій істотно змінив не тільки сферу економіки, а й соціокультурну сферу.
Трансформуючи соціокультурне середовище, сучасні технології впливають на світогляд людини,
задають їй нову систему цінностей, відмінний від традиційного спосіб мислення, норми, ідеали,
стереотипи і настанови. Звернено увагу на масштабність і високоефективність сучасних технологій,
які в силу високого рівня розвитку здатні не тільки докорінно змінити природу як передумову й умову
життя людини та суспільства, а й трансформувати саму людину як біологічний вид, перетворивши її
на постлюдину, змінивши принципово атрибути людини, її онтологію. Вибір подальшого розвитку
людства залежить насамперед від тих цінностей, які визначають існування людини як суб’єкта
історичного процесу. Сучасна технологізація всіх сфер людської життєдіяльності і навіть світогляду
людини й суспільства іманентна механістичному трактуванню людини, яке не торкається ключових
смисложиттєвих питань. Послаблення впливу гуманітарних наук та розквіт технократизму призвело
до системної кризи споживацького суспільства, продемонструвавши духовну слабкість сучасного
розвитку західної цивілізації. Аксіологічний вимір філософії техніки і сучасних технологій, який
розкриває природу цінностей, їх сутність і зміст, залишається не повною мірою дослідженим і
методологічно розробленим. Ключові слова: техніка, технологія, наука, цінності, аксіологія, культура,
парадигма, інформаційні технології, комунікаційні технології, біотехнології, нанотехнології.

Актуальність дослідження. Характерною особливістю третього тисячоліття є
зростання впливу сучасної техніки і так званих «високих» технологій на природу,
економіку, політику, людину, культуру, суспільство загалом. Сучасні технології, на відміну
від традиційних, наділені культурогенною силою. Це означає, що вони здатні суттєво
впливати на культуру, трансформуючи її. З цього приводу В.Стьопін визначає цінності як
орієнтири, які утворюють своєрідну «культурну матрицю», що прирівнюється до генома
культури, забезпечуючи відтворення і розвиток соціального життя на певних засадах [див.:
17, с.4]. Культурна матриця формує світогляд сучасної людини, завдяки якому
визначаються її стратегічні життєві цілі, принципи поведінки.
Сучасні технології відкривають перед індивідом багатоманітні перспективи, пов’язані
з покращенням якості життя, полегшенням праці, по-новому організовують відпочинок,
навчання, лікування, спілкування тощо. За допомогою сучасних технологій в індивіда
з’являються нові можливості для самореалізації. Проте зазначені технології мають
амбівалентний характер. Поряд із новими можливостями вони несуть нові небезпеки і
ризики. Сучасні технології значно спрощують маніпулювання свідомістю, ілюзорною стає
свобода людини у здійсненні певного вибору. Вони також призводять до втрати відчуття
реальності світу, дедалі більше втримуючи індивіда у світі віртуальному, посилюють
самотність індивіда та індивідуалізацію суспільства, створюють загрозу існуванню
людської тілесності, зменшують цінність людського життя тощо.
Динаміка розвитку і вдосконалення сучасних технологій створює ситуацію значного
відставання в усвідомленні можливих наслідків їхнього поширення. У суспільстві
переважає емоційна оцінка сучасних технологій, які обіцяють людям зцілення від усіх
хвороб, особисте безсмертя, задоволення всіх потреб і т.ін. Значна частина людства, з
одного боку, боготворить нові технології, з іншого – відчуває сильний страх, усвідомлюючи
наслідки їх застосування. Будучи складним і багатоплановим феноменом, сучасні
технології потребують серйозного гуманітарного осмислення й аналізу. На думку С.Лема,
техноеволюція вторглась у сферу смислів, створивши цінності автономно [див.: 8]. Сучасні
технології претендують на роль абсолютних цінностей, витісняючи інші людські цінності
на узбіччя. Саме тому, досліджуючи аксіологічний аспект впливу сучасних технологій на
життєвий світ людини, потрібно встановити границі їхнього застосування, мінімізувати
негативні наслідки використання, сприяти їх гуманізації.
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Актуальність дослідження аксіологічного аспекту сучасних технологій зумовлена ще й
гострою потребою переосмислення змісту технічної раціональності у вигляді сучасних
технологій та її зв’язку з духовно-моральними цінностями задля запобігання антропологічної
кризи, яка може призвести до системної кризи сучасної цивілізації чи навіть апокаліпсису.
Проблема розвитку та впровадження сучасних технологій, їх ціннісного виміру виходить
на перший план, стає ключовою проблемою в самосвідомості людства. Адже вони торкаються
самих основ природного буття, змінюють його традиційні форми, зв’язки, відношення,
створюють нову реальність, з якою людина раніше не мала справи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальними дослідженнями
аксіологічної трансформації під впливом сучасних технологій є праці Ю.Габермаса [20],
Ф.Фукуями [19], З.Баумана [1] та Д.Нейсбіта [12]. Їх дослідження сфокусовані в основному на
соціальних трансформаціях.
Аксіологічний аспект техніки став предметом філософських рефлексій наприкінці 70-х –
на початку 90-х років ХХ ст. У цей час у поглядах на техніку і технологію переважав цінніснонейтральний підхід, який передбачав відмову від нормативних суджень в їх оцінці. З критикою
методології ціннісно-нейтрального підходу в трактуванні техніки і технології виступив
американський філософ С.Карпентер на американсько-німецькій конференції в м. БадХомбурзі (1981 р., ФРН). Його критика була спрямована на технологічний детермінізм, який
вважав техніку і технологію автономними сферами зі своєю внутрішньою логікою розвитку.
Техніка і технологія характеризувались тільки з функціонального боку. Вважалося, що ціннісні
характеристики можуть погіршити якість технічних рішень. С.Карпентер наполягав, що
цінності імпліцитно притаманні кожному технічному рішенню, а оцінка техніки нового типу
повинна ґрунтуватися на нормативній оцінці технічної діяльності, яку він визначив як
техноаксіологію [5, с.130-131]. Конференція стала поштовхом для подальшого дослідження
аксіологічної проблематики техніки і технології.
Починаючи з 90-х років ХХ ст. виходять ґрунтовні монографії філософів, етиків,
естетиків, соціологів, культурологів, психологів та інших науковців, присвячені
дослідженню загальних проблем теорії цінностей, ціннісних відношень у духовній сфері,
науці та соціальній практиці. Наприклад, Г.Вижлєцов у монографії «Аксіологія культури»
робить спробу побудувати загальну теорію цінностей у контексті культури. У сфері
наукознавчих робіт з´явилася низка збірників статей: «Людина та її цінності», «Ціннісні
аспекти розвитку науки» (1990, Москва), «Наука і цінності» (1997, Новосибірськ) та ін.
М.Каган опублікував ґрунтовну монографію «Філософська теорія цінностей» (1997, СанктПетербург). Роль цінностей аналізує американський філософ, професор Пенсільванського
коледжу Хью Лейсі у науковому дослідженні «Чи вільна наука від цінностей?: Цінності та
наукове розуміння». До зарубіжних прихильників філософії технології слід віднести
Х.Дрейфуса, Д.Айді, А.Боргман, А.Фінберга, Б.Латур, Д.Харавей та ін.
У 2008 році вийшла друком книга «Нові технології та продовження еволюції людини?
Трансгуманістичний проект майбутнього», в якій провідні вчені (І.Слєдзєвський, А.Коротаєв,
А.Назаретян, А.Горєлов, О.Гусєва, І.Артюхов, Д.Медвєдєв, М.Сичов, В.Удалова та ін.)
порушили питання про конвергенцію сучасних технологій та трансгуманізму в контексті
розширення можливостей людини: фізичних, психологічних, інтелектуальних [див.: 13].
Актуальним проблемам сьогодення та майбутнього людства присвячена колективна
монографія філософів, соціологів, фізіологів, генетиків та ін. фахівців під назвою «Людина та її
майбутнє: Нові технології та можливості людини» [21]. В ній акцентується увага на новітніх
технологіях та загрозах, які вони несуть людству, а також перспективах людини,
співвідношенні сучасних технологій і людських цінностей, відповідальності вченого в епоху
високих технологій. Значне місце займають трансгуманістичні проекти «покращення» людини
за допомогою нових технологій. Ціннісні аспекти науки, теоретичного знання, техніки і
технологій висвітлено у фундаментальній праці В.Стьопіна «Теоретичне знання» [18].
Аксіологічний аспект технонауки знайшов відображення у монографії К.Гнатик «Високі
технології та зрушення гуманітарної парадигми» [2]. Монографія присвячена аналізу
філософських, соціальних, етичних і правових питань у зв’язку з розвитком технонауки.
Важливими є напрацювання російського філософа і методолога техніки В.Розіна стосовно
аксіології техніки і технології. Зазначена проблема досліджується крізь призму соціальності.
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Філософ стверджує, що в техногенній цивілізації «відтворюються та всіляко підтримуються
технічні цінності, дискурси, картини світу, і навпаки, витісняється та придушується все те, що
якось загрожує безхмарному існуванню технічного світовідчуття» [16, с.191].
Якщо проаналізувати досвід філософської, науково-методологічної думки останніх років,
то стане зрозуміло, що безумовний зв’язок науки, техніки і технології з цінностями значною
мірою виражений механічно. Саме такий підхід, як механічне виокремлення різних типів
цінностей у співвідношенні їх з наукою, властивий окремим представникам сучасної
аналітичної філософії, до яких можна віднести, наприклад, Хью Лейсі [див.: 22].
Стосовно гуманістичних цінностей сучасних техніки і технології, то вказану проблему
системно не досліджували. Наприкінці ХХ і на початку ХХІ ст. в техноаксіології виникають
нові гострі проблеми, які вимагають філософського осмислення. До числа важливих
аксіологічних проблем слід віднести експансію інформаційних, телекомунікаційних технологій,
нано-, біо- та ін. технологій. Філософська рефлексія цінностей загалом і цінностей науки,
техніки і технології зокрема відображає соціокультурну динаміку, а саме: перехід від цінностей
традиційної до цінностей техногенної цивілізації, а також етапи трансформації цінностей
техногенної цивілізації та перехід до цінностей інформаційної цивілізації.
Метою статті є обґрунтування неодмінності гуманізації цінностей у природничонауковому і техніко-технологічному пізнанні та діяльності з урахуванням екологічного й
антропологічного імперативів сьогодення.
Швидке зростання науково-технічного потенціалу значно розширило можливості
людини, примножило її практичну могутність і суттєво вплинуло на моральний клімат
людства загалом. Поява нових технологій спричинила динамічні трансформації у всіх
сферах суспільства, значні соціокультурні зміни, розмивання та спотворення соціальних
норм і ціннісних орієнтацій, загострила соціальні суперечності. Ідеологія Модерну сприяла
нарощуванню інтелектуальної могутності людини над природою. Проте на сучасному
історичному етапі розвитку ця ідеологія себе вичерпала. Дедалі частіше перед нами
постають екологічні, метафізичні, екзистенційні, есхатологічні проблеми у вигляді
антропологічної та аксіологічної кризи.
У минулому основною функцією класичної науки було продукування, примноження
та збереження знань. У ХХІ ст. до попередніх функцій науки додалися нові, насамперед
проектно-конструкторські. На зміну соціальним утопіям приходять біологічнотехнократичні утопії. За допомогою науки і техніки модифікується людська діяльність,
мета науки – не тільки копіювати, відображати природні об’єкти і явища, а й створювати
моделі, феномени, процеси і об’єкти, які не мають природних аналогів [див.: 4, с.40].
Постнекласична наука спрямувала свій інтерес не тільки до того, що вже реально існує в
дійсності, а й до тих можливостей, які відкриваються перед людством. «Світ можливого
стрімко розширює свою присутність у житті людини» [2, с.7], – зазначає К.Гнатик.
Кожна нова наукова парадигма наповнена більш цінним концептуальним потенціалом, що
актуалізується. Розвиток науки і техніки в межах однієї парадигми аксіологічно навантажений,
проте цінності впливають на його характер абсолютно спонтанно, часто навіть не
усвідомлюються як цінності. В період зміни парадигм, навпаки, аксіологічна проблематика
виходить на передній край. Особливістю розвитку та функціювання сучасної науки, техніки і
технології є те, що ціннісний потенціал знання, по суті, вперше став осмислюватись як умова їх
подальшого становлення та розвитку й неодмінна передумова розуміння цього процесу. Ціннісні
настанови науки (техніки і технології) є елементом структури наукової парадигми поряд із
такими елементами, як «символічні узагальнення» (математичні формулювання законів), взірці
розв’язання конкретних завдань і «метафізичні частини парадигми» [7, с.224-268].
У результаті включення ціннісних критеріїв у процес сучасного постнекласичного
наукового дослідження утворюються своєрідні форми синтезу когнітивного і ціннісного.
Вони виявляються в реалізації аксіологічного підходу в постнекласичній парадигмі науки,
визначаються в зростанні особистісного первня у пізнавальній (науковій) та предметнопрактичній (техніко-технологічній) діяльності, становленні безпосереднього творчого
характеру наукової діяльності, підвищенні відповідальності вчених за долю людини та
людства, розмиванні меж між різноманітними науками і галузями наукового пізнання, між
фундаментальними і прикладними науками, у засвоєнні всесвітньо-історичного досвіду
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людства через філософське узагальнення, зростанні ролі гуманістичного первня в усіх
формах людської діяльності, в тому числі науково-пізнавальній і техніко-технологічній.
Результатом синтезу когнітивного і ціннісного аспектів є гуманізація природничонаукового і техніко-технологічного пізнання.
Сучасний етап розвитку наукового пізнання характеризується інтенсивним процесом
взаємопроникнення та тісного переплетення фундаментальної і прикладної науки, а також
тісною взаємодією науки і породжуваних нею техніки і технологій. Симбіоз науки і техніки є
потужним генератором нових технологій, завдяки яким наука має щедру підтримку в
фінансуванні своїх досліджень. Продукування нових технологій визначає попит на науку
обмеженого, однобічного типу, а саме на прикладну науку. Отже, багато потенцій науки,
зокрема фундаментальної, залишаються нереалізованими. На сучасному етапі від науки не
очікують пояснення і розуміння речей, явищ, процесів, а обмежуються ефективністю змін цих
речей, явищ, процесів, тобто цінність науки зведена до продукування технологій. Тому
основним регулятором наукової діяльності є одержання не істинного знання, а ефекту, який
втілений у технологіях. Нині у науковому світі продовжує домінувати уявлення, що
технологічна ефективність знань є прямим наслідком їх істинності. Такий погляд виконує
функцію захисного механізму, покликаного захистити перш за все самосвідомість наукового
співтовариства, а також підтвердити суспільний престиж наукової діяльності. В сучасних
суспільних очікуваннях домінують запити на нові ефективні технології, а не на наукові
пояснення тих або тих фрагментів світу. Такі трансформації у взаєминах між наукою,
технікою, технологією та суспільством свідчать про перехід науки з авангардної ролі на
другорядну, прислужницьку. Розпочалися вони у сфері природничих наук, поширюючись і
захоплюючи соціально-гуманітарні науки. Сучасне суспільство схильне сприймати науку
виключно як машину, що генерує нові технології.
Слід звернути увагу на вплив техніки і новітніх технологій на буквально всі аспекти
життя людини. Соціальність техніки стає важливою ознакою сучасності. Вчені та філософи
прийшли до розуміння техніки як складного феномену, який поєднує знання, артефактність
(штучність), інструментальність (знаряддєвість), посередництво (комунікаційна функція),
діяльність та ін. Хоча техніка й стала самостійною реальністю, утворивши техносферу,
техноценози, проте вона є соціально детермінованою. Це означає, що сучасні техніка і
технологія є вираженням соціальних, політичних і культурних цінностей, тому вони аж ніяк
не можуть бути сприйняті нейтрально як простий інструмент розв´язання проблеми. У будьякій технології втілені «не тільки технічні судження, а й ширші соціальні цінності та інтереси
тих, хто її проектує та використовує» [15, с.97]. Ця сама думка виявляється у філософії
техніки Л.Мамфорда, у працях «Техніка і цивілізація», «Міф техніки». Філософ слушно
вважав, що різні види техніки можуть бути зведені до соціокультурних винаходів, а сама
техніка відображає у своєму розвитку соціальні механізми, культурні уявлення та
організаційні принципи [див.: 9, с.377].
Проте помилковою можна вважати абсолютизацію взаємозв’язку техніки і соціальності,
що часто спостерігається в інструменталістських і технократичних концепціях. Їх представники
вважають, що основні соціальні проблеми можна розв´язати за допомогою техніки. Хибність
такої позиції призводить до поглиблення кризи сучасної цивілізації. «Переконання, що будь-які
соціальні проблеми можна розв´язувати на основі техніки, дедалі більше стають деструктивним
моментом», тому такий погляд є хибним і неприпустимим [див.: 15, с.106]. Очевидною, на наш
погляд, є позиція значної кількості філософів, учених, політиків, інженерів, згідно з якою стан
справ цілковито залежить не від техніки, а від типу соціальності, в якому вона функціонує.
Історія є вагомим тому свідченням, коли порох, друкування та інші технічні й технологічні
винаходи мали місце, наприклад, на Сході, проте не були соціально актуалізовані в силу
орієнтації на інші цінності, ніж у фаустівській культурі.
Процес технологічного переродження духовності започаткований епохою Нового часу.
Саме у той період сформувалось особливе, відмінне від наукового, античного та середньовічного, технічне мислення, засноване на інтенції ефективності й утилітарності.
Небезпека сучасних технологій полягає в тому, що вони дозволяють конструювати нові
реальності, котрі різко відрізняються від тих, з якими людина мала справу до цього часу.
Сучасні технології дають можливість трансформувати свідомість людини на органічному,
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нейробіологічному рівні, розробляють способи подолання фундаментальних границь людських
можливостей, використовують методи цілеспрямованої зміни біологічної природи людини,
сприяють виникненню технологічно керованої еволюції людини. Технології ХХІ ст.
безпосередньо виходять на якісно нові гносеологічні та онтологічні константи людини.
В останні два десятиріччя актуалізувався новий концепт конвергуючих технологій.
Одним із перших звернув увагу на зростаючу конвергенцію технологій М.Кастельс. Він
зазначив, що «технологічна конвергенція дедалі більше поширюється на зростаючу
взаємозалежність між біологічною і мікроелектронною революціями, як матеріально, так і
методологічно» [6, с.78]. Змістом конвергуючих технологій постає синергетична взаємодія
між різними сферами досліджень і розробок, наприклад, нанонауки і нанотехнології, науки
про життя і біотехнології, когнітивних наук та інформаційних і комунікаційних технологій. У
результаті
ми
отримуємо
унікальний
науково-технологічний
конгломерат
–
NanoBioInfoCogno-конвергенцію (NBIC-конвергенція), для якої слід розробити гуманітарну
міждисциплінарну парадигму, включивши до предмета вивчення і впливу не тільки майже всі
рівні організації матерії: від молекулярної природи речовини до природи життя, природи
розуму та процесів інформаційного обміну, а й антропологічні, соціокультурні та ціннісні
виміри досліджень. Зрозуміло, що ми зіткнемося з неминучістю переосмислення
фундаментальних цінностей, якісного перегляду таких базових понять, як життя, розум,
людина, природа, існування тощо. Технологічні можливості, які розгортаються у ході NBICконвергенції, можуть спровокувати серйозні світоглядні, культурні й соціальні потрясіння.
Під впливом сучасних досягнень науки і техніки відбувається переоцінка попередніх
світоглядних уявлень і трансформація ціннісних орієнтирів не тільки окремої людини, а й
усього суспільства. Як зазначає з цього приводу М.Мойсеєв, для того, щоб забезпечити своє
майбутнє, людству належить здійснити глибоку зміну моральних принципів, яка може бути
прирівняна до тієї зміни, що відбулася на початку становлення суспільства, коли норми
поведінки «в ордах неоантропів» змінилися людською мораллю [див.: 11, с.251].
Європейська новочасна наукова революція звільнила пізнання від етики. У результаті
світ став більш небезпечним, сповненим потенційних і фактичних ризиків і катастроф.
Засновники синергетики І.Пригожин, І.Стенгерс акцентували увагу на неодмінності
повернення до традиційних цінностей, які були принесені в жертву науково-технічному
поступу. На їхню думку, «стара апріорна відмінність між науковими і етичними цінностями
більше неприйнятна» [14, с. 386]. Загальнолюдські цінності покликані зіграти роль
стабілізуючого чинника в безмежному прагненні людства, особливо вчених, дослідників, до
інновацій. Розмірковуючи про будь-яку інновацію, що з’являється не тільки на виробництві, а й
у побуті, в соціально-політичній практиці, потрібно зазначити, що цей артефакт слід
аналізувати не тільки як певний предмет, річ, явище, процес, а й як певний спосіб практики
його застосування, оперування ним. Саме застосування певних знань, техніки людиною,
суспільством має вирішальне значення для визначення їхньої цінності. Небажані наслідки для
людини і суспільства зазвичай породжує не сам артефакт, а той спосіб, яким ми взаємодіємо з
ним. У реальності ми маємо справу не з самими собою предметами і речами, а з технологіями.
Актуалізація моральної потенції науки і техніки полягає «в опосередкованому
гуманістичними цінностями впливі на подальший розвиток, який завдяки йому набуває
гармонійного, збалансованого в ціннісному відношенні вигляду. Наука і техніка
підпорядковуються загальному розвитку сутнісних сил і можливостей людини» [10, с.183].
Сучасному суспільству необхідна переоцінка цінностей стосовно розвитку науки, техніки, новітніх
технологій, що торкаються буття природи, суспільства, людини, її внутрішнього світу. Потрібно
наповнити людське ставлення до світу духовністю, етикою відповідальності за все живе.
Досягнення сучасних технологій у генетиці та медицині каталізують процес падіння
цінності людського життя. Девальвація цінності життя яскраво виявляється в технологіях, які
забезпечують відтворення людського життя. «Створення «запасних» зигот і їх наступне
знищення – умова процедури штучного запліднення... Фетальна терапія перетворює людські
зародки на «лікарські немовлята», а по суті – в фармацевтичну «сировину» [3, с. 163]. Сьогодні
існує реальна загроза уречевлення ембріона, а можливо й людини. Це, безперечно, суперечить
гуманним цілям і гуманітарним цінностям. Нанотехнологізоване та біотехнологізоване
середовище артефактів загрожує до невпізнаваності змінити звичний спосіб буття людини у
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світі. Ф.Фукуяма вважає, що ми не зобов’язані вважати себе рабами неминучого
технологічного прогресу, якщо цей прогрес не служить людським цілям [див.: 19, с.308]. Нам
потрібно виробити вміння чинити спротив не тільки минулому, а й майбутньому.
Висновок. Отже, гуманістичний ціннісний вимір з необхідністю та обов’язковістю слід
включити у природничо-наукові та техніко-технологічні теорії і практики в силу втручання їх в
антропологічну сферу, де зачіпаються інтереси людини, її природного оточення, основи буття.
Особливо відчутно виявляється гуманістично-ціннісна орієнтація медичної науки та її
соціальна місія. Динамічне розширення масштабів експансії найновіших технологій у різні
сфери діяльності вимагає гуманітарно-аксіологічного осмислення шляхів і способів підвищення
їх ефективності, а також усвідомлення можливих наслідків їх застосування. Гуманітарна
експертиза сьогодні стає нагальною потребою, життєвою необхідністю. Перед науковцями,
філософами, соціологами та іншими фахівцями стоїть завдання визначити її світоглядну основу
та базові гуманістичні цінності. Про стан духовного здоров’я соціуму можна судити з
пануючих у ньому гуманістичних поглядів та ідеалів. Ставлення науки, техніки і технології до
світу повинно наповнитися гуманістичними цінностями. ХХІ ст. – століття високих технологій
– зобов’язане стати епохою торжества люського інтелекту і реального гуманізму.
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Summary
Tereshkun O. Some Axiological Aspects of Modern Technology. The analysis of the growing impact of
modern technology on the further development of mankind is made. Development of modern technologies
significantly changed not only the economic sphere, but also the socio-cultural sphere. Transforming the sociocultural environment, new technologies affect the outlook of modern mankind, asked for a new system of values
different from traditional way of thinking, norms, ideals, stereotypes. Attention is focused on the magnitude and
high efficiency modern technologies due to its high level of development which can radically change not only
nature as beginning and condition of human life and society, but also transform mankind as a species, transforming
it into posthuman by changing fundamentally human attributes, its ontology. Choosing the further development of
mankind depends primarily on the values that define human existence as a subject of the historical process. Modern
technologization of all spheres of human life and even the philosophy of human and society internally connected
with mechanical interpretation of human that does not affect the key of semantic-life issues. The weakening
influence of Humanities and flowering technocracy led to a systemic crisis of consumer society, demonstrated
spiritual weakness of modern development of Western civilization. Axiological measurement techniques and
philosophy of modern technology, which reveals the nature of values, their essence and meaning is not fully
researched and methodologically developed. Keywords: technique, technology, science, values, axiology, culture,
paradigm, information technology, communication technology, biotechnology, nanotechnology.
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ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ УЧЕННЯ
МИКОЛИ БЕРДЯЄВА ПРО ТЕХНОСФЕРУ
Досліджуються погляди М.Бердяєва на людину і техніку. Вивчаються філософсько-технічні
та антропологічно-технічні засади його філософської концепції. Особлива увага звертається на
специфіку існування природної людини в штучно створеній технічній сфері, згідно з думкою
філософа. Виокремлюєься ряд проблем сучасності, пов’язаних із техносферою, що розглядаються з
погляду гуманістично спрямованої екзистенціальної філософії М.Бердяєва. Простежуються основні
твердження метафізики техніки, сутність технократичної парадигми мислення і діяльності
людини. Визначаються основні критерії людиновимірності техніки у філософії мислителя. Погляди
філософа на техніку аналізуються в історико-філософському контексті стосовно співвідношення
“людина і техніка”. Ключові слова: людина, індивід, духовність, гуманізм, існування, відчуження,
техніка, технічна цивілізація, техносфера.

У ХХІ столітті, що є часом стрімкого розвитку техніки, технологій, вкрай важливо
проаналізувати ряд проблем, які виникли в процесі співіснування індивіда та неприродного
світу, з погляду гуманізму. Людину відр ізняє від інших живих істо т те, що во на живе в
соціосфері, тісно переплетеній з техносферою. У буденному житті індивід використовує новітні
технічні здобутки, прагнучи йти в ногу з часом, створює дедалі нові й нові технології. Однак
людина виконує двояку роль: з одного боку, вона панує, як майстер, що змінює навколишню
дійсність задля свого ж комфорту і блага, а з іншого, – стає залежною від техніки, як раб, стиль
життя якого детермінується новаціями у технічній сфері.
Сучасне життя індивіда технізоване, відповідно – техніка здійснює вплив на життя
людини, збільшуючи його тривалість, ритм, задаючи динаміку соціального, індивідуального
життя. Техносфера змінює сприйняття простору і часу (можливість за лічені години долати
відстані в тисячі кілометрів, збільшення тривалості життя), під її впливом людина дедалі
більше віддаляється від природного середовища та все тісніше контактує зі штучно створеним
світом (через соціальні інститути, телебачення, побутову техніку, транспорт, інтернет тощо).
Техніка – результат раціоналізму, який, однак, впливає на ірраціональне. Технізація властива
практично кожній сфері буття індивіда – навчанню, знайомствах, дозвіллю тощо. Вона оточує його
скрізь і вже стала невід’ємною частиною життя людини, яка вже не може уявити свого побуту без
техніки. Саме тому формується проблема існування людини в світі техніки, тобто, проблема
існування природної людини в штучному середовищі, створеному нею, адже існує питання чи
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здатна людина залишатися собою в техносфері та володіти свободою, здійснювати вибір і
відповідно нести відповідальність за результат свого життя в технічній сфері.
Сучасна людина постає водночас і як творець техніки, що демонструє свою
майстерність, і як її наслідок, що губить свою індивідуальність, втрачає духовність,
уподібнюючись машині. В такому разі цікавою виявляється думка, яку висловили окремі
представники екзистенціалізму, які розуміють людину як внутрішньо визначену особистість,
яка співіснує із техносферою. Екзистенціалізм як філософський напрям виражає некласичний
підхід до розуміння буття людини (на відміну від класичного, що зводить буття людини до
життя, побудованого на засадах розуму) та звертає увагу на проблеми людської екзистенції (у
контексті існування людини в техносфері – буття природної людини в штучному середовищі,
створеному нею), зокрема, виокремлює таку характеристику людського існування, як
абсурдність (наприклад, підвищення комфорту життя людини та зниження рівня її
духовності; пришвидшення всіх процесів – руху життя, мислення в той час, як фізичні
можливості людини обмежені), проблеми свободи, вибору людини (техносфера як умова
“межової ситуації” – як здатна людина приймати рішення і нести за них відповідальність,
живучи у техносфері), відчуженості індивіда від своєї природи (людина майже не живе
емоціями та перебуває в ситуації психологічного напруження) тощо.
Тому особливо актуальним є дослідження проблеми співвідношення людини і техніки з
позицій екзистенціалізму, зокрема у філософії М.Бердяєва, прогнози якого стосовно перспектив
розвитку техніки (дегуманізація як стан людського духу; створення організованих суспільних
систем; витіснення індивіда з процесу виробництва; технізація духу і розуму, а звідси –
спрощеність мислення та відкидання духовного як такого, згасання душевно-емоційного
чинника в сучасній цивілізації; глобалізація та “масовість” свідомості людини; конфлікт
технічного розуміння науки і гуманітарного; швидкість життя, однак “відсутність часу для
вічності”), в основному підтвердилися проблемами сучасності.
Щодо наукової розробки цієї проблеми, то нею займалися представники
екзистенціалізму, прагматизму, філософії життя. Антропологія техніки як проблема виникла
вже у ХХ столітті. На ній зосередили свою увагу Е.Капп та Л.Ноаре, які досліджували ґенезу
техніки; Л.Мемфорд – її соціальний аспект; Т.Адорно, Г.Маркузе звертали увагу на
одномірність людини у техносфері; А.Хунінг займався проблемами етики та біоетики,
соціальної відповідальності інженерів у контексті техносфери; Х.Закссе поставив питання про
створення альтернативної техніки, спрямованої на людину; Ф.Фукуяма вів мову про великий
розрив між розвитком матеріальних чинників і духовно-етичних цінностей. Сучасними
антропологами техніки є такі дослідники, як В.Бєляєв, А.Єрмоленко, В.Мельник, Н.Попкова.
Cучасні російські філософи досліджували філософські погляди М.Бердяєва. Серед них –
Д.Давидов, який вивчав його проблему смислу життя, І.Шаненкова, С.Титаренко, О.Вольтер,
які опрацьовували його релігійні та політичні погляди, В.Савінцев, І.Гребешев, які розглядали
його персоналістичні підходи, Т.Максименко, яка аналізувала філософію М.Бердяєва у
контексті його поглядів на питання культури.
Однак проблема існування людини у техносфері, а саме – людиновимірності техніки, у
філософії М.Бердяєва в основному залишилась поза увагою дослідників та є недостатньо
розробленою.
Об’єктом дослідження є філософський доробок М.Бердяєва. Предметом – філософськотехнічні та антропологічно-технічні погляди М.Бердяєва. Метою – дослідити співвідношення
людини і техніки у філософській концепції М.Бердяєва.
Одним із перших філософів, які звернули увагу на дегуманізуючий вплив технізації, був
М.Бердяєв, який переважно негативно оцінював входження техніки в життя людини.
Мислитель визначив проблему людини і техніки в однобокому технічному розумінні людини,
яке сприяє викривленню розуміння особистості, що є багатогранною та духовною. Людина
створила техніку в результаті свого творчого акту, привнесла дещо раніше невідоме у цей світ.
Проте вона не мала на меті створити щось деструктивне, непотрібне чи таке, що загрожує її
життю, існуванню. Тим не менш, на думку М.Бердяєва, сталося саме так і входження техніки в
життя суспільства він порівнював з революційним переворотом. Філософ зазначав, що поява
машини є однією з найбільших революцій в людській долі, в результаті якої відбувається
викорінення людини з надр природи і зміна всього ритму життя індивіда. Раніше людина була
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органічно пов’язана з природою, однак машина радикально змінює це відношення, порушуючи
природне існування людини [див.: 1].
Мислитель відзначив проблему, що виникає з технічним розвитком, зі стрімким
входженням техніки в усі сфери людського життя і це – зростання відчуження в суспільстві. За
його оцінкою, держава стає дедалі більш тоталітарною, а людина – лише функціонером
виробничого процесу, тобто індивід оцінюється утилітарно, за його продуктивністю, що
свідчить про відчуження людини від своєї природи.
Ми погоджуємось із цією думкою мислителя, враховуючи, що сучасне, технізоване життя
людини часто вимагає від неї зосередженості на матеріальних об’єктах, їй доводиться
працювати заради речей, а потім – і на них, часто забуваючи про відпочинок або психологічне
розвантаження. Надмірна раціоналізація життя індивіда призводить до того, що він придушує
значну частину своєї природи, перестаючи жити емоціями і відчуттями, а звідси – поява нових
форм відчуження: людини від людини, людини від суспільства та людини від природи.
Аналізуючи відношення людини і природи, М.Бердяєв наголошував на тому, що від
природно-органічної епохи люди успадкували прагнення до цілісності й органічності, однак
техніка віддаляє індивіда як від його власної природи, так і від природного середовища, вимагаючи
від людини фабрикації речей у найбільшій кількості при найменшій затраті сил. В результаті цього
індивід перетворюється на знаряддя виробництва речей, а річ стає ціннішою за людину. Справді,
сьогодні людська екзистенція під впливом техносфери динамічно змінюється; індивід набагато
частіше контактує з технікою, що відбивається на його світовідчутті, світорозумінні, системі його
цінностей і поведінці в цілому, внаслідок чого людині стає властиво надавати перевагу засобам
життя перед його цілями, тобто, техніці – перед природою і самою людиною.
М.Бердяєв вивищує людину над іншими живими істотами, віддаючи належне її розуму та
здібностям, однак філософ був занепокоєний тим, що сам індивід здатний виявляти слабкість,
підкорюючись машині та надаючи їй першість. Філософ зауважив, що людині вдалося реалізувати
нову дійсність і це – показник величезної могутності людини, що вказує на її творче та царське
покликання у світі, однак це є і показником слабкості індивіда, його схильності до рабства.
Мислитель підкреслив, що техніка завдає удару гуманістичному світогляду індивіда, оскільки
вона за своєю сутністю антигуманна і вступає в конфлікт з гуманістичним розумінням повноти
людяності. Тобто людина як істота, яка в силу своєї фізичної недосконалості не може вижити в
природному середовищі без штучно створеної сфери, в результаті прагнення до покращення та
полегшення свого побуту, віддала значну частину своєї свободи, а, отже, й відповідальність за
все, що сьогодні відбувається з природою чи людством, техніці.
Та все ж М.Бердяєв не погоджувався з думкою про те, що техніка є негативним за своєю
сутністю явищем. Понад те, філософ вважав твердження, що техніка сама собою здатна
знищити духовність людини, таким, що принижує індивіда, не відповідає його гідності, адже
техніка не здатна нести відповідальності: не машина, а людина винна у величезній владі
машинізму, не машина позбавила душі людину, а сама людина позбавила себе душі [див.: 1].
Тобто, не варто шукати основу проблем співіснування індивіда і техносфери тільки в техніці
тому, що виключно людина може здійснювати вибір і відповідати за нього.
Справді, за допомогою техніки людина компенсує власну фізичну недовершеність,
розширюючи, тим самим, свою свободу від природи. Натомість зростає залежність індивіда
від техніки, другої природою, що є продовженням майстерності природи самої людини,
ступенем розкриття її можливостей. Тобто, звільнення людини від природи призвело до
виникнення залежності від техніки, в результаті якої сучасна людина змушена
пристосовуватися до законів функціювання технічного як такого, починаючи з машин і
закінчуючи соціальними інститутами як штучно створеними системами.
Незважаючи на схильність індивіда до залежності від техніки, М.Бердяєв був переконаний,
що машина може бути великим знаряддям у руках людини, в її перемозі над владою природи,
однак мислитель вважав, що для цього індивід повинен бути духовною істотою, що керується
засадами гуманізму. Разом із тим, філософ був переконаний, що машинізм є лише проекцією
дегуманізації, тобто сама людина здатна повернути собі втрачену першість на щаблі ціннісної
ієрархії шляхом зміни власних ціннісних орієнтацій з речово-матеріальних на духовно-
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моральні. Адже криза гуманізму починається зі свідомості самої людини: техніка не здатна
нести відповідальності в силу своєї нейтральності, в той час, як особистість повинна
спрямовувати і використовувати техніку, керуючись гуманними принципами.
М.Бердяєв звернув увагу й на зміни, що відбуваються в індивідові внаслідок
зтехнізованості його світогляду, і це – втрата людиною духовності: культура позбавляється
душі... Розвиток техніки веде до виродження духовності [див.: 2, с.168-169]. Це означає, що
цивілізація, а саме її технічне втілення знеособлює індивіда й здатна поставити під сумнів
буття людини як духовної особистості, віддалити її від її внутрішнього світу. Подібні процеси
можна спостерігати й сьогодні, коли індивід змушений пристосовуватися до ритму техніки –
швидше рухатись, мислити, однак фізично людина не здатна здійснювати мисленнєві операції
так швидко, як, наприклад, комп’ютер, тому, порівняно з технікою, може почуватись
аутсайдером. Справді, техніка значно полегшує людині життя, однак переклавши на машину
значну частину своєї роботи, індивід не став щасливішим, а навпаки – людина почувається
самотньою, відчужується від своєї природи, перестаючи жити емоціями (в результаті чого
збільшується кількість психічних захворювань, депресій).
Згідно з думкою М.Бердяєва, існування людини у світі техніки стає дедалі більш
абсурдним, проте людині треба подолати дегуманізуючий вплив технізації не шляхом
заперечення техніки, а через її підкорення духові. Саме через духовний первень людина здатна
не тільки стати незалежною і від природної доконечності, і від влади техніки, але й оволодіти
ними [див.: 1]. На нашу думку, сьогодні людина перебуває в ситуації вибору: куди їй
прямувати, які цінності обирати, що для неї більш вагоме, пріоритетне; іншими словами,
індивід перебуває на роздоріжжі між “мати” і “бути”, його вибір безпосередньо залежатиме від
міри його духовності, а, отже, й від рівня гуманності.
М.Бердяєв визначив гуманізм як “визнання людини вищою цінністю в світі та її творчого
покликання” [3, с.180]. Однак, мислитель був упевнений, що індивідуалізм губить гуманізм,
адже вважав, що відчуття людиною своєї самодостатності неминуче веде її до духовного
занепаду, який є причиною дегуманізації суспільства в цілому. Нам видається справедливим
цей погляд філософа, адже відірваність індивіда від природи й відокремленість від суспільства
може розвинути в ньому байдужість, яка знищує в індивідові духовність і гуманність.
З одного боку, згідно з М.Бердяєвим, гуманізм за своєю суттю та за своїм найменуванням
означає піднесення людини, постановку її в центр, її утвердження й розкриття, а з іншого – в
гуманізмі є підстави не тільки для піднесення людини, не тільки для розкриття її творчих сил, а й
для приниження, для послаблення людини, тому що гуманізм відірвав природну людину від
духовної, він дав свободу творчого розвитку природній людині, відірвавшись від внутрішнього
смислу життя, від найглибших основ самої її природи. Самоствердження людини, яка перестала
відчувати й усвідомлювати свій зв’язок з вищою божественною природою, призвело до
руйнування індивіда. Тобто, відкидання людиною своєї божественної природи здатне призвести
до приниження її до рівня гвинтика певного механізму, інструменту чи додатку до машини.
Сьогодні техніка не просто замінює фізичну силу індивіда (внаслідок чого людина перестає
реалізовувати себе та прагне, щоб у всьому її замінила техніка), а й послуговується інформацією та,
ґрунтуючись на схематизмі й редукціонізмі, може негативно впливати на розвиток людського
інтелекту. Згідно з М.Бердяєвим, техніка або виконає позитивну роль у суспільстві, будучи
підкореною духові, або сама підкорить людину, перетворивши її на роботоподібну істоту – homo
futurus. Однак мислитель був переконаний, що екзистенціальна особистість повинна постійно
перебувати в процесі динаміки, тому що індивід повинен себе творити, збагачувати, наповнювати
універсальним змістом, досягати єдності в цілісності упродовж усього свого життя, живучи у
техносфері, поглиблюючи свою духовність, розвиваючи творчу активність, що буде яскравим
виявом людини як сильної, вольової, а головне – вільної особистості.
Виявивши основні твердження метафізики техніки, визначивши сутність технократичної
парадигми мислення та діяльності людини, згідно з М.Бердяєвим, виявлено, що техніка
повинна служити людині. Мислитель ставив питання про такі критерії людиновимірності
техніки, як корисність, людяність, духовність.
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З погляду корисності, М.Бердяєв наголошував, що техніка повинна орієнтуватися не на
економіку чи політику, а на саму людину, тобто використання технічних засобів повинно не тільки
не сприяти зникненню її як особистості, а й всіляко допомагати її розвитку. Крім того, сьогодні
знання, поєднані з технікою, новітні технології, які дбають про людину, несуть із собою економну,
ефективну, гуманну техніку, тому повинна бути створена техніка нового покоління, тобто
виготовлення не того, що є економічно доступнішим, а того, що є максимально гуманним.
Якщо розглядати техніку крізь призму людяності, то слід зауважити, що сьогодні
пріоритет належить матеріально-технічному, тобто, метою людини є престижні матеріальні
речі, а засобом досягнення цієї мети постають інша людина, її сім’я чи суспільство в цілому. В
цьому контексті мислитель зауважив, що під впливом техносфери людина не повинна втрачати
себе чи змінювати систему своїх цінностей, тобто перевагу завжди повинні мати особистість, її
внутрішній світ, духовний стан, попри тенденції підміни біосфери техносферою, відкидання на
другий план релігії та духовності.
Духовність людини, на думку М.Бердяєва, є визначальною у співвідношенні людини і
машини, адже очевидно, що чим духовніша особистість, тим більше вона буде
використовувати техніку для свого подальшого духовного розвитку, фізичного вдосконалення, морального піднесення.
У цьому й полягає суть людиновимірності техніки, основним критерієм якої можна
виокремити духовність самої людини, адже світ може бути знищений за низької духовності
людей, які опанували знаряддями винищення. Оскільки сьогодні техніка визначає соціальну
структуру суспільства, докорінно змінює спосіб життя людини і світ у цілому, то вона повинна
бути не просто інструментом виробництва, а соціальним інструментом. Найбільш важливо,
щоб людина не змінювалася під впливом технічної цивілізації, а, навпаки, щоб вона
використовувала техніку задля свого ж блага, як засіб, інструмент.
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Summary
Vynnyk U. The Humanistic Orientation of the Doctrine of Mykola Berdyayev about the Technosphere.
The article researches views of M. Berdyayev regarding the man and the technics. The philosophical, technical
and anthropological principles of his philosophical concept are investigated. The special attention is drawn to
the specifics of the existence of natural man in artificially created technical area in accordance with the opinion
of the philosopher. The number of problems of our time that are related to the technosphere are considered from
the point of view of humanely directed existential philosophy of M. Berdyayev. The main provisions of the
metaphysics of technics, the essence of technocratic paradigm of thinking and human activities are traced. Basic
criteria for consideration of technics from the standpoint of the man as a measure in a thinker’s philosophical
views are defined. Philosophical and technical views of philosopher are considered in the context of historical
and philosophical discourse concerning the problem of “man and technics”. Keywords: man, individual,
spirituality, humanism, existence, alienation, technics, technical civilization, technosphere.
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НАУКОВІ ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРИСТИКИ

УДК 165.65:37.013.42 (091)

© Ігор Гоян
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МОДЕЛЬ СВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ
ТЕОРІЇ В.ДЖЕЙМСА
Аналізується теорія свідомості видатного американського філософа та психолога В.Джеймса,
зокрема його ідеї щодо різних шарів «Я», структури свідомості, «множинної особистості», волі тощо,
а також філософське обґрунтування його психологічної концепції. Ключові слова: свідомість,
особистість, радикальний емпіризм, психологізм, філософія свідомості, В.Джеймс.

Постановка проблеми і аналіз досліджень та публікацій. Вільям Джеймс (William James,
1842-1910) характеризується водночас як видатний психолог, засновник сучасної наукової
психології, і видатний філософ, один із фундаторів філософського прагматизму. Таке
поєднання в контексті сучасного співвідношення філософії та психології виявляє певні
проблеми в розумінні його спадку. Як зазначають американські вчені Р.Фрейджер і
Дж.Фейдімен, більшість психологів звертають свою увагу майже виключно на працю
«Принципи психології» і не читають нічого, що написано Джеймсом після 1890 року;
релігієзнавці читають тільки «Багатоманітність релігійного досвіду», як правило, не
приділяючи уваги «Принципам»; а філософи – виключно «Волю до віри» та «Прагматизм»,
ігноруючи все інше, − тому поставлені Джеймсом питання здебільшого досі залишаються без
відповідей, незважаючи на те, що вони дедалі частіше опиняються в центрі сучасних дискусій,
особливо тих, що стосуються розуміння феномену свідомості [див.: 6].
Сучасна англомовна література, яка стосується постаті В.Джеймса, досить різноманітна.
Його життю й творчості присвячені праці R.D.Richardson, L.Simon, G.E.Myers, H.M.Feinstein;
переважно його психологічні здобутки розкриваються у працях D.Blum, J.Pawelski, Р.Фрейджера,
Дж.Фейдімена та інших; його участь у прагматичному русі досліджують E.K.Suckiel та L.Menand;
відношенню Джеймсового прагматизму до феноменології присвячені праці J.Benoist, B.Wilshire
та J.Edie; його радикальному емпіризму – J.Wild; його «радикальна реконструкція філософії» є
предметом дослідження Ch.H.Seigfried, його філософсько-психологічні погляди, зокрема й теорія
особистості досліджується R.M.Gale; його студії щодо релігійного досвіду є предметом вивчення
H.S.Levinson, W.Proudfoot, C.Taylor. Слід відзначити створення у 1999 р. зусиллями Р.Албрайта
(Randall Albright) наукового Товариства Вільяма Джеймса (William James Society), яке, зокрема,
видає академічний он-лайн часопис «William James Studies». На жаль, російськомовна та
україномовна наукова література на дає сьогодні такої широкої палітри досліджень цього
видатного мислителя. Можна назвати створені ще за життя В.Джеймса праці Г.Челпанова [7], а
також сучасні статті У.Гевіна, А.Грязнова, Ф.Фокеєва [5].
Метою цієї статті є розкриття філософсько-психологічних параметрів теорії свідомості
В. Джеймса в контексті проблеми філософського психологізму.
Основна частина. Окремі факти біографії Вільяма Джеймса допомагають зрозуміти
його подальші наукові прагнення. На початку свого шляху, віддавши данину
матеріалістичному детермінізму, а також під впливом тривалих хвороб, Джеймс
неодноразово опинявся у стані моральної депресії, близькому до самогубства. За його
власним свідченням у щоденнику, зрештою, а саме 30 квітня 1870 року, він сам свідомо і
цілеспрямовано поклав край цьому стану, вирішивши вірити у власну вільну волю. «Моїм
першим актом вільної волі буде рішення вірити у власну волю. Залишок року я буду
культивувати в собі почуття моральної свободи» [цит. за: 6]. Джеймс розумів моральну
свободу не як можливість свавілля та непостійності; ця свобода не є наслідком якихось подій
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чи обставин, і ніякі події чи обставини не можуть її обмежити. Тому діяти вільно означало
для Джеймса поставити свої вчинки у залежність виключно від себе та своїх рішень.
Певною мірою цьому повороту у свідомості сприяло читання засновника французького
неокритицизму Шарля Ренув’є. Разом з цим, джерела філософії В.Джеймса можна шукати у
колі прихильників Е.Сведенборґа і трансценденталістів, до якого належали його батько Генрі
Джеймс та хрещений батько, відомий американський мислитель Ральф Емерсон, який з позицій
пантеїзму та панпсихізму розглядав природу як одушевлену, просякнуту «наддушею», а також
відстоював довіру до власної внутрішньої сили, свого «я» як єдиного і достатнього засобу
проти всіх жахів «не я». В.Джеймс успадкував їх ідеї інтуїтивної психології формування
характеру, концепції духовного розвитку, і зробив акцент на ролі вищих рівнів розвитку
свідомості. Результатом його діяльності стали експериментальна наука про свідомість,
психологія індивідуальних розбіжностей і активний рух на захист релігійних переконань.
Почавши з викладання анатомії та фізіології, згодом В.Джеймс уперше в Америці став
читати курс психології, став професором психології та філософії у Гарварді, разом з
Г.Мюнстерберґом організував у 1892 р. першу в США лабораторію прикладної психології.
На той час уже побачив світ його двотомник «Принципи психології» («The Principles of
Psychology», 1890) – з моменту виходу цієї книги, як зазначав Г.Челпанов, Джеймс посів
видатне місце у світовій літературі, і тепер будь-хто, хто висловлювався стосовно
основоположень психології, мав рахуватися з його поглядами [див.: 7, с.437]. Його живий
та яскравий стиль, увага до моральних і практичних питань, сприяли його популярності як
лектора. У 1896 р. він прочитав серію лекцій про незвичні стани психіки, розширивши
поняття про царину клінічної психології. У 1901-1902 роках був запрошений до читання
Джіффордовських лекцій в Единбурзькому університеті з природної теології. Останні 10
років писав і читав лекції з прагматизму.
Як витоки своєї психології В. Джеймс використовував психофізику Ґ.Фехнера,
еволюціоністську психологію В.Вундта, психопатологію (зокрема, теорію Біне), а також ідеї
Дарвіна і Гекслі. Психологія Джеймса може бути охарактеризована як емпірична та
експериментальна. Він використовує для своїх висновків усе, що має у своєму розпорядженні
психофізика та фізіологія, оскільки вона торкається психології. Але він не вдається у крайнощі,
до яких схильна психофізіологія, коли вона торкається метафізичних теорій душі. Власне, як
підкреслював Г.Челпанов, Джеймса зовсім не захоплюють деталі сучасної йому фізіологічної та
експериментальної психології. Він усюди шукає принципи, він розглядає переважно основні
питання. Основним методом для Джеймса залишається метод самоспостереження. Одночасно
для побудови своєї теорії Джеймс залучає численні факти з експериментальної психології,
фізіології нервової системи, психіатрії. «Його психології так само притаманне кропітке
збирання дрібних фактів, як і вищі узагальнення» [див.: 7, с.437-439].
Модель свідомості, запропонована В.Джеймсом, оцінюється сьогодні як більш всеосяжна,
ніж більшість сучасних моделей [див.: 6]. Вона формувалася і розвивалася поетапно. У період
1861-1875 років Джеймс писав про свідомість, розглядаючи її в контексті Дарвінової теорії
еволюції. Між 1875-1890 роками він поставив дослідження свідомості на ґрунт лабораторної
науки – фізіологічної психології, і відстоював позиції психології індивідуальних розбіжностей
усупереч аргументам соціальних дарвіністів, які нівелювали значення індивідуальності, що
підкорялася роду. У 1890 р. увага Джеймса переключається на когнітивну психологію свідомості,
а в 1896 р. він знову повертається до питань динамічної психології несвідомих станів. У 1902 р.
Джеймс заявляє про перевагу містичних станів свідомості над суто дискурсивними, а після 1904
року розробляє метафізичну доктрину радикального емпіризму, покликану пояснити чистий
досвід, що випереджає поділ на суб’єкт та об’єкт, і описати, як ми можемо спостерігати і
переживати досвід свідомості практично одночасно.
Досліджуючи природу свідомості, В.Джеймс виокремлює кілька її ознак. Це, по-перше,
спонтанність – вона починає діяти від себе, у той час як усе фізичне має завжди зовнішню
причину. По-друге, вона діє доцільно − будь-який психічний процес завжди має якусь мету. У
зв’язку з цим Джеймс критикує механістичні пояснення душевних явищ, згідно яким духовне є
лише епіфеноменом фізіологічних процесів, – він називає цю концепцію теорією автоматизму.
В.Джеймс починає свою «Психологію» з розгляду питання про душу та її відношення до
тіла. Він поділяє Спенсерову формулу тотожності ментального і тілесного життя, а також ідею
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про пристосування зовнішніх відносин до внутрішніх. За Джеймсом, розум – це функціонально
динамічний інструмент пристосування до середовища. Свідомість – це «потік думки» (stream of
thought); унітарність цього потоку можна вловити у мить, коли одна думка, відрізняючи себе
від попередньої, засвоює в ній усе, що вважає своїм. «Чистий досвід» для Джеймса – це
«нескінченний вітальний потік, що надає матеріал для наших рефлексій», від нього є похідними
суб’єкт-об’єктні відношення. У Джеймса, на думку Реале і Антісері, спостерігається цікавий
синтез ідей Маха, Авенаріуса і Берґсона, який призводить до розширення предметної сфери
психології, до якої тепер включені й несвідомі процеси [див.: 4, с.320].
В.Джеймс досліджував увесь спектр людської психіки – від функцій головного мозку до
релігійного екстазу, від усвідомлення простору до екстрасенсорного сприйняття. За Джеймсом,
особистість формується в процесі постійної взаємодії інстинктів, звичок і особистого вибору.
Він розглядав особисті розбіжності, стадії розвитку, психопатологію і все, що притаманне
поняттю особистості, як організацію та реорганізацію основних «будівельних блоків» психіки,
наданих природою і вдосконалених індивідуальним розвитком.
Наше «я» − це особистісна безперервність, яку ми усвідомлюємо кожного разу, коли
прокидаємося вранці. Наше «я» більше від особистої ідентичності, з нього беруть початок всі
процеси нашої психіки, в ньому фільтруються всі наші знання та життєвий досвід. В.Джеймс
описав декілька шарів «я», котре, подібно до свідомості, одночасно є безперервним і дискретним.
Перший шар – біологічне «я» − це наша фізична, тілесна істота, наші фізіологічні
процеси. Це фізичний аспект нашої індивідуальності, що репрезентує нас і нікого іншого.
Біологічне «я» є частиною реального, або матеріального «я» (material self), яке включає всі
предмети, з якими людина ідентифікує себе як особистість. До реального «я» входять не тільки
її тіло, а й дім, власність, друзі, родина. «Людське "я" − це сума всього, що людина може
назвати своїм: не тільки її тіло та її психіка, але також її одежа та її житло, її родина, родичі і
друзі, її репутація і те, чим вона займається, її земля, її коні, її яхта і рахунок у банку. Все це
викликає у людини приблизно однакові емоції» [1, v.1, p.291-292]. Наскільки людина
ідентифікує себе з іншою людиною або предметом, настільки вони є частиною його «я».
Наступний шар – соціальне «я» (social self). «Соціальне "я" людини залежить від того, як
її сприймає близьке оточення» [1, v.1, p.293]. Одна й та сама людина може мати декілька
соціальних «я». Вони можуть бути постійними, але можуть і змінюватись, і ми ідентифікуємо
себе з кожним із них у відповідних обставинах і відповідному оточенні. З погляду В.Джеймса,
вчиняти правильно означає знайти в себе найбільш привабливе, і частіше поводити себе як це
«я», у найрізноманітніших обставинах. «Усі інші "я" з тих пір стають уявними, а все, що
відбувається з обраним "я", є реальним. Його поразки і перемоги сприймаються як справжні
поразки і перемоги» [1, v.1, p.310].
Соціальне «я» складається з моделей, що формують основи наших відносин з
оточуючими. В.Джеймс розглядав соціальне «я» як щось м’яке, нестійке та поверхневе, нерідко
це «я» є лише щось більше, ніж набір «масо к», які людина змінює, щоб відповідати різному
оточенню. При цьому він не ставив під сумнів потребу в своєрідній оболонці соціальних
навичок, оскільки вони створюють життєвий порядок, надаючи відносинам між людьми
надійності та передбачуваності. Він вважав, що постійна взаємодія культурного конформізму
та індивідуального самовираження є благодійним впливом одне для одного.
Наступним шаром постає духовне «я» (spiritual self) – це внутрішня суб’єктивна сутність
особистості. Цей елемент є активним у всіх видах свідомості. Згідно з Джеймсом, це найбільш
стійка та інтимна частина «я». Саме ця частина нашого «я» впливає на наші відчуття, в ній
джерело наших життєвих зусиль, уваги і волі. В.Джеймс намагається пояснити дивне відчуття,
притаманне всім людям – кожен з нас відчуває себе чимось більшим, ніж окрема особистість, і
більшим, ніж сума предметів, які ми вважаємо своїми. Наше духовне «я» має інший порядок
почуттів. Одним із виявів духовного «я» є релігійні переживання. Джеймс вважав, що
переживання мають більш центральне джерело, ніж ідеї та думки. «З мого досвіду <…> цілком
ясно випливає, що <…> є континуум космічної свідомості, від якого наша індивідуальність
відокремлюється некміцними перегородками, і в який наші окремі розуми знову поринають, як
у безмежне море чи резервуар» [цит. за: 6].
Усі наші р ізні «я» мо жу ть бути по єднані в до свіді містично го пр обудження, хоча це
об’єднання ніколи не є повним. Нам може бути дозволено побачити можливість єдності, але
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актуалізація цього досвіду залишається величним завданням всього людського життя.
Інтеграція особистості завжди пов’язана з неминучою множинністю наших «я», що у
сукупності складають те, що ми собою репрезентуємо. Єдність, цілісність, безперервність,
можливо, складають правила, які поширюються на більшість особистостей, але розриви,
розпорошеність і непов’язані фрагменти перетворюють різноманітність, як у рамках окремої
особистості, так і між різними людьми, на більш прагматичну реальність.
Досліджуючи природу свідомості, Джеймс виходив з того, що не існує індивідуальної
свідомості, незалежної від її власника. Кожна думка комусь належить. Свідомість завжди існує
відносно певного індивідуума – це не безтілесна абстрактна подія, і не існує безтілесної
свідомості, незалежної від індивідуального досвіду, що реалізується в часі та просторі.
Одна й та сама думка ніколи не приходить двічі. Те, що на перший погляд видається
однаковою думкою, що повторюється, насправді є серією змінних думок, і кожна думка є
унікальною, і кожна при цьому залежить від попередніх модифікацій початкової думки.
«Всередині кожної особистої свідомості думка постійно змінюється» [1, v.1, p.233].
Разом з тим, при постійній трансформації наших думок, ми незмінно відчуваємо нашу
особистісну безперервність. Це відбувається тому, що кожна думка впливає на наступну.
Кожна думка, що виникає, бере частину своєї сили, змісту і спрямованості від попередніх
думок. «До того ж свідомість не здається самій собі подрібненою на шматочки. Такі слова, як
"ланцюг" або "потяг", не дають про неї достатньо правильної уяви. В ній немає якихось
стиків чи поєднань: вона тече. "Річка" або "потік" − ось ті метафори, які описують її найбільш
природно. У подальшому, говорячи про свідомість, будемо говорити про неї як про потік
думок, потік свідомості, або потік суб’єктивної думки» [1, v.1, p.239]. Потік свідомості
(stream of consciousness) є безперервним. Можуть бути якісь перериви у відчуттях, насправді
можуть бути перериви в усвідомленні самого себе і всього, що відбувається, але завжди
зберігається відчуття особистої безперервності.
Головною особливістю свідомості, за Джеймсом, є безперервна здібність робити відбір
(selectivity): «Вона завжди відчуває велику зацікавленість до якоїсь однієї частини об’єктів, ніж до
іншої, щось вона із задоволенням сприймає, щось відкидає і завжди здійснює вибір» [1, v.1, p.284].
Модель свідомості у В.Джеймса відрізняється тим, що він фактично відкидає поняття
несвідомого. Натомість він пише про більш визначену і більш туманну частини свідомості –
відповідно, її ядро і периферію, край (fringe). «Будемо вживати слова фізичні обертони, відтінки,
або периферія (psychic overtone, suffusion, or fringe), щоб визначити вплив слабих безперервних
процесів у наших думках, які роблять їх свідомими щодо відносин та об’єктів, але відчуваються
невиразно» [1, v.1, p.259]. Щодо власне когнітивних процесів, він показує у цьому зв’язку
розбіжність між «знайомством» (acquaintance) і «знанням-про» (knowledges-about) [див.: 1, v.1,
p.260]. Звертаючи на щось увагу, ми допускаємо це в нашу свідомість, а те, що перебуває на
периферії свідомості, − це тло, або павутиння з асоціацій і почуттів, що надає смислу цьому тлу.
Р.Фрейджер і Дж.Фейдімен зазначають з цього приводу, що ця модель свідомості, яка
ґрунтується на самоспостереженні, надовго була забута, витіснена Фройдовою моделлю
свідомості і несвідомого, але останнім часом знову активно використовується в когнітивній
психології як альтернативна модель діяльності мозку [див.: 6]. «Мозок на кожній стадії своєї
активності надає нам одночасно декілька можливостей. Робота свідомості полягає в тому, щоб
порівнювати ці можливості одну з одною, обирати окремі з них, а інші ігнорувати» [1, v.1, p.288].
Результатом такої моделі стає ідея активної, конструктивної ролі людської свідомості.
Важливу роль у цьому конструюванні відіграє увага. До того, як досвід зможе стати справжнім
досвідом, на нього потрібно звернути увагу. «Мій досвід – це те, на що я схильний звернути
увагу (My experience is what I agree to attend to). Тільки те з досвіду, що я відзначаю, формує мій
розум – без вибіркового інтересу досвід є повним хаосом. Тільки увага надає особливого
значення і ставить акценти, створює світло і тінь, задній та передній плани – простіше кажучи,
розумну перспективу (intelligible perspective)» [1, v.1, p.402].
Важливу роль у концентрації уваги відіграє воля. Джеймс визначає волю (will) як
поєднання уваги (сфокусованої свідомості) і зусилля (подолання гальмування, лінощів і
розсіяної уваги). Будь-яке вольове зусилля не може здійснюватися без уваги. Чітка думка про
те, якою буде ця дія, й умисна розумова зосередженість мають випереджати цю дію. На думку
Джеймса, будь-яка ідея спричиняє певну дію, якщо тільки інша ідея цьому не суперечить.
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«Основна робота волі, якщо сказати коротко, полягає в тому, що, будучи найбільш
"свавільною" ("voluntary"), вона спрямовує увагу на важкий об’єкт і допомагає не втратити
його» [1, v.2, p.562]. Увага надається одному з варіантів, які є в наявності, і воля допомагає
дотримуватися цього вибору достатньо довго, щоб те, що задумано, здійснилося. Джеймс
фактично доводить, що намір може подолати об’єктивну реальність і призвести до більш
сприятливого результату, ніж це можна було уявити, виходячи з «об’єктивних» законів.
Проте в окремих ситуаціях краще не зміцнювати волю, а відмовитися від вольових зусиль.
Досліджуючи духовні стани, Джеймс виявив, що в ці моменти керування беруть на себе інші
аспекти свідомості. Воля обов’язково має призвести «індивіда до повного бажаного єднання; але
здається, що останній крок має бути наданий іншим силам і здійснений без допомоги волі». Під
повним єднанням Джеймс має на увазі стан, у якому здається, що всі грані особистості
перебувають у гармонії одна з одною, і людина сприймає внутрішній і зовнішній світ як одне
ціле. Подолання обмежень, містичне єднання, космічна або об’єднана свідомість – ось деякі з
термінів, які застосовуються в описі такого перетвореного стану. У цьому стані особистість
перебудовується так, що містить у собі більше, ніж волю, більше, ніж індивідуальність. Вона
усвідомлює себе частиною ширшої системи, а не єдиної, обмеженої часом свідомості. Зокрема, з
цього приводу Джеймс вдавався до експериментів з автоматичним письмом (слід зазначити, що у
дитинстві, разом зі своїм старшим братом Гентрі, Вільям спостерігав сеанси автоматичного
письма, що проводилися доктором Дж.Вілкінсоном).
В.Джеймс був прихильником ідеї про те, що ми не є єдиним цілісним «я», скоріше ми
являємо собою множинність «я», при цьому певні сегменти пов’язані між собою більшою
мірою, ніж інші. У випадках психопатології ми спостерігаємо дезінтеграцію особистості на її
більш примітивні фрагменти, тоді як у поєднуючій свідомості містичного досвіду все постає
перед нами як одне-єдине, цілісне видіння всезагальності; всесвіт і ми самі здаються нам
сплетеними між собою безшовним павутинням. Проте, маючи на увазі і досвід психопатології, і
досвід трансцендування, Джеймс говорив, що поєднання відбувається «завжди не до кінця» −
при цьому залишаються вільні нитки, які ніколи не вплітаються органічно в загальну тканину, і
не дозволяють нам зрозуміти у всій повноті те, ким ми є.
Джеймс став одним із засновників теорії розвитку особистості, вивчаючи випадки
множинної особистості, досліджуючи різні стани свідомості, які може відчувати нормальний
індивідуум, і навіть постулював новий вимір розвитку особистості в напрямку особистісного
зростання, якого може досягти людина, якщо буде прагнути цього. Про «множинну
особистість» Джеймс говорив зокрема, у лекціях 1896 року, присвячених «незвичним
психічним станам» (але нагадаємо у зв’язку з цим про Ніцшеві прозріння щодо «душі як
множинності суб’єкта»). В.Джемс писав: «На цей час ми вже ознайомилися з думкою, що
людська свідомість не обов’язково являє собою єдине ціле, але ми маємо ознайомитися з
випадками, в яких цей поділ виявляється більш виразно». Сьогодні існує достатньо відомостей
про те, що деякі люди мають мов би не одну особистість, тобто всередині таких людей існує
багато особистостей, кожна зі своїм іменем, зі своєю базою даних пам’яті, а також способом
мислення та поведінки. Навіть вік і стать у цих особистостей можуть бути різними. Існує
великий обсяг клінічних даних і даних психофізичних досліджень, в яких докладно
розповідається про цей феномен [див.: 6].
Загалом Джеймс дотримувався концепції спектру свідомості, що була вперше сформульована
британським психологом Фредеріком Майєрсом (Frederick W. H. Myers, 1843-1901). Майєрс
вважав, що неспляча свідомість є лише одним із багатьох можливих психічних станів і знаходиться
приблизно посередині між психопатологією та трансценденцією. Проаналізувавши основні
досягнення експериментальної психопатології на континенті та в Англії, Майєрс стверджував, що
внаслідок травмування неперероблені фрагменти досвіду відколюються від несплячої свідомості й
потрапляють до несвідомого, де вони дрейфують, підкоряючись власним законам. Він називав
цей феномен «реальністю похованої ідеї». Кожного разу, коли має місце схожий травматичний
досвід, і від свідомості відколюються нові фрагменти, вони потрапляють під владу цих
дрейфуючих комплексів несвідомого. Зрештою, ці комплекси знаходять шлях до несплячої
свідомості в завуальованій формі і виявляються у формі симптому – непритомності, паралічу,
втраті голосу чи слуху – типових симптомах істерії , або ж збирають енергію в інших фрагментів
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несвідомого і прориваються до царини несплячої свідомості, перетворюючись на повноцінні, але
ізольовані особистості, що живуть власним життям.
Не будучи психологом за освітою, Ф.Майєрс створив власну теорію «сублімінального я»,
а також сформулював гіпотезу, згідно з якою телепатичні здібності повністю гармоніюють з
основними законами людського буття. Саме Майєрс увів термін «telepathy» стосовно явищ, які
до нього називали «передачею думок» («thought transference»). Досліджуючи несвідоме
(«сублімінальне»), Майєрс стверджував, що Всесвіт керується «надорганічними» силами;
формою буття, яка стоїть на вищому щаблі стосовно людства. Психічні дослідження він
розглядав як точку перетину релігії, філософії та науки. Майєрс досліджував такі теми, як
розпад особистості, геніальність, сон, гіпнотизм, сенсорний автоматизм, видіння померлих,
моторний автоматизм, транс, одержимість і стан екстазу. Він зберіг віру в те, що й після смерті
людська свідомість зберігає свою індивідуальність, а також у те, що «ті, х то телепатично
спілкувалися з нами у цьому світі, продовжують телепатично спілкуватися з нами з іншого
світу». У некролозі Вільям Джеймс писав: «Майєрс назавжди залишиться у психології
першопрохідцем, який досліджував широку царину свідомості, до цього вкриту мороком, і
встановив на ній прапор справжньої науки» [2, p.388-389].
Оцінюючи роль Джеймса як психолога, Г. Челпанов одночасно підкреслював, що, висуваючи
на перший план такі загальні питання, як питання про природу свідомості, про особистість, про «я»,
про відношення психічної діяльності до діяльності мозку і т.ін., можливо, Джеймс більше ніж будьхто інший сприяв утвердженню тієї думки, що психологія є філософською наукою [262, с.456]. В
одній з останніх праць – «Всесвіт із плюралістичного погляду» («A Pluralistic Universe», 1909) [3] −
Джеймс уже прямо стає на шлях формулювання метафізичної концепції. Іменуючи себе учнем
Берґсона (насправді тут треба говорити про взаємовплив або паралелізм відкриттів Джеймса і
Берґсона, який був молодший на 17 років), Джеймс стверджує, що живу конкретну дійсність
людина осягає безпосередньо, в прямому її переживанні. Навпаки, людський розум віддаляє нас від
дійсності, будучи лише корисним знаряддям при розв’язанні практичних завдань, але не органом
прямого осягання. Тому філософія повинна звертатися не до розуму, а до переживання,
відкидаючи формалістичні схеми раціоналістичного способу світорозуміння і розкриваючи
нещадним аналізом їх внутрішню суперечливість і недостатність. Вона має взяти дійсність в її
безперервності та живій змінюваності, в її безкінечному розмаїтті моментів, форм і видів.
Філософія має бути філософією самого життя – самого потоку живої дійсності. Інакше кажучи,
вона має облишити інтелектуалістичний монізм і утвердитися на принципі плюралізму. Така
філософія буде емпіричною, адже її кінцевою інстанцією є досвід, і все для неї, навіть
абсолютне, Бог, істина і т.ін., вміщується в межах доступного досвіду світу. Проте її не слід
плутати із звичайним емпіризмом, який так само інтелектуалізує та схематизує дійсність. На
відміну від нього, плюралістична філософія є радикальним емпіризмом.
Висновки. В. Джеймс вважав, що психологія, з одного боку, межує з біологією, а з
іншого – з метафізикою, пронизуючи всі сфери людського існування. Джеймс фактично
познайомив Сполучені Штати з психологією, став її першим викладачем і організував
першу наукову лабораторію. Джеймс надрукував свою теорію свідомості за п’ять років до
того, як у 1895 р. з’явилися перші праці Брейєра та Фройда. Після періоду відносного
забуття, заслуги Джеймса перед психологією стали визнаватися, хоча й недооцінювалися.
Його інтерес до досвідів самоспостереження виходив з моди в міру того, як психологія
дедалі більше поєднувалася з психопатологією та орієнтованим на науку біхевіоризмом.
Проте з 1960-х років знову почали проводитися тривалі дослідження природи свідомості;
психологи повернулися до вивчення змінених станів свідомості, а також інтуїції та
паранормальних психологічних явищ, яким Джеймс завжди приділяв велику увагу,
намагаючись знайти їм адекватне пояснення. Його теорія емоцій повернулася на центральне
місце у психології, а прагматизм став впливовою філософською теорією.
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Summary
Goian I. Consciousness Model in W.James's Philosophical and Psychological Theory. The theory of
consciousness of the outstanding American philosopher and psychologist W.James, in particular his ideas about
various layers "I", consciousness structure, «the multiple personality», will etc., and also philosophical
justification of its psychological concept are analyzed. Keywords: consciousness, personality, radical
empiricism, psychologism, consciousness philosophy, W.James.
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МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЇ:
КРИЗА ЧИ НОВА ПАРАДИГМА?
Досліджується проблема парадигмального статусу психології. Основну увагу автори звертають
на мультипарадигмальність психологічної науки та її гуманітарно-природознавчу релевантність.
Аналізуються причини системної кризи в психології та можливі шляхи досягнення теоретикометодологічної єдності психологічного знання на загальнонауковому рівні. Ключові слова:
методологічний плюралізм, мультипарадигмальність, парадигма, предмет психології, психологічна
наука, інтегруюча методологія.

Парадигмальний підхід в науці, що концептуалізувався на засадах історизму,
відображає методологічну, когнітивну, онтологічну та аксіологічну єдність предмета
дослідження. В межах парадигми можливий розвиток окремих підходів і концепцій,
формування оригінальних проблем тощо. Згідно з Т.Куном, такий розвиток відбувається до
тих пір, доки аномальні факти, які не вписуються в парадигму, можна ігнорувати, коли ж
нау ка вже не в змозі стриму вати потік аномалій, відбувається наукова революція. Однак
парадигми не можна охарактеризувати як хронологічно послідовні, науці властиво
поєднувати кілька парадигм одночасно, звісно за умови їхньої продуктивності.
Приклади такого «співіснування» непоодинокі, достатньо хоча б того, що ньютонівські
закони досі є обов’язковим елементом шкільної програми з фізики, а геометрія досі зветься
іменем Евкліда. Проте не завжди парадигми відповідають «принципу доповнюваності», і це
актуалізує відповідні методологічні проблеми. Мислячи в наміченому руслі, особливо
перспективним видається аналіз парадигмальних засад психології. Криза, що характерна для
сучасної психологічної науки, викликана передусім її поліпарадигмальним характером. Хоча
всі парадигми «мирно» співіснують в лоні єдиної науки про «душу», формування цілісного
образу психологічного знання видається нерозв'язною проблемою.
Ступінь наукової розробки парадигмального підходу в психології достатньо високий.
Зокрема, питаннями парадигмального статусу психології переймався ще Т.Кун, а в сучасній науці
його вивчали І.Галецька, М.Марчук, С.Смірнов, Г.Юревич. Методологічні аспекти різноманітних
психологічних парадигм досить детально проаналізовані в працях В.Аллахвєрдова, В.Зінченка,
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І.Мироненко. Проблема єдності теоретичного та методологічного рівня психологчного знання
широко обговорювалася в роботах В.Мазілова, А.Огурцова, А.Телятникова. Проблемі визначення
предмета психології присвятили свої дослідження С.Братусь А.Брушлінський, Л.Гарян,
О.Генісаретський, А.Голов, М.Кечки, І.Кузнєцова, В.Леонтьєв, А.Пузирей, В.Розін.
Попри наявність грунтовних досліджень, у сфері методології психологічної науки існують
малодосліджені аспекти. Зокрема відкритим залишається питання гуманітарно-наукової та
природничонаукової релевантності психології, позаяк відсутня глибока методологічна рефлексія
на загальнонауковому рівні. До кінця не виявлено причини системної кризи в психології, що
негативно відображається на значенні психології в науковій картині світу.
Мета нашої розвідки – проаналізувати парадигмальну структуру психології крізь призму
концепції методологічного плюралізму. Це, у свою чергу, передбачає розв´язання таких
дослідницьких завдань: виокремлення причин кризи в психології; дослідження типових
труднощів у визначенні її предмета; характреристика проблеми науковості психологічного
знання; з´ясування перспектив мультипарадигмальної психології в науковій картині світу.
В основу дослідження покладено робочу гіпотезу, яку можна сформулювати так:
психологія – мультипарадигмальна наука, єдність предмета якої досягається лише на
загальнонауковому рівні, а спроби розв´язати цю проблему в межах внутрішньонаукових
парадигм тільки поглиблюють існуючу кризу.
Приступаючи до аналізу методологічних аспектів мультипарадигмального підходу в
психології, слід відзначити альтернативні позиції, згідно з якими психологічна наука є
допарадигмальною або позапарадигмальною формою знання.
Зокрема, Т.Кун у праці «Структура наукових революцій» пише: «Для допарадигмального
періоду характерні регулярні та серьозні дискусії стосовно правомірності методів, проблем і
стандартних рішень» [3, c.78-79], що в принципі справедливо для сучасного етапу розвитку
психології. Пізніше в цій самій роботі вчений окреслює межі застосування поняття «наука» і
відзначає певні сфери знання, в межах яких виникають постійні суперечки з цього приводу. «Ці
суперечки, – пише Т.Кун, – мають паралелі в допарадигмальних періодах тих сфер, які сьогодні
без вагань наділяються титулом «наука». Вчені стверджують, що психологія, до прикладу, є
наукою, позаяк вона володіє тими чи тими характеристиками. Інші вважають що ці
характеристики позбавлені ознаки неодмінності, або ознаки достатньості для того, щоб вважати
цю сферу науковою» [3, с.207-208]. Очевидно, що тут чітко вказується на допарадигмальний
статус психології, проте слід врахувати «природознавчу орієнтацію» Т.Куна. Закономірно, що
на тлі фізичних теорій, плюралістична, іноді відверто релятивістська, психологія, суперечить
ідеалам науковості. Завдяки становленню постнекласичної раціональності, що значно
розширила поняття науки, включивши в методологічний дискурс гуманітарно наукове знання
та ціннісні аспекти наукової діяльності [див.: 11, с.289], питання наукового
(допарадигмального) статусу психології втратило свою гостроту.
Визначення психології як позапарадигмальної науки пов’язане передусім з тими
сферами знання, де питання критеріїв науковості, навпаки, загострюється. В психології до
таких відносяться: нейролінгвістичне програмування (НЛП), медитативні практики,
парапсихологія тощо. Справді, такі «науки» перебвають поза компетенцією методології та
конфронтують з парадигмальним підходом. Однак, ми схильні вважати, що згадані позиції
можна ігнорувати. Мова не йде про нехтування парапсихологією, а швидше про вибір
пріоритетів, де перевага надається тій сфері психологічної науки, яка більша за обсягом і
володіє як загальнонауковим, так і соціально-практичним значенням.
Деякі сучасні дослідники все ж твердо стоять на позиції, згідно з якою психологія –
позапарадигмальна наука, однак їхні аргументи переважно будуються на протистоянні
природничонауковому еталону науковості. «Якщо відмежуватися від Канта, – пише І.Галецька, –
що кожне вчення є на стільки наукою, скільки матиматики є у ньому, можливо
природничонаукові критерії науковості не слід переносити у психологію, а слід змиритися з тим,
що психологія є позапарадигмальною наукою» [1, с.153]. Але насправді психологічні теорії
адекватно вписуються в сучасну наукову картину світу, а природничонауковий еталон науковості
втратив свою актуальність, тому психологія має всі шанси на формування власної парадигми.
Мультипарадигмальний підхід до психології видається нам найбільш ефективним і
перспективним. По-перше, формування різноманітних парадигм у психології дає змогу охопити
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будь-який рівень психологічної реальності. По-друге, забезпечує інтеграцію психологічного
знання в загальнонауковий дискурс.
Цей підхід корелює з «методологічним плюралізмом», що бере свій початок з роботи
П.Феєрабенда «Проти методу». Автор розробляє концепцію «епістемологічного анархізму»,
де закликає відмовлятися від методологічних примусів, шукати нові та оригінальні способи
пізнання. Прибічники позиції методологічного плюралізму в психології вважають, що «не
слід розраховувати на створення єдиної психологічної теорії за рахунок зв’язування
принципово різних предметів аналізу, навіть за рахунок «комплексних міжрівневих
переходів» [10]. Відмова від претензії на єдину психологічну теорію повністю відповідає
образу мультипрадигмальності психології. «Поняття методологічного плюралізму, – читаємо
у С.Смірнова, – практичного синонімічне поняттю поліпарадигмальності психології,
особливо на сучасному етапі її розвитку» [10].
У наукові літературі з питань методологічних перспектив психології існує дуже багато
напрацювань у контексті мультипарадигмального підходу, автори наводять цілу низку
аргументів на його користь. Може скластися враження, ніби розмаїття парадигм у психології
має позитивно впливати на її перспективи, однак ситуація протилежна. Проблема передусім
полягає в тому, що мультипарадигмальність – це не стійка методологічна конструкція, а
радше компроміс, який, однак, успішно реалізує інтеграцію психологічного знання.
«Методологічний плюралізм, – продовжує С.Смірнов, – заслуговує не співчуття як неминуче
зло, а похвали як найбільш важливої умови розвитку науки. Спроба знайти якесь єдине
визначення грунтується на впевненості у можливості побудови єдиної теорії психічного,
своєрідної метатеорії, котра виконувала б роль методологічного орієнтиру для будь-якого
конкретного психологічного дослідження чи психологічної практики. Перспективи появи
такої теорії в найближчому майбутньому нульові, швидше за все вона взагалі неможлива,
позаяк аналогічні теорії відсутні навіть у доволі розвинутих науках» [10].
Важко сперечатися з тим фактом, що психологія має низку методологічних проблем і
пошук єдиного методологічного принципу – справа майже безнадійна, та й погодитися з цим
теж неможливо, інакше нам доведеться повернутися до того, з чого ми починали –
допарадигмальності та позапарадигмальності психології. Тому потрібно детальніше
проаналізувати методологічні суперечності в психології та з’ясувати їхні причини.
У психології спостерігається глибока системна криза. Ще класик психології Л.Виготський,
діяльність якого припадає на початок ХХ століття, писав про відсутність єдності предмета
психології. Сьогодення не може порадувати розв´язанням цієї проблеми, навпаки, суперечності
тільки наростають. «Першопричиною проблем методології, – наголошує І.Галецька, – є те, що
психіка – біопсихосоціальний феномен, властивості якого детермінують усі три первні, а
інтегративний результат цієї взаємодії неможливо однозначно передбачити» [1, с.153]. Дехто
намагається розв´язати цю проблему в руслі феноменологічного підходу, відповідно до якого
предмет психології трактується як потенційно єдиний первень, який виявляється в різноманітних
теоретичних контекстах, і породжує відомий нам плюралізм думок. «Спільним визначенням
предмета мультипарадигмальної психологічної науки, – пише І.Мироненко, – може бути лише
визначення, що відображає феноменологію загального предмета дослідження, що поєднує
різноманітні за теоретичним осмисленням школи» [6, с.170].
Можливо, такий підхід і виправдав себе на теоретичному рівні, але психологія має справу
з конкретними виявами психічної реальності, які кардинально різняться між собою. Саме тому
виникає таке розмаїття парадигм – парадигма загальнонаукового експериментального підходу,
парадигма структуралізму, парадигма функціоналізму, прагматична парадигма, поведінкова
парадигма (біхевіоризм), парадигма цілісності (гештальт-психологія), парадигма несвідомого
(психоаналіз), гуманістична парадигма, парадигма розвитку, когнітивна парадигма,
екзистенційна парадигма, діяльна парадигма [див.: 7]. Важко уявити, що таке розмаїття
парадигм є виявом єдиного первня, оскільки тут явно відсутній загальний принцип.
Напрошується уточнення: слід чітко відрізняти психологічні парадигми від звичного для
науки розмаїття підходів і концепцій. Принципова різниця передусім полягає в тому, що кожна
з парадигм сформована не просто на основі особливого «зрізу» предмета єдиної психологічної
науки, а формує свій власний предмет, який якісно вирізняється на тлі інших. Тому не дивно,
що деякі автори відверто заявляють про відсутність методологічного підгрунтя психології як
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науки. «Психологія, – пише Н.Кузнєцова, – це наука про… лісовика. Наука що намагається
поєднати однією колективною програмою і таємниче пугукання сови в нічному лісі, і
загадковий хрускіт сухих гілочок, і булькання на болоті, і те, що людина, заблукавши в лісі,
іноді виходить на одне й те саме місце (її лісовик водить)…» [8]. У реальності всі ці «загадкові»
явища мають альтернативне пояснення, не маючи жодного стосунку до лісовика, однак така
іронічна метафора влучно відображає реальний стан психології, науки, яка позбавлена єдності
через невизначеність досліджуваного. «Психологія сьогодні, – зазначає Н.Кузнєцова, – це перш
за все величезний дослідницький фронт, численні конкретні розробки і програми, які
абсолютно неспіввідносні та несумірні» [8].
Окреслені нами труднощі виявляють себе не тільки на методологічному рівні, коли
методолог, або теоретик, або історик психології прагне виокремити певну функціональну модель,
керуючись якою можна охопити всі можливі аспекти цієї науки, але й на соціально-практичному.
Розмаїття парадигм психології створює сприятливі умови для появи різноманітних
псевдопсихологічних практик, які відверто суперечать науковим критеріям. Проблема
загострюється тим, що самозванці від науки, прикриваючись іменем психології, завойовують
соціальний інтерес, підривають авторитет справжніх психологічних досліджень і науки в цілому,
пропонують хибні шляхи розвитку тощо. Тому, незважаючи на труднощі, які постають на шляху
дослідників, потрібно сформувати концептуальні контури психології, виявити відповідні
наративи мультипарадигмального підходу, виробити особливі критерії визначення психологічної
реальності, окреслити дослідницькі орієнтири тощо. Це видається нам першочерговим
завданням. «Надзвичайно актуальною, – пише М.Мазілов, – постає розробка такої
загальнопсихологічної методології, котра передбачала б можливість взаємного співвідношення
психологічних концепцій, що базують на різному розумінні предмета психології» [5, с.6].
У кінцевому результаті це робиться також і для того, щоб відгородити психологію від
псевдонаукових теорій та надмірно абстрактних метафізичних спекуляцій. Іншими словами,
подолання кризи, очевидно, неможливе без утворення методологічної єдності довкола
предмета психології, оскільки беручись за її розв’язання «єдиним фронтом» парадигм,
ситуацію навряд чи можна кардинально змінити.
Подібні спроби віднайти таку єдність мали місце ще на початку ХХ ст. Л.Виготський
запропонував трактувати психологію як єдність двох «напівнаук» – розуміючої психології та
пояснюючої психології [див.: 2, с.87]. Очевидно, ця ідея бере свій початок у філософії В.Дільтея,
який різко протиставив гуманітаристику і природознавство, показавши на прикладі історії
трансформацію суб’єкт-об’єктного відношення в гуманітарних науках. Зауваження В.Дільтея
стосувалися трансформації об’єкта пізнання під впливом суб’єкта, який одночасно творить і
пізнає реальність. Аналогічну ситуацію ми можемо спостерігати і в психології. Читаємо в
Л.Гарян та М.Кечки: «Річ у тому, що психолог-дослідник може несвідомо, але активно
підкоряти своєму впливу об’єкт дослідження, який у подальшому буде демонструвати
відхилення поведінки. Це різко відрізняє психологію від природознавства, де було б абсурдно
передбачити подібну реакцію об’єкта» [2, с.90].
Нинішній період розвитку науки дозволяє «розправити крила» різноманітним
гуманітарно-науковим парадигмам, тому виникає спокуса прийняти гуманітаристику як
засадовий принцип конституювання психології. Однак це неможливо зробити в силу того, що
природничонауковий компонент утворює потужний корпус цієї науки. Залишається формувати
різноманітні інтегративні методологічні програми, на кшталт «напівнаук» Л.Виготського.
Подібні розробки активно ведуться й на сучасному етапі розвитку психології. Так, М.Мазілов
формує уявлення про «інтегративну методологію» на основі комунікативної. «Методологічні
проблеми, – пише дослідник, – повинні розв´язуватись у комплексі, що викликає потребу в
розробці інтегративної методології. Під інтегративною методологією мається на увазі загальна
методологія психології як несуперечлива концепція, що трактує проблеми предмета, методу,
факту, пояснення, теорії в їхньому взаємозв’язку. Поза врахуванням такого взаємозв’язку не
може бути досягнуто суттєвим подальше просування в розробці методологічних питань
сучасної психології» [5, с.12].
Схожу думку в контексті постнекласичних підходів пропонує В.Леонтьєв, згідно з яким,
психологічну науку слід сприймати як відкриту систему різноманітних парадигм і теорій.
Відкритість забезпечує інтегративність психологічного знання, не тільки на рівні
внутрішньонаукових теорій, а й на загальнонауковому рівні. «Сьогодні, перш за все, важливо,
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не відкидаючи особисті підходи і напрацювання, традиції, не замикатись у своєму локальному
контексті, а вийти за межі та знайти своє місце в більш широкому світовому контексті.
Показати, де і як працюють наші підходи не тільки в контексті наших внутрішніх завдань, які
вони можуть дати для розв´язання інших проблем, над якими працює весь світ» [4].
Існують також і досить оригінальні підходи до розв’язання проблеми єдності
психологічного знання. Російський дослідник Б.Братусь виходить з позицій релігійності та
пропонує формування єдності психологічного знання в есхатологічному контексті. «Що
стосується (психології. – Авт) то цей поворот означав би перехід від гуманітарної парадигми в
психології до парадигми есхатологічної. А саме: перехід до такої методології, котра б виходила
з уявлень про граничні, кінцеві смисли буття людини, її роль і значення в цьому світі й
розглядала би психологічне життя не як багатоваріантний пасьянс можливих наслідків
міфотворчості, а як реальний процес боговтілення, повернення, відображення Христа» [8].
У пошуках єдності предмета психології вчені-дослідники неодмінно зустрічатимуться з
проблемами гуманітарно-природничої релевантності її методології. Це питання потребує
глибокої філософської рефлексії не лише на конкретнонауковому (методологічному) рівні, а в
першу чергу, на загальнонауковому (світоглядному) рівні. У цьому контексті мова вже йде не
про методологічні тонкощі пізнання «душі», а про глобальний курс наукового пошуку в межах
багаторівневого та неоднорідного предмета психології. І хоча думки дослідників і в цьму
випадку не відзначаються єдністю чи, хоча б, синонімічністю, така постановка проблеми
дозволяє намітити перспективи розвитку психології як науки і знайти місце психологічного
знання в загальнонауковій картині світу.
У контексті сказаного напрошується висновок: мультипарадигмальність психології має
два типи – загальнонауковий (диспозиція гуманітарного і природничого) та внутрішньонауковий (розмаїття парадигм психології). Незважаючи на те, що в межах першого аспету
мультипрадигмальності методологам знову доводиться «склеювати» тіло психологічної науки,
теоретична робота стає більш плідною та прогнозованою.
Позитивним наслідком можна вважати, також, і той факт, що у філософії та методології
науки є достатньо ефективний категоріальний апарат, здатний розв’язувати мультипарадигмальні колізії, які ми віднесли до першого типу. Необхідно також відзначити, що
гуманітарно-природознавча діалектика властива не лише психології, що ніби сидить на двох
стільцях, просто у зв’язку з проблемністю визначення предмета цієї науки, вона видається
особливо гострою. Взаємопроникнення гуманітарної та природничонаукової методології можна
відстежити і в природничих науках, таких як біологія, теоретична фізика, хімія. У біології,
наприклад, незважаючи на розвиток генетики та молекулярної біології, досі залишається
риторичними питання систематики живих організмів. Основна проблема цього розділу біології
споріднена з тими самими проблемами у психології, позаяк відсутній чіткий предмет
дослідження. Біологам навіть у ХІХ ст. іноді доводиться задовольнятися таким визначенням:
«вид – це група осіб, яку компетентний систематик вважає видом» [цит. за: 9]. Коли ж мова йде
про психологію, то таких проблем просто не уникнути, оскільки психологічна реальність ще
більш невловима та неявна, тому закономірно, що предмет психологічної науки досі
неможливо чітко визначити, а мультипарадигмальність тільки поглиблюватиметься. Проте
згадані методологічні паралелі між психологією та біологією повинні служити аргументом на
користь того, що психологія має достатні підстави для науковості.
Висновки. Мультипарадигмальність психології має два аспекти – загальнонауковий та
внутрішньонауковий. У контексті розмаїття парадигм важливо звертати увагу на те, що вони не
є просто набором різних підходів до психічної реальності, а кожна з парадигм володіє своїм
предметом, своєю психічною реальністю, що в кінцевому підсумку розгортаються в контексті
загальнонаукових парадигм – гуманітарно-наукової та природничонаукової. Така модель
психологічної науки, на наше переконання, відкриває перспективи нових досліджень, оскільки
вводить психологічне знання в світовий методологічний дискурс.
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Summary
Ivasuk E., Melnychuk M. Multiparadigmal Psychology: Crisis or a New Paradigm? The problem of
paradigmatic status of psychology is considered. The main attention is paid to authors multiparadigmal
psychological science and its relevance to humanitarian natural sciences. The reasons of a systemic crisis in
psychology and possible ways of achieving the theoretical and methodological unity of psychological knowledge
in general scientific level are analyzed. Keywords: methodological pluralism, multiparadigmal, paradigm, the
subject of psychology, psychological science, integrating methodology.
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ПОЗИТИВНІ ДЕВІАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Досліджується один із механізмів суспільного розвитку – позитивна девіація, що є соціальною
творчістю. Соціальна творчість розкриває характер взаємозв‘язку позитивних і негативних виявів
девіацій в соціумі. Негативні девіації активно вивчались і вивчаються різними науками, в тому числі й
філософією. Позитивні девіації не були настільки детально вивчені, й саме тому вони представляють
інтерес для нашого соціально-філософського дослідження. Соціальна творчість може не відповідати,
суперечити нормам, шаблонам, стандартній поведінці, які панують в суспільстві в конкретних
історичних умовах, але водночас, може містити в собі величезний прогресивний первень. Дослідження
позитивних девіацій і можливих доріг перемикання соціальної енергії з негативно девіантного в
позитивно девіантне русло сприяє рівновазі системи сучасного світу і розвитку суспільства. Ключові
слова: негативна девіація, позитивна девіація, соціальна активність, соціальна творчість, суспільство.

Постановка проблеми і актуальність. Динамічний розвиток сучасного світу спонукає
людину до розкриття своїх творчих здібностей і потенціалу. Суспільство – це система, де
відбуваються процеси різного характеру (збереження, зміни). Ці зміни діалектично протилежні –
можуть мати як і позитивний, так і негативний характер, тим самим забезпечуючи рівновагу
системи. Мова йде про девіації (позитивні та негативні), які є функціонально виправданими.
Негативні девіації постають зразком небажаного напряму розвитку, позитивні – вказують на
протилежні дороги, які «сприяють прогресу системи, підвищують рівень її організованості,
допомагають здолати застарілі, консервативні, або навіть реакційні стандарти поведінки» [5, с.108].
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Одним із механізмів суспільного розвитку постають позитивні девіації, що є
соціальною творчістю. Така діяльність не обмежується лише відтворенням відомого, а
породжує нове, відмінне, якісно нові духовні та етичні цінності. Звідси й розуміння
творчості як механізму розвитку матерії, утворення її нових форм. Творчість, як і негативні
відхилення – форми соціальної активності, тобто відхилення від норм з позицій соціального
цілого може бути об'єктивно корисним, прогресивним, виступати механізмом розвитку
суспільства, або соціально небезпечним, затримуючи його розвиток.
Негативні девіації активно вивчались і вивчаються різними науками, в тому числі й
філософією. Позитивні девіації не були настільки детально вивчені, й саме тому вони
представляють інтерес для нашого соціально-філософського дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи міждисциплінарний характер
феномена позитивної девіантної поведінки, дослідженням різних аспектів творчості зайняті
філософи, соціологи, психологи, педагоги, літературознавці, історики, економісти, письменники.
М.Бахтін, М.Бердяєв, Л.Виготський, О.Лосєв, С.Рубінштейн, а також В.Авдєєв, Ю.Борев, О.Галін,
М.Коган, О.Крівцун, Б.Грязнов, Л.Левчук, Л.Никітіч, Я.Пономарев, О.Ранк, В.Цапок, Е.Яковлєв,
Я.Гілінський. В Україні різні грані цієї проблеми досліджували А.Канарський, П.Кравчук,
В.Моляко, В.Николко Р.Позінкевіч, М.Різник, В.Роменець, В.Шинкарук та ін.
Дослідження соціальної творчості передбачає розкриття можливостей комплексного
соціально-філософського аналізу закономірностей поширення, характеру взаємозв‘язку
позитивних і негативних виявів девіацій в соціумі. Соціальна творчість може не відповідати,
суперечити нормам, шаблонам, стандартній поведінці, які панують в суспільстві в
конкретних історичних умовах, але водночас, може містити в собі величезний прогресивний
потенціал. Завдяки цьому створюється продукт, який відзначається новизною,
оригінальністю, унікальністю. Межа між позитивною і негативною девіантністю проходить
через особистість. Найбільш яскраво заявлена різнополюсна девіантність у творчих людей.
Часто професійна діяльність видатних музикантів, учених, художників не викликає розуміння
з боку суспільства, сучасників, оскільки не вписується в соціальну норму і ламає
загальновизнані ціннісні стереотипи. Проте з позицій розвитку людської духовності творча
особа виявляється правою і є тонким індикатором соціальних флуктуацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Позитивна девіація сприймається людьми як
щось незвичайне, «ненормальне», але це ті відхилення, на які дивляться «крізь пальці». А
девіант, який ігнорує певні правила, не вважає себе порушником. Це можуть бути і героїчні
вчинки, самопожертвування, безмежна відданість чому-небудь, або кому-небудь, надмірна
старанність, загострене почуття жалості та співчуття і таке інше.
Незважаючи на те, що героями, винахідниками, геніями, талантами співгромадяни
захоплюються, але відносять їх до девіантів. Чому так відбувається – можливо, більшість людей не
схильна до здійснення видатних учинків. Те, що властиво більшості, є нормою, тому геніальність,
або творче осяяння, опиняються в меншості і є девіантними у тому числі в статистичному
відношенні. Б.Грязнов писав: «Будь-яка творчість – завжди злочин, звичайно не в юридичному
розумінні цього слова... творчість (злочин) як творіння. Художник може стати сильніше
відпущеного йому природою (Богом), але для цього він повинен скоїти злочин проти природи
(Бога), тобто творчість виявляється справою диявольською... Отже, творчість є біль, страждання.
Творчість ... є злочин. Творчість є диявольська справа. Творчість є героїзм» [3, с.249-251].
В історії немало прикладів того, як великі творіння видатних людей спочатку
викликають у суспільства реакцію несхвалення. Визнання, захоплення та шанування
приходять набагато пізніше, інколи надто пізно для творців цих творінь. Нове завжди є
відхиленням від норми і постає як аномалія. Недивні тому висловлення про зв'язок
геніальності та божевілля, генія і злодійства, про патологію творчості. Людей завжди
цікавили загадки наукової і художньої творчості [див.: 3].
Однією з функцій науки як соціального інституту є створення нового, тому будь яке
відкриття руйнує сталі стереотипи і викликає певну реакцію. Наукова творчість, яка має
відхилення від норм, нетворчого існування, відхиляється і від норм самого наукового
співтовариства. Аналогічно відбувається і в художній творчості: нові течії, стилі, напрями
досить рідко мають схвалення. На думку багатьох учених, які вивчають проблему позитивних
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девіацій, все нове спочатку не може не бути девіацією і конформна більшість реагує на нього
як мінімум насторожено.
Наукова література набагато більше містить у собі досліджень реакцій соціального
контролю на негативні відхилення ніж на позитивні. Це вказує на проблему відсутності чітких
критеріїв розмежування позитивних і негативних девіацій. Під сумнів ставляться навіть такі
критерії, як соціальне схвалення і соціальний осуд, тому, що соціальному схваленню (через
заохочення) в суспільстві піддається конформна поведінка – вчинки, які не виходять за межі
поведінкових стандартів, які підтримує більшість. При цьому і нормальна поведінка, і
«відхилення» не є об'єктивною характеристикою певних видів поведінки, а лише наслідок
відповідної суспільної оцінки (конвенціональність «норми» – «відхилення») [1, с.203].
Співтовариства позитивних девіантів мають свою субкультуру, своє уявлення про норми.
Н.Смелзер стверджує, що «коли девіація стає колективною, девіантна група набуває більшого
впливу в суспільстві, ніж її представники, що діють поодинці». У цій субкультурі особливе
значення має ціннісно-раціональна поведінка, що регулюється не позитивними цінностями (то,
чим дорожить і до чого прагне більшість, наприклад, гроші, влада, освіта), а природними
(абсолютними) цінностями, якими є Істина, Добро і Краса» [7, с.226-227]. Тож перед нами
постає чіткий критерій відмінності позитивних девіацій від негативних. Якщо стандарти
поведінки девіантів ми можемо вважати ненормальними, то поведінку субкультури позитивних
девіантів стосовно культури більшості – «наднормальною поведінкою».
Отже, соціальна творчість – це ряд позитивних відхилень, які забезпечують розвиток
суспільної системи і постають механізмом суспільного розвитку. Вона здійснюється через
діяльність людей, індивідуальні творчі акти. Така діяльність породжує щось нове,
оригінальне, якісно нові матеріальні й духовні цінності. Широке розуміння творчості як
породження нового веде до висновку про те, що творча діяльність людини – лише вияв
розвитку фундаментальної властивості матерії. Вважається плідним розуміння творчості як
механізму розвитку матерії, утворення її нових форм, коли «природою творчості є творчість
природи». На протилежному полюсі девіантної поведінки перебуває її «погана» сторона –
негативні девіації як неминуче alter ego соціальної творчості [див.: 1].
Дослідження соціальної творчості передбачає розкриття характеру взаємозв‘язку
позитивних і негативних виявів девіацій в соціумі. Як не дивно, людська діяльність націлена, в
першу чергу, на задоволення біологічних потреб, але здійснити це можна лише в суспільстві і за
допомогою суспільства, у певних соціальних формах, які соціалізують найприродніші, біологічні
потреби. Перед нами постає діалектичний зв´язок: для задоволення первинних потреб потрібен
розвиток і задоволення вторинних соціальних потреб, включаючи потребу в самій творчості.
Ієрархія суперечностей суспільного розвитку зумовлює ієрархію причин девіантної
поведінки. Творчість – це спроба розв´язати суперечності між тотальністю, універсальністю
людської життєдіяльності та її соціальною формою, існуючими нормами, стандартами.
Суперечності між потребами індивіда і можливостями їх задоволення («соціальна
невлаштованість») спонукають до активного пошуку шляхів розв´язання конфліктних ситуацій.
Роздуми про смисл життя, його пошуки – це ще один важливий чинник у детермінації
людської поведінки. Саме усвідомлення смертності спонукає людей до творчості, тим самим
є джерелом філософії, мистецтва і релігії. «Давайте спробуємо прослідкувати, на що ж
зрештою спрямовані всі наші помисли і справи, починаючи від заготівлі дров на зиму до
Мадонни Рафаеля. Адже лише на подолання смерті. Спочатку ми хочемо відсунути її скільки
можна далі в межах нашого тілесного буття (дрова, їжа, одяг і т.ін.) ...Проте, осягаючи межу
тілесного життя, її короткочасність, ми прагнемо продовжити її в стійкіших формах справи,
удома і так далі аж до найвищих сфер літератури і мистецтва» [ 8, с.84]. Самореалізація в
творчості – гідна «підготовка» до смерті. Знавець трагізму й абсурдності буття Ф.Кафка
зазначив, що «той, хто пізнав всю повноту життя, той не знає страху смерті. Страх перед
смертю лише результат життя, що не здійснилося» [4, с.301]. Ми дійшли висновку, що
соціальний конфлікт є засобом, який підвищує творчу активність. Але не слід забувати, що
творчість – це не єдиний вихід з конфлікту. На противагу їй існують такі «шляхи виходу», як
насилля, наркоманія, алкоголізм і інші вияви негативної девіантності.
Творчість – це вища форма свободи, яка передбачає розкриття потенціалу особистості, при
цьому неминучий конфлікт із суспільними стандартами. Талант завжди випереджає свій час, а
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час не втрачає можливості за це йому відімстити. Незважаючи на те, що кожен митець має свою
неповторність, творчу індивідуальність, – він живе в соціумі, і спілкування з цим світом,
суспільством є фундаментом для його творчої діяльності. Але це не відміняло прихованого
конфлікту з тим суспільством, у якому жив художник, і навіть з тим соціальним середовищем,
яке об´єктивно представляли в мистецтві. Прикладом є митці античності та середньовіччя,
незважаючи на їх некритичне ставлення до дійсності. Гуманістичний ідеал творців виявлявся
об´єктивно вищим, аніж соціально-політичні, етичні уявлення їхнього часу та середовища.
Будь-яка справжня творчість – позитивні девіації. Вони досить часто переслідуються
державою і науковим, літературним, музичним, художнім співтовариством, а також «простими
людьми». Бо творчість – це вихід за звичні норми, що сприймається сучасниками, як «зло»,
девіація, відхилення, порушення. Історія майорить такими прикладами: філософія і етика
(вирок Сократові за «вихід» поза межі прийнятої філософії та моралі); наука: спалення
Джордано Бруно («девіант»), ув'язнення Галілео Галілея («відхилився» від «нормальних»
уявлень – Сонце обертається довкола Землі), живопис: доля імпресіоністів, потім
експресіоністів, потім авангардистів; у літературі: заслання Радищева, тюремний висновок
О.Уайльда, заборона на романи Джойса, Г.Міллера і безліч інших.
Якщо розглядати закономірності розвитку мистецтва, то конфлікт є нормою.
Авангардна роль генія (Мікеланджело, Тиціан, Пушкін, Шекспір та ін.) передбачає
порушення зв´язків з його сучасниками і нерозуміння. Митцю потрібний час для того, щоб
глибше зрозуміти людей, збагнути їх запити, знайти відповідні форми для вираження своїх
ідей. У тому, що художника не розуміють, не приймають, досить часто винен він сам.
Певною мірою подібні конфлікти, якщо вони не мають антагоністичного характеру, –
нормальні, звичайні і швидше корисні, ніж шкідливі [див.: 2, с.198-203].
Творчість є вищою формою активності та самостійної діяльності людини і суспільства.
Рамки творчості охоплюють дії від нестандартного розв´язання простого завдання до повної
реалізації унікальних потенцій індивіда у певній сфері. Творчість може трактуватись або як
компонент будь-якої діяльності, або як самостійна діяльність. Будь-яка діяльність має елементи
творчості: момент нового, оригінального підходу до її виконання. Творчим елементом може
поставати будь-який етап діяльності (чи то постановка проблеми, чи то пошук операційних
шляхів виконання діяльності). Отже, творчість яка спрямована на пошук нового, невідомого
раніше розв´язку, дістає статус діяльності та розкривається як багаторівнева система. Ця
система має мотиви, цілі, шляхи дій, фіксуються особливості їхньої динаміки.
Творча активність виникає в умовах розв´язання творчих задач. Диференційнопсихологічний аналіз поведінки людини у різноманітних ситуаціях показує, що існує такий тип
особистості, що використовує оригінальні шляхи розв´язання будь-яких ситуацій, – це тип
творчої особистості. Головною її особливістю є креативність. Креативність має інтегративну
якість психіки людини, що відповідає за продуктивне перевтілення в діяльності, тим самим
задовольняє потребу в дослідницькій активності. Саме творчість і креативність спонукають до
пошуку нового й оригінального, забезпечують прогрес суспільного розвитку. На рівні суспільних
інтересів креативність справді розглядається як евристичний спосіб життєдіяльності, але на рівні
соціальної групи поведінка творчої особистості може бути оцінена як вид діяльності, що не
узгоджується з нормами і розпорядженнями, прийнятими у цьому співтоваристві людей.
Творчість може трактуватись як форма поведінки, яка не узгоджується з усталеними
нормами, але при цьому не порушує правові та моральні розпорядження групи [див.: 6,
с.165]. Отже, творчість і креативність можуть трактуватись як позитивні девіації.
Сьогодні поняття творчості може бути достатньо повно й адекватно описано на основі
ідеї смислового простору, опорними точками якого є родинні, генетично пов'язані з ним
категорії та поняття, що належать до різних галузей філософського і наукового знання: свобода
і доконечність, відмінність і тотожність, диференціація і інтеграція, суперечність і гармонія,
хаос і порядок, інформація і новизна, потреба і мотивація, цінність, благо й ін.
Категорія творчості поступово стає ключовою для розуміння та розкриття сутності
позитивної девіації. Перед нами розкриваються динаміка соціально-історичних процесів і
перспективи розвитку особистості, її моральна відповідальність. Усвідомлення нерозривного
зв'язку творчого потенціалу людини з її інноваційною діяльністю сприяють формуванню
позитивних девіацій у поведінці індивіда.
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Зазвичай девіації відносять до різних соціальних патологій і у свідомості людей вони
мають стійке негативне значення та розуміння. Але існує беззаперечний факт, що відхилення
від норми можливі як «вниз» так і «вверх». Ми погоджуємось з думкою Я.Гилінського про
«панування девіації». Девіантним (більше або менше, стосовно того чи того орієнтиру) є будьякий шлях, норми у повному розумінні цього слова взагалі немає, є більша чи менша міра
девіації, яка обернено пропорційна «уторованості стежини». Те, що вважається «соціальною
нормою», – це лише «найбільш уторована, затоптана і утрамбована» девіація.
Висновок. Отже, девіантність має позитивні функції, які розкриваються в соціальній
творчості, в різних формах соціальної активності та новаторства, що можуть перечити або не
відповідати нормам, шаблонам, стандартній поведінці суспільства в конкретних історичних
умовах, але водночас містити в собі прогресивний первень, який громадська думка схвалює,
нехай навіть приховано, або має нейтральне значення. Ці форми відхилень можуть містити в
собі високий етичний, політичний потенціал, який відображає в собі цінності більш високого
рівня, для широкого вияву яких суспільство ще не дозріло (прикладом можуть слугувати
рухи декабристів, народників, правозахисників, великі наукові відкриття, революційна,
національно-визвольна боротьба і т.ін.). Геніальність, героїзм, святість, а деколи навіть
просто обдарованість, чесність і сумлінність сповна можуть бути розглянуті як позитивні
девіації. Позитивні девіації містять у собі сукупність усіх оригінальних (творчих, креативних)
дій, що приносять щось нове, продуктивне в реальність. Вони є виходом за межі буденного,
особливий вид діяльності, який актуалізує потенційні властивості та ресурси особистості, що
передбачає наявність у суб'єкта здібностей, мотивів, знань і умінь. Завдяки цьому
створюється продукт, який відзначається новизною, оригінальністю, унікальністю. Позитивні
девіації впливають не лише на здібність до ухвалення нестандартних рішень, до самостійного
пошуку та переробки інформації, а й на духовну сферу особистості.
Парадокс, але девіація зміцнює норми суспільства: за її допомогою прояснюються
існуючі стандарти соціальної поведінки. Без періодичних порушень поведінкових норм, самі ці
норми могли б стати менш ясними й, отже, менш строго дотримуваними. Дослідження
позитивних девіацій і можливих доріг перемикання соціальної енергії з негативно девіантного в
позитивно девіантне русло сприяє рівновазі системи сучасного світу і розвитку суспільства.
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Summary
Vidmenko M. Positivism of Deviation as a Mechanism of Social Development. This article investigates
one of the mechanisms of social development of positive deviation, which is social creativity. Social creativity
reveals the character of correlation between positive and negative manifestations of deviation in society.
Negative deviations were studied actively and are studied by different sciences including philosophy. Positive
deviations weren‘t so closely interogated, that‘s why they are of great interest – for our socio – philosophical
research. Social creativity may not correspond or contradict to norms, patterns, standart behaviour, which
dominate in society in certain historic conditions, but at the same time it may contain a huge progressive
beginning. The investigation of positive deviations and possible ways of social energy shift from negative to
positive deviant course contributes to the balance between modern word‘s system and the society‘s development.
Keywords: negative deviation, positive deviation, social activity, society.
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ ТРАНСМУТАЦІЇ ЛЮДИНИ
І СТАНОВЛЕННЯ РАСИ ПОСТЛЮДЕЙ
Досліджуються основні напрями адаптації первинних біологічних властивостей людини до
ряду якостей “постлюдського” характеру, які вмотивовані потребами оволодіння новими джерелами
сили і тривалого та здорового життя, підготовленого до викликів сучасної Мегакризи. З’ясовуються
перспективи розвитку людини, які розкриваються в “дорожній карті” науково-технічного розвитку в
його провідних “драйвах”, зокрема, у сфері психофізіологічної організації людини. Доводиться, що
перманентний характер оновлення соціально-культурних конфігурацій актуалізує експерименти з
людським капіталом як неодмінну умову подолання наслідків розпаду індустріальної цивілізації.
Ключові слова: “постлюдина”, нейротехнології, інтегральний суб’єкт, геноміка, когнітивність

Мегакриза, яка вразила сучасну світову ринково зорієнтовану систему спільнот,
очевидно, має не якісь локальні (кредитно-фінансові, економічні, фондові, ресурсні,
торгівельні чи ін.) передумови. Це структурна криза, тому її природу неможливо описати,
посилаючись на теоретичні засади економічних циклів. Ця криза є кінцем чогось такого,
чого у світі ще не було до розвою нинішньої системної кризи, і водночас – це початок
чогось принципово нового.
Критична рефлексія над ситуацією, що, ніби оболонка, огорнула всі без виключення
пори соціального організму, стала всеосяжною і навіть чуттєво наочною, передбачає
розуміння того, що зараз припиняє своє існування ультраринковий фундаменталізм, за
якого в останнє тридцятиліття людство переживає перманентні кризи в енергетиці, екології,
міській інфраструктурі, освіті, демографії, системі соціального забезпечення.
Вже у середині 90-х років минулого століття пролунали застереження проти
наслідування пострадянськими країнами досвіду ультраліберальної економічної політики, яку
сповідує Захід, оскільки їй іманентно властиві безробіття та беззахисність людей, системні
зменшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, освіту, тобто нехтування
гуманістичних принципів, що визначають якість розвитку потенціалу людини [див.: 9, с.113].
Отже нагальною проблемою постає пошук змісту “нового курсу”, зорієнтованого на
розбудову посткапіталістичного суспільства. Яким він має бути? Очевидно, лише тотально
інноваційним, націленим на інноваційне наповнення економіки, технології, суспільного ладу,
стилів життя. В цьому контексті важливим теоретичним завданням вважаємо з’ясування
перспектив розвитку людини, які розкриваються в “дорожній карті” науково-технічного
розвитку в його провідних “драйвах”.
Аналіз останніх досліджень з проблем зазначеної теми засвідчує, що серед основних
напрямів пошуків перспектив якісного вдосконалення людини, яке є життєво необхідним в
умовах тиску перемін інформаційних технологій, увагу привертає так званий “трансгуманізм”.
Його адепти (Інститут екстропії, Всесвітня трансгуманістична асоціація) аналізують
можливості найважливіших ознак транслюдськості – вдосконалення тіла трансплантантами,
штучне розмноження, розподілення індивідуальності, нейроінтерфейс, когнітивні технології,
які дозволять вийти на якісно новий етап у розвитку людства [див.: 6, с.625].
Про надособистісний розум, як необхідну умову збереження людства в умовах
інформаційної революції, розмірковує М.Делегін у своїй праці “Світова криза. Загальна теорія
глобалізації” [див.: 4].
Евристичне значення для осмислення теми нашого дослідження, попри те, що висловлена
вона була у значній історичній ретроспективі, має концепція Б.Поршнєва [див.: 12] про будову
людини, її мутації, як поступове розгортання резервних можливостей організму, що
розкриваються залежно від проблем, які постають на різних етапах історії людства.
Величезний потенціал розвитку людини, зумовлений універсальним загальним кодомпосередником, досліджує Г.Длясін [див.: 5]. Він експериментально доводить подібність
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

77

структури мови людини і ДНК. За всієї їх неспівмасштабності увага акцентується на подібності
функцій, що ними виконуються: управлінських і регуляторних. Доводиться, що наша
свідомість і наш геном – це одна й та сама інформаційна матриця.
М.Калашніков і С.Кугушев аналізують сутність основних методів керування
свідомістю, розширення сприйняття світу та отримання з нього додаткової інформації, яка
дозволяє людині в режимі реального часу взаємодіяти зі смисловим континуумом,
морфогенетичним полем (простором ідеальних форм Платона), поєднувати паралельні світи
нелокальним квантовим зв’язком [див.: 6].
На нашу думку, ключовим напрямом у “дорожній карті” розбудови позитивної
перспективи майбутнього є такі експерименти з людським капіталом, які на декілька порядків
перевершать фізіологічні та когнітивні можливості сучасних людей. Саме це спонукало нас
зосередитися на дослідженні цього питання в статті, мету якої визначає аналіз основних
трендів трансмутації людини і становлення раси постлюдей.
В якому ж напрямі та як саме може бути спрямована еволюція цієї нової форми
розумного життя “після людини” в інтегральних спільнотах? Осмислення поставленого
питання передбачає хоча б лапідарну характеристику тих тенденцій у створенні
“постлюдини”, які сьогодні вже стали фактом від історії науки. З появою теорії Ч.Дарвіна
постала можливість висновку про еволюційну перспективу, яка повинна виводити на
наступну після людини еволюційну ланку. Зокрема, критичне осмислення теорії Ч.Дарвіна
дозволило Ф.Енгельсу розгледіти в ній не регресивні тенденції та деградацію, а прогресивний
поступ людства в результаті мільйонів літ еволюції.
В “Німецькій ідеології” К.Маркс і Ф.Енгельс пишуть про те, що від виробництва речей
після перемоги комунізму можна буде перейти до “виробництва людей”. Зокрема
зазначається, що навіть “природно утворені родові відмінності, як, наприклад,
расові…можуть і повинні бути усунені історичним розвитком…І породи тварин можна
облагородити, і шляхом схрещення порід створити цілком нові, більш високі види…Чому б
не зробити звідси…певний висновок і стосовно людей?” [11, с.399].
Завдання, визначене Ф.Енгельсом, і у 1920-ті роки однобічно, вульгаризовано
розвинуте М.Бухаріним в уявленні про “фабрики з виробництва правильної людини”,
приймається як пріоритетне організаторами селекції людства – євгенічним рухом, який на
початку ХХ століття поширився на весь світ. Над програмами євгеніки працюють наукові
інститути, багатомільйонні бюджети яких поповнюються з фондів Рокфеллера і Карнегі.
Євгенічна практика в США стала реалізацією ідеї вдосконалення нордичного населення. Так,
у 1903 році створено суспільний комітет і архів з євгеніки, в якому напрацьовуються методи
контролю “якості крові” у людей, сімей, народів і рас. Корнельський і Колумбійський
університети включили євгеніку в навчальні плани.
“У 1907 р. в штаті Індіана прийняли перший євгенічний закон примусової стерилізації
злочинців. Невдовзі подібні закони з’явилися у тридцяти трьох штатах і в багатьох
європейських країнах…Стерилізації в США підлягав кожний десятий – біля 14 мільйонів
людей позбавлялися права і спроможності мати дітей... Євгеністи планували стерилізувати
всі нації, визнані неповноцінними: негрів, індіанців, євреїв, арабів та ін. У США стерилізації
піддано понад 100 тисяч людей, переважно жінок, у Канаді – понад 50 тисяч, у Швейцарії –
понад 60 тисяч, в Норвегії – понад 40 тисяч” [6, с.370]. Практика євгенічного дбору і
знищення неповноцінних немовлят тривалий час здійснюється за інерцією, самочинно, до тих
пір, доки жили лікарі, виховані на ідеях євгеніки 1920 – 1930-х років. Гітлер зробив расову
гігієну державною політикою Германії.
Столітня практика “виробництва людей”, ідея якої у Ф.Енгельса мала зовсім інший –
позитивний вимір, довела, що людина в умовах ринково зорієнтованого чи тоталітарного
суспільства, неминуче стає пластичним матеріалом, і його можна формувати так, як це
потрібно для ефективного розв´язання економічно раціональних, а не ціннісних завдань.
Серед стратегії способів створення “постлюдини” особливого успіху досягли
розробки технологій, які якісно примножують фізіологічні можливості людини. Вже
апробовані актюатори, що “працюють, будучи вкладені у згибини ліктів, колін і інших
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поєднань кістяку людини. При використанні ефекту “пам’яті металу”, вони можуть
розвинути зусилля у сотні кілограмів, перетворюючи людину на богатиря. В ідеалі
актюатори співвідносяться з екзокістяком – зовнішнім роботом, породжуючи людинукіборга. З одного боку, це дозволить повернути до робочого життя літніх людей і тих, у
кого є фізичні вади. З другого – створити ідеальних слуг і вояків для панів Нового ладу. З
третього – підвищить продуктивність праці у певних галузях” [8, с.253].
Сучасний загальний рівень науково-технічного розвитку, зокрема, авіакосмічної галузі,
викликав до життя ряд нових, виключно цінних за характеристиками матеріалів, які знаходять
застосування і поза межами власне космічних проектів. В контексті нашої теми вельми
показовою є можливість застосування космічних технологій для повернення здорового способу
життя людям із катастрофічним станом здоров’я. Це, наприклад, стосується феноменальних
методик американського ортопеда-протезиста Дж.Саболіча. Його принципово інноваційна
конструкція протеза “Кастром-Флекс Сокетс”, виготовлена із гнучких, надміцних, жаротривких
пластмас, в яких використовуються графіт і кераміка, дозволила втілити в життя систему
акумуляції енергії. Основні елементи інноваційної конструкції протезу відтворюють повноцінні
функції колінних суглобів, кісток, сухожиль, забезпечують людині амортизацію і стійкість ходи.
“Пристрій, утворений з гнучких, надміцних кабелів і системи замків, які послідовно замикаються,
дозволяє повертати ногу в звичне положення навіть у стані бігу. Завдяки цій системі змогли
бігати навіть маленькі діти, які народилися без ніг”[10, с.45].
Цей диво-винахід відкрив нові обрії і нове життя для двох мільйонів американців, які в
силу різних обставин втратили ноги. Показовим у цьому відношенні є досягнення Г.Маніно,
якому завдяки протезу “Кастром-Флекс Сокетс” вдалося здобути чотири золоті медалі на
зимових Олімпійських іграх у Калгарі. Про великі перспективи в розвитку інноваційних
конструкцій протезування свідчить і приклад 25-річного спринтера із ПАР Оскара Пісторіуса.
Південноафриканець, обидві ноги якого ампутували по коліна в 11 років через вроджену ваду
малогомілкових кісток, виступає на спеціальних карбонових протезах, що замінюють йому
відсутні стопи і гомілки. Він є неодноразовим золотим призером на Паролімпійських іграх та
срібним медалістом чемпіонату світу з бігу 2011-го в естафеті 4 /400 м. Оскар Пісторіус попри
спротив Міжнародної федерації легкої атлетики (МФЛА), бере участь в Олімпійських іграх у
Лондоні нарівні з рештою спортсменів” [1, с.4].
Підвищення когнітивних якостей людини – також є ефективним напрямом створення
“постлюдини”. Розробку цього напряму забезпечують успішні експерименти своєрідної
кіборгізації. Сьогодні зафіксовані вживлення в організм людини комп’ютерних чипів.
Удосконалення інтелектуальних можливостей здійснюють за допомогою гаджетів,
мехатронічних імплантантів, які покращують не лише природні провідники відчуттів, а й
пам’ять. Мета цих розробок – загострити розумові здібності “постлюдини”, перевершити
швидкодію, реакцію, інтелект, які притаманні пересічній людині, на декілька порядків.
За версією американського телеканалу “Discovery” серед десяти найвидатніших
досягнень першого десятиліття ХХІ століття розглядається контролювання людьми
автоматизованих частин тіла і комп’ютерів за допомогою сигналів мозку. Зауважується, що
киборги поступово перетворюються на реальність сьогодення. Так “команда з MIT Media Lab
Europe розробила неінвазивний метод для прочитання мозкових хвиль і у 2004 році вперше
використала ці сигнали для того, щоб керувати рухами героїв відеогри” [3, с.97].
Окрім біологічних і мікроелектронних напрямів зміни людини, її вдосконалення, дедалі
більших обертів набирає ще один – геноміка. За інформацією наймасштабнішого дослідження в
цій галузі, ініційованого у 2010 році його директором Т.Перлзом, довголіття людини дсправді
зашифровано в її генах. На тривале, здорове життя працює сукупна дія цілої плеяди генетичних
варіацій. Серед варіацій генів, виділених науковцями, є послідовності, які відображаються на
метаболізмі та функціях клітин мозку, на гормональних регулюючих механізмах і роботі
кісткової тканини…” [2, с.67].
У цьому вимірі вдосконалення якості людського життя зросли здатності генної інженерії,
що дозволяє апробувати методи проектування дитини з бажаними можливостями та
оптимальними вродженими якостями. Ця робота генетиків доповнюється цілеспрямованою
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політикою держав-лідерів сучасного світу на локалізацію і жорсткий контроль над допуском до
дітонародження осіб із генетичними вадами, схильністю до девіантної поведінки, асоціальним
способом життя і навіть осіб, які є носіями чужої релігійної чи культурної парадигми.
Очевидно, що на цьому полі досліджень і розшифровки законів старіння й досягнення
здорового фізіологічного довголіття виникнуть реальні підстави не лише для оптимізму, а й
обґрунтованого занепокоєння. Це один із реальних викликів сучасного глобалізованого світу.
Усвідомлення вагомості завдання розробки реальних перспектив у розвитку людини
актуалізується саме системною кризою цивілізації західного (в широкому розумінні) типу. Доречно
наголосити знову, що темпо-ритм і логіка розвитку, що були заданий Заходом, а саме – розвиток
через кризу, спровокував балансування на межі екологічного, економічного і демографічного
колапсу. Однією з найглибинніших проблем у цьому відношенні є криза людського капіталу.
Фактичний стан справ справляє гнітюче враження. Попри те, що наведені дані стосуються РФ, їх
можна вважати типовими для всього пострадянського простору [див.: 7, с.47-48].
Треба шукати вихід із приреченої нинішньої реальності. В яких напрямах? Важливим стає
ретельне вивчення фрагментів і контурів майбутнього, наявних у сучасному інтелектуальному й
технологічному досвіді перетворення суб’єктивності, розвитку внутрішніх резервів людини. Слід
охарактеризувати ті гуманітарні технології, на основі яких можна побудувати наступний ступінь
антропогенези. Вищу форму порівняно з нинішнім видом “людини розумної”.
Серед технологій впливу на соціодинамічний складник усього людства варто звернути
увагу на такі. Насамперед, це способи перетворення засад людського “Я”, психіки, розвитку
суб’єктивності, примноження можливостей за рахунок зростання внутрішніх здібностей, з метою
видобування їх колосальної енергії. Чому саме нейротехнології здатні структурувати всі життєво
необхідні зв’язки і стати панівною галуззю постіндустріальної доби? Перш за все, очевидно тому,
що нейротехнології зорієнтовані на створення масштабних систем сприйняття, обробки,
зберігання та переробки інформації. Вони за своєю евристичною потужністю значно реальніші та
перспективніші ніж трансгуманістичні досліди з технотронного покращення людини, які, в
першу чергу, спрямовані на насичення її механічними, електронними та іншими вживленнями.
Отже, сутність технологій покращення людини полягає не в модифікації нащадка
сучасної людини завдяки молекулярній нанотехнології чи лікарським засобам. Долання кризи
людського капіталу бачиться на шляху створення надособистісного рівня психіки як
необхідного доповнення до психіки індивідуальної.
Таке поєднання дозволяє виявити нові можливості свідомості, завдяки яким індивідууми
здатні опановувати наслідки інформаційної революції. Те, що колективне психічне життя – це
реальність, доводить теорія психоаналізу К.Юнга, за яким “колективне несвідоме” (архетипи) існує
завдяки особливим (не особистим індивідуальним комплексам) структурам психіки людини.
К.Юнг довів, що архетипи – це першооснови психічного світу, які породжують вічні
образи-схеми при взаємодії людини із “морфогенетичним полем” континуумом смислів, світом
ідей – Великим Щось. Тобто, на основі його теорії архетипи можна інтерпретувати у світлі
нашої теми як глибинні програми, що здатні до саморозвитку, які уможливлюють забезпечення
ефективного способу взаємодії людських спільнот.
У свій час Д.Андрєєв здійснив характеристику реально існуючої польової колективної
психіки (егрегор) як енергоінформаційної колективної сутності, певного нелюдського розуму –
нематеріального утворення, яке виникає із певних випромінювань психічної природи, які
генеруються великими колективами людей.
Теорія пасіонарності Л.Гумільова – психоісторія. Вона також ґрунтується на
характеристиці незвичного явища, завдяки якому групи людей, об’єднані загальною звитягою та
дією, перетворюються в особливих надлюдських істот з колективним розумом та інстинктами.
Л.Гумільов на величезному історичному матеріалі довів, що під впливом “пасіонарних
поштовхів” у спільнотах людей змінюється система зв’язків, парадоксальна природа яких
розчиняє у складнодіючому колективі розрізнених людей, які при цьому не втрачають власної
індивідуальності. Утворені внаслідок “пасіонарних поштовхів” ці спільноти стають ніби
надлюдськими істотами зі спільним інтегральним розумом, з монолітною загальною психікою, в
якій яскраво виражена перевага надособистісних мотивів і цілей перед особистими, корисливими
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інтересами, що засвідчує перебудову особистості. Адже вона зосереджується на реалізації вищих
цінностей, пов’язаних вже не з одноосібними, а колективними інтересами. “Перед нами
постають, по суті справи, розумні спільноти. Ще одна форма розумного життя на нашій планеті.
Людська з одного, і постлюдська – з іншого боку” [6, с.637-638].
Основні ознаки креативного Інтегрального Суб’єкта (ІС – надлюдська істота)
дослідники цієї проблеми визначають як опанування всім багатством людського досвіду,
знань, подій, методів пізнання, що включені до глобальної інформаційної мережі з метою
поширення інформаційних ресурсів на кожну людину, підключену до мережі. Також вони
аналізують взаємодію не лише із самою людською діяльністю, а й з попередніми етапами –
індивідуальної та колективної рефлексії, емпатії. До таких методів можна віднести й
використання гуманітарних технологій (ісихазм, резонансна кумуляція індуктивного
(наведеного) лідерства), які організують взаємодію Інтегрального Суб’єкта для коригування
та зміни поточної реальності через розробку надіндивідуальної інтелектуально-емоційної
активності людини. З появою інформаційно-комп’ютерних технологій ця зміна способу
людської діяльності, в якій людина усвідомлює себе не окремою, а надособистісною творчою
істотою, що від початку прилучена до вищого смислу, стала реальністю.
Вироблення підходу до людини як до істоти з величезними прихованими
можливостями – це результат чисельних дослідних реєстрацій розмаїтих екстрасенсорних
здібностей, які цілком засвідчують наявність надлюдського потенціалу нашого геному.
Крім того, психофізіологічні, біофізичні та біохімічні дослідження виявляють, що людина
використовує свій мозок не повною мірою. Це також свідчить про вірогідність
еволюційного прориву біологічного виду “людини”.
Сучасна людина набула свого статусу, опанувавши мовою думки як єдності відчуттів,
образу та дії. Мова людини – це породження смислового континууму, відображення світу
ідей, який є принципово неоднозначним, таким, що не піддається вирахуванню,
алгоритмізації, лінійності, але може пізнаватися. Будучи приналежною водночас до
матеріального та інформаційного (ідеального) світу, людина здатна осягати смислове поле,
випереджаючі структури світоладу і впливати через нього на весь інший світ. Адже дія
психіки людини здійснюється у перманентно критичних, суперечливих ситуаціях, які
перетинають собою всю наявну реальність.
Адекватна цим викликам реальності поведінка передбачає постійне використання світу
ідей, який не локалізується жодними межовими алгоритмами. Безмежність створюваних
людиною образів світу і є умовою свободи і новаторства, які принципово недосяжні навіть
для суперскладних комп’ютерних програм. У своєму розвитку людина весь час апелює до
світу ідей, впливає на цей світ, який задає рух усій матерії. Відтак наріжним в еволюції
людини бачиться розв´язання проблеми оволодіння вмінням впливати на світ ідей. Питання
навчання, освіти, народження такого цілеспрямованого застосування технологій впливу на
світ ідей – це особлива тема, яка заслуговує самостійного аналізу.
На завершення, доцільно відзначити, що принципову новизну, в якій опинилася сучасна
історична ситуація, визначає поява таких якісно відмінних від базисних структур
цивілізаційного розвитку індустріального типу, як структурна революція в соціальноекономічній сфері і, що для нашої теми особливо важливо, – у сфері психофізіологічної
організації людини. Оновлення соціально-культурних конфігурацій набуває перманентного
характеру. Через це актуальним стає завдання адаптації сучасної людини з її первинними
біологічними властивостями до ряду якостей “нелюдського” характеру. Ці якості породжені
революцією в біології, що породила за допомогою методів клонування та культивування
організмів і генної інженерії пластичність самого виду “людини розумної”.
Описані приклади свідчать про те, що вже є задіяним процес зміни сутності нашої
цивілізації, в якій вид “гомо сапієнс” поки що залишається “сапієнсом”, але з розвитком
біопластичних технологій перестає бути власне “гомо”. Фактично такі люди наділятимуться
якісно новими біохімічними і біофізичними ресурсами організму. І це буде природньою
перевагою якісно іншого способу біологічного існування, абсолютно необхідного для
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подолання наслідків розпаду попередньої цивілізації, для діяльності з такими результатами, які
набагато перевершать за якістю та ефективністю досягнення сапієнсів.
Окреслені напрями створення постлюдини мотивовані потребою історичних народів в
оволодінні новими джерелами сили і самозбереження, а також конкурентоздатності та
вивільнення потужних можливостей мозку і тіла людини для тривалого та здорового життя,
підготовленого до викликів сучасної Мегакризи.
Попри потужний спротив світових релігій, а також культур, які послуговуються
антропологічними парадигмами традиційного гуманізму, для якого неприйнятні
“неприродні” втручання в організм людини, навіть з метою виявлення його
надможливостей, вже зрозуміло, що ці експерименти не зупинити. І ті, хто першими
створять у цих експериментах з людським капіталом постлюдей з означеними вище
якостями, отримають значні переваги над нерішучими суспільствами.
Перспективними в контексті нашої теми є дослідження проблем створення ефективного
інтерфейсу між машинним і людським розумом, які можуть жити у корисному симбіозі й стати
передумовою прориву до інтегрального інтелекту, який так потрібен для розв´язання проблеми
прискореного темпу технологічного розвитку. Важливі також і дослідження можливостей
інформаційних технологій у сфері сучасної освіти, виховання та мистецтва.
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Summary
Zdorovenko V. Basic Trends of Transmutation of Man and Becoming of Rase of Post-People. In the
article basic directions of adaptation of primery biological properties of man are investigated to the row of
gualities of “post-human” character that is motivated by the new sources of force positive and healthy life
prepared to the colls of modern megacrisis. Determine the prospects of human development, which are disclosed
in the "road map" of technological progress in defining its "drive", in particular in the field of psychophysiological organization of man. We prove that the permanent nature of the resumption of social and cultural
configurations is updated by experiments with human capital as a necessary condition for overcoming the
consequences of the collapse of industrial civilization. Keywords: “post-man”, newrotecynologies, integral
subject, genomics, cognition.
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ПРОСТІР КУЛЬТУРИ: ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Досліджується проблема трансформації культури в сучасному світі. Показано вплив сучасних
технологій на формування суспільної та індивідуальної свідомості. Одним із центральних у розумінні
сутності сучасної культури визначається інформаційно-комунікативний чинник. Аналізується вплив
комп’ютерної культури, зокрема комп’ютерних ігор, на свідомість людини. Ключові слова: культура,
медіакультура, комп’ютерна культура, комп’ютерні ігри.

Науково-технічні відкриття та пов’язані з ними технологічні зміни істотно перетворюють
простір культури. Процеси інформатизації, зорієнтовані на формування постіндустріального
суспільства, а точніше інформаційного, створюють культуру, яка якісно відрізняється від
культури попередніх епох. Оскільки культура – невід'ємнаа частина життя людини, націлена на
формування й розвиток людини, то дослідження культури повинно проводитись у зв’язку з
діяльністю людини, її розвитком і вдосконаленням. Сучасна діяльність протікає в умовах
інформатизації суспільства, що також відбивається і на культурі. Якщо культура – це якісна
характеристика певного розвитку суспільства, то культура інформаційної доби відображає та
виражає складні процеси, які відбуваються в суспільстві у зв’язку з інформатизацією різних
сфер життєдіяльності суспільства.
У кожної епохи – власні підстави для розширення простору культури. Основними
напрямами розвитку культури в епоху глобалізації є інформатизація, віртуалізація,
медіалізація, а основними характеристиками стають не стандартизація й уніфікація, а
різноманіття та множинність, довкола яких розгортаються науково-практичні дискусії про
сьогодення і майбутнє культури, які постійно оновлюються внаслідок інтенсивного освоєння
людьми нових засобів зв’язку та комунікаційних технологій. Отже, інформаційнокомунікативний чинник став одним із центральних у розумінні сутності сучасної культури,
дослідження якої є актуальним завданням філософії.
Сучасний тип культури тільки набуває певних рис, і тому навіть для її позначення
використовують різні терміни: кіберкультура, комп’ютерна культура, інформаційна культура,
екранна культура і т.д. Очевидне ускладнення всієї системи соціальних взаємодій,
переструктуризація людських зв’язків і стосунків, трансформація моделей міжособистих
комунікацій дозволяють розглядати сучасний етап розвитку культури як один із найскладніших
в історії людства. Такого поєднання традиційного і новаторського, плюралізму співіснування в
єдиному просторі/часі різних норм і цінностей, артефактів, зразків, відносин, стилів і способів
життя людство ще не знало. Це дозволяє вважати, що загальні характеристики сучасної
культури відображають лише «частину айсберга», не вміщуючись у вузькі рамки, здавалось би,
широкого поняття «постмодерністський еклектизм», яка показує лише зовнішню оболонку
культури, не розкриваючи й малої частини внутрішніх процесів її саморозвитку.
Ступінь розробленості проблеми. Проблематика, пов’язана з дослідженням процесів
глобалізації, не є новою. Глобалізація і як світоглядна ідея, і як стратегія, досліджувалася
багатьма спеціалістами з різних галузей. Це, наприклад, Ж.Атталі, З.Бжезинський, В.Білецький,
О.Білорус, І.Валерстайн, Г.Кісенджер, В.Лях, К.Поппер, Р.Робертсон, Дж.Розенау, Ф.Фукуяма,
С.Хантінгтон, М.Шепелев. До проблем культури сучасного суспільства зверталися У.Бек,
Д.Белл, Е.Кастельс, М.Култаєва, А.Моль, С.Пролєєв, М.Триняк та інші. При цьому
враховується, що інформаційні процеси, які ускладнюються та набирають обертів, здійснюють
докорінні перетворення в структурі та змісті культури. Вже сама інформаційна культура
трансформується та поділяється на різні види і форми. Тому, мета цієї розвідки –
проаналізувати вплив сучасних інформаційних технологій на простір культури і безпосередньо
вплив комп’ютерної культури, зокрема комп’ютерних ігор, на свідомість людини.
Майже чверть століття тому Д.Белл вказував на серйозні зміни в соціальному житті,
спо ос бі та стилі життя, культур и в ціло му, які відбудуться у зв’язку з р ошир
з н
е ням
телекомунікацій, повсюдним запровадженням комп’ютерної техніки [1, с.330]. Але про
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становлення нового типу культури – інформаційної, медіакультури, заговорили порівняно
нещодавно. Тому ця проблематика стає предметом серйозних дискусій і міждисциплінарних
досліджень соціологів, філософів, культурологів.
За своєю складністю сучасний інформаційно-комунікативний простір значно перевершує
всі раніше відомі людині (міфологічний, релігійний, езотеричний простір, простір традиційних
культур та ін.). А.Моль пише, що «культура здійснюється в діапазоні загальних соціальних змін,
перш за все це стосується змісту культури, яка завжди є відображенням соціальної дійсності та
відмінностей соціальних систем, що її породили» [4, с.5]. Отже, завдяки поєднанню потужної
логічної організованості, яка глибоко прихована й досить часто ніким не декларована і не
контрольована, та механізмам самоорганізації комп’ютерна культура «вибудовує» особливі
програми регуляції поведінки та діяльності людини за її ідеальними межами. Тим самим вона
втручається у сферу соціокультурного простору, здійснюючи вплив на індивідуальну і суспільну
свідомість, містифікуючи (або спотворюючи) картину реального світу.
Невипадково перехід до нового типу культури – інформаційної культури – багато в чому
пов’язується з появою інтерактивних інформаційно-комунікативних середовищ, які
трансформують духовно-ментальні коди і мови культури. Віртуалізація соціокультурного
простору змінює канали передачі соціокультурного досвіду, можливості адаптації людини до
нових умов, перспективи творчої самореалізації.
«Обживаючи» комп’ютерну віртуальну реальність, людина змінює свій внутрішній світ,
духовно-етичні настанови, в цілому – тип світосприйняття та світобачення. Різка розбіжність
норм поведінки і життєвих правил, цінностей та ідеалів у новому ключі розкриває проблему
кризи соціокультурної ідентичності, висловлюючи припущення про формування нового типу
ідентичності – «мережевої» ідентичності.
Як же людина почуває себе в насиченому інформаційному середовищі? Чи здатна
сучасна людина підтримувати мовну практику діалогу? Чи візуально-текстові контакти
повністю задовольняють її потреби у спілкуванні? Що стоїть за процесом «колонізації»
свідомості? Всі ці питання потребують дослідження та відповіді.
Інформаційно-комунікативна домінанта сучасної культури не може трактуватися лише як
прогресивний цивілізаційний проект. За зовнішніми виявами приховані внутрішні суперечності
та глибинні смисли. У період різкої зміни типів, форм і знаків спілкування, коли вербальне
поступається своєю першістю візуальному первню в передаванні інформації, а комунікативні
форми обростають новими ритуальними текстами, виникає відчуття, що людство рухається в
напрямі пошуку зовнішньої простоти в культурі, позбавляючись від надлишку і складності
накопиченого століттями її ціннісно-смислового багажу. Чи це так, покаже час. А сьогодні нова
культура ставить перед ученими та політиками нові проблеми та відкриває нові дослідницькі
поля, які потребують відповіді на питання, які ще декілька десятиліть тому навіть не могли
бути адекватно поставлені. Так, інформаційно-комунікаційні технології прямо й безпосередньо
впливають на повсякденне життя людини, визначаючи специфіку та якість її праці, побуту,
дозвілля, способу життя і навіть мислення. Вже сьогодні можна говорити про те, що розвиток
комп’ютерних технологій створює не лише новий технологічний лад, а скоріше, нову соціальну
реальність. Крім того, інформаційні технології значно розширюють можливості контролю не
лише суспільного, а й приватного життя громадян.
Сьогодні основною формою реалізації культури стає екранна культура, яку розуміють як
систему отримання культурних зразків, способів їх виробництва і трансляції за допомогою
екранних технічних засобів. Принцип систематизації такої культури – надання культурних
артефактів у аудивізуальному та динамічному вигляді. Зрозуміло, що така культура є наслідком
історичного розвитку попередніх форм культури – кіно, телебачення, компютеризації.
Інтенсивний розвиток комп’ютерної культури, або медіакультури, тобто сукупності
інформаційно-комунікативних засобів, матеріальних та інтелектуальних цінностей, які
напрацьовані людством у процесі культурно-історичного розвитку, особливо аудіовізуальної,
дедалі більш активно впливає на суспільну свідомість як засіб інформації, культурних та
освітніх контактів, як фактор творчих здібностей особистості. Одним із виявів такої культури є
комп’ютерні ігри, які постають як стратегія дозвіллєвої поведінки.
Комп’ютерні ігри не є абсолютно новим феноменом культури, оскільки ще у 80-х роках
ХХ ст. загального поширення набули ігрові приставки та відеоігри. Водночас ступінь
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комп’ютеризації суспільства, диференціація видів ігор і поліпшення їх технічних
характеристик дозволяють дійти висновку, що саме комп’ютерні ігри стають новою формою
дозвілля, які в сучасному світі мають мільйони прихильників.
Щодо розуміння та прихильного ставлення до поширення комп’ютерних ігор сьогодні не
існує однозначної реакції. Це, насамперед, пов’язано з різними аспектами їх впровадження в
повсякденне життя людини. З одного боку, можна констатувати, що «комп’ютер різко допомагає
збільшити ефективність і якість багатьох форм діяльності людини, вводить людину в коло нових
подій і концептуальних вистав, що цікавлять її» [3, с.28]. Навчальні можливості комп’ютерних
ігор, що включають можливість здобуття великого обсягу інформації в короткі терміни, уміння
швидко прийняти рішення і втілити його у віртуальній реальності – всі ці здібності можуть
використовуватися людиною і в звичайному житті. З погляду психологічних спостережень,
комп’ютерні ігри виконують украй корисну в сучасному суспільстві функцію, оскільки вони
розвивають сенсорні, перцептивні та когнітивні здібності людської психіки, тобто зменшують час
реакції на зовнішні подразники і підсилюють імпульсивні скорочення розумової активності. Крім
того, моделювання ігрових ситуацій, що часто вимагає залучення великої кількості комп’ютерних
ресурсів, стає чинником наближення гри до ситуацій, які реально виникають у житті.
Але, з іншого боку, досить часто межа між грою та реальністю виявляється настільки
прозорою, що її перехід виявляється просто непомітним. Людина, вже у повсякденному житті,
здійснюючи свої побутові справи, виконує умовні дії, властиві персонажу комп’ютерної гри.
Досвід, отриманий у комп’ютерних іграх, може сприйматись як достовірний, формуючи
стереотипи поведінки у повсякденному житті.
Віртуалізація суспільства приводить до «цифрових розривів», порушення ієрархічного
зв’язку між поколіннями. І не лише тому, що історичні особи і пов’язані з ними реальні події
викидаються з контексту культури і в одному часі-просторі співіснують з міфологічними
героями та віртуальними суб’єктами, а й унаслідок того, що взаємодія між людьми в реальному
просторі-часі втрачає справжню значущість для розвитку людини. «Витіснення» та заміщення
символів і знаків, які формують ціннісну свідомість поколінь, що фіксують спадкоємність,
особливо виразно виявляється на буденному рівні культури.
Треба брати до уваги, що отримані в результаті комп’ютерних ігор навички і вміння
мають досить обмежену амплітуду вживання, що зумовлюється особливостями соціокультурної ситуації, а також індивідуальними психологічними та емоційними схильностями
людини. Ігри не змінюють внутрішній світ людини, але вони здатні виразніше відображати ті
схильності та психологічні комплекси, які накопичилися в її душі, так що іноді вони
виливаються у вияви агресії та вандалізму [2, с.78]. Психологічно неврівноважена людина
переносить негативні емоції, отримані в процесі гри, на реальний світ, зганяючи свою злість,
як правило, на рідних і близьких. Подібна ситуація найчастіше зустрічається якраз у
підлітковому середовищі, оскільки представники цієї вікової групи володіють підвищеною
емоційністю, але при цьому вони ще не виробили захисних механізмів, які дозволяють
«гасити» негативні емоції, не виливати своє роздратування назовні.
Серед інших негативних наслідків використання комп’ютерних ігор можна назвати
звуження кола інтересів підлітка, прагнення до створення власного світу, відхід від
реальності, заміна живого спілкування з однолітками на спілкування з комп’ютером один на
один, що приводить до соціальної ізоляції та труднощів у міжособистісних контактах. Варто
відзначити, що тенденція відчуження від основної маси однолітків виявляється
безпосередньо пов’язаною з включенням у субкультуру геймерів (гравців), оскільки рівень
освоєння комп’ютерних ігор безпосередньо впливає на зміцнення соціального статусу в цій
локальній групі. Інакше кажучи, в рамках цієї субкультури комп’ютерні ігри виконують
функцію престижної поведінки, забезпечуючи збільшення відчуття власної значущості й
водночас сприяючи підвищенню статусу в очах інших представників цієї субкультури.
Чималу роль у цьому процесі відіграє сам зміст комп’ютерних ігор, що є архетипною
матрицею процесу ініціації (підвищення соціального статусу за допомогою здійснення
сукупності наказаних дій), причому особливо виразно архаїчна природа подібного мислення
виявляється в квестах і RPG. Якщо військові чи економічні стратегії (Warcraft, Civilization)
спрямовані на розвиток насамперед стратегічного мислення, вміння розраховувати власні дії та
дії противника на декілька ходів наперед, то ігри, що вимагають безпосередньої участі у
військових або пошукових діях, абсолютно вписуються в структуру побудови архетипу.
Першою характеристикою архетипної матриці є просторово-часова структура
комп’ютерної гри. Незважаючи на те, що гра передбачає лінійну спрямованість часу, сюжет
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періодично «закільцьовується», повторюється в міру проходження окремих рівнів гри, що додає
йому циклічності. Завершення одного рівня стає початком наступного, причому ця послідовність
залишається незмінною аж до проходження останнього рівня гри, що знаменує собою
самоствердження в статусі переможця, а в символічному значенні – успішне проходження
ініціації, що завершується набуттям нового статусу. Простір комп’ютерної гри також пронизаний
подібною архетипізацією: він є багаторівневим світом, сегментованим за такими ознаками:
«центр – периферія», «своє – чуже», «безпека – небезпека». Неправильні дії гравця здатні
привести навіть до віртуальної смерті, що стає стимулом для поліпшення своїх ігрових навичок, і,
як наслідок, збільшення тривалості перебування у віртуальному просторі комп’ютерних ігор.
У тому випадку, якщо всі дії були виконані правильно, гра завершується, причому єдино
можливим варіантом закінчення гри стає перемога гравця, оскільки інакше мета самої
комп’ютерної гри залишиться невиконаною. Символічним знаком, що дозволяє підтвердити свій
престиж і статус переможця в комп’ютерній грі, для гравця стають сейви (Save – збереження),
тобто збережені позиції, що демонструють проходження гри до переможного кінця.
Зазначимо, що досить часто комп’ютерні ігри мають негативний вплив на психіку і
свідомість захопленої їх змістом молодої людини (ігри, мета яких полягає в постійному
переслідуванні жертви, знищенні віртуальних супротивників за допомогою різних засобів і
методів тощо), причому вирішальним чинником у цьому випадку є емоційна нестійкість
самого індивіда. Водночас, ґрунтуючись на можливостях комп’ютера в цілому та
безпосередньо комп’ютерної гри у моделюванні реальних явищ, можна говорити і про
виховний потенціал. Буде неправильно не відзначити їх роль у розширенні кругозору,
стимулюванні інтересу. Як зазначають дослідники, філософія видовища електронної гри
полягає в розвитку цілого ряду здібностей, у тому числі творчих і пізнавальних.
Висновок. Отже, субкультура геймерів займає важливе місце в структурі культурного
простору сучасного міста, що виражається у створенні цілої індустрії розважальних установ,
розрахованих саме на цю категорію населення, крім того, чинник престижності комп’ютерних
ігор набуває більшого значення в середовищі підлітків, що не позиціонують себе як геймери.
Наприклад, знайомство з основними, найбільш популярними комп’ютерними іграми, слугує
символічним маркером, який позначає приналежність підлітка до свого покоління, що сприяє
налагодженню стосунків з однолітками, встановленню взаємних інтересів і прихильностей. Отже,
інформаційні технології в наш час розвиваються з експоненціальною зростаючою
інтенсивністю, зумовлюючи зміни усіх рівнів буття суспільства і людини, в тому числі її
повсякденного життя. Інформаційно-комунікаційні технології прямо й безпосередньо
впливають на повсякденне життя людини, визначаючи специфіку та якість її праці, побуту,
дозвілля, способу життя і навіть мислення. Розвиток комп’ютерних технологій формує не лише
новий технологічний лад, а й, швидше за все, нову соціальну реальність. Ця нова реальність
сучасної культури – не стільки ідеальний простір, заснований на «нових міфах», які мають
сакральний смисл, скільки середовище медіакультури, що «поглинає» людину, яка починає
жити «віртуальним життям» у комп’ютерній «віртуальній реальності». Отже, інформаційнокомунікативний чинник став одним із центральних у розумінні сутності сучасної культури.
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Summary
Boyko O. The Space of Culture: the Impact of Information Technology. The article deals with
transformation of culture in the modern world. The impact of modern technology on the formation of social and
individual consciousness has been shown. Keywords: culture, mediaculture, computer culture, computer games.
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СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ОСНОВА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розвідка присвячена феномену соціальної інформації, що тактується як інструментальна основа
діяльності. Ключові слова: діяльність, інформація,інформаційна діяльність, соціальна інформація.

Актуальність проблеми. Кінець ХХ ст. для більшості технологічно розвинутих країн
світу ознаменувався переходом від індустріального до інформаційного суспільства і
супроводжувався розвитком соціуму за нормами особистісного зростання в діалозі та поліфонії
різних світових культур, світосприймань, подій і процесів. Соціальна інформація стала
невід’ємним складником духовного світу людини. Вона здійснює рух від матеріального до
ідеального і навпаки. Як слушно зазначає О.Бандура, інформація стає «корисною копалиною»,
причому її специфіка полягає в тому, що її створено людьми і вона пов’язана, насамперед, з їх
духовним життям [2, с.13]. Процес вироблення інструментарію для обробки інформації
супроводжує людство упродовж усієї історії, що актуалізує потребу в дослідженні соціальної
інформації як інструментальної основи інформаційної діяльності.
Інформаційна реальність є відправною точкою для створення інформаційної картини світу
від початкового поняття в рамках окремих наук до категорії соціальної філософії, яка спрямовує
та структурує теоретичне дослідження. Реальність постійно змінюється і трансформується. Так, у
матеріальному виробництві люди перейшли від полювання та рибальства до виробничого
господарства – землеробства й тваринництва, потім від ремесла і мануфактури – до великого
машинного виробництва і від машинного виробництва – до сучасної науково-технічної
революції. У культурно-духовній сфері інформаційна діяльність змінює картину світу, ідеали і
норми наукового пізнання, системи виховання тощо. Проблема філософського дослідження
інформаційної діяльності пов’язана з тим, що надзвичайно динамічне і масове застосовування
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві кардинально впливає
на систему формування соціального досвіду, на механізми формування свідомості та
самосвідомості, тобто на механізм трансформації соціальної інформації.
Постановка проблеми. Розвиток інструментарію для відображення людиною світу
ототожнюється з процесами соціалізації – перетворенням індивіда з природної істоти в істоту
соціальну. Процес переробки інформації змінює спрямованість інформаційного процесу,
надавши йому самостійності. Вочевидь, що розвиток особистості неможливий без оволодіння
людиною прийомами і способами діяльності. При їх застосуванні людина продумано чи
автоматично спирається на свої уявлення щодо їх використання, тобто знання, вміння, навички,
які складають інструментальну основу діяльності – компетенції. Ці компетенції сприяють
формуванню здібностей людини орієнтуватися в системі соціальних відносин і діяти згідно з
обставинами у різноманітних життєвих ситуаціях. Винахід обчислювальної техніки, поява
персональних комп’ютерів, формування і розвиток трансграничних глобальних інформаційнотелекомунікаційних мереж, інтеграція в єдиному інформаційному просторі по всьому світу
програмно-технічних засобів, телекомунікацій, засобів зв’язку, інформаційних ресурсів і баз
знань в єдину інформаційну телекомунікаційну інфраструктуру, неймовірне зростання
швидкостей і обсягів обробленої інформації, нові унікальні можливості виробництва, передачі
та поширення, пошуку й отримання інформації кардинально впливають на розробку цього
інструментарію. Символи зі знарядь духовної діяльності перетворюються на самодомінуючу
силу як над суб’єктом, так і над об’єктом інформаційно-комунікаційної взаємодії.
Інформаційна діяльність як неодмінний елемент буття розглядається не лише як чуттєвопредметна, а й як інтелектуально-предметна цілевизначальна діяльність людини. І від того,
який інформаційний продукт споживає людина, тобто, якою є її інформаційна діяльність,
такими, зрештою, будуть її життєві знання, система настанов і принципів, спосіб її поведінки у
світі та обрана нею модель відношень «Людина – Природа», «Людина – Суспільство».
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Інформаційна діяльність індивіда – це його діяльність з пошуку, збору й аналізу
інформації, приведення її до оптимальної, з погляду перцептуальних можливостей особистості,
форми представлення в процесах підготовки та прийняття рішень, підтримки власної
компетентності. Поліваріантна феноменологія інформаційної діяльності зафіксована в
компетенціях і професійних технологіях і зберігається у повсякденній свідомості й науці.
Однак ці масиви фрагментовані та мають вузьку спрямованість і саме тому метою статті стає
дослідження питання виробництва інструментальної основи інформаційної діяльності,
використання ефективних технологій оперування інформацією.
Інструментарієм інформаційних практик стає соціальна інформація. Як зазначає А.Кармін
«у людському суспільстві з’являється нова, надбіологічна форма інформаційного процесу:
об’єктивована в знакових системах, які утворюються людьми, соціальна інформація зберігається
й освоюється наступними поколіннями, завдяки чому її обсяг в історії людства з часом швидко
зростає. Так утворюється величезний світ соціальної інформації (змістів, значень), який живе у
постійних змінах і розвитку, – другий Всесвіт, створений людиною [7, с.58].
Соціальна інформація в дослідженнях учених визначається як сукупність знань,
відомостей, даних і повідомлень, які формуються й відтворюються в суспільстві та
використовуються особистостями, групами, організаціями, соціальними інститутами для
регулювання соціальної взаємодії, суспільних відносин і процесів.
Аналіз наукових джерел і публікацій. Різноманітні аспекти існування соціальної
інформації відображені в роботах Г.Лассуела, К.Шеннона, М. де Флера, Ч.Осгуда, У.Шрамма,
Ю.Лотмана, Р.Хартлі, Н.Вінера, Д.Белла, Е.Тоффлера, І.Масуди, М.Маклюена, У.Мартіна,
Г.Кастлера, І.Новіка, Л.Бриллюена, А.Моля, У.Ешбі, Д.Дубровського, В.Готта, І.Земана,
А.Урсула, О.Борисенка, Ф.Перегудова, Ф.Тарасенка, С.Леша, Л.Пента, Р.Абдєєва, У.Бека,
Ж.Бодрийяра, У.Ека, Е.Тоффлера, В.Іноземцева, М.Кастельса, Ф.Фукуями, В.Міронова,
В.Федотової, С.Корнєва, В.Афанасьєва, Д.Рошкоффа, М.Ямпольського, А.Карміна, О.Соболь,
В.Савчука, Г.Почепцової та ін.
Полеміки з приводу визначення ролі та місця соціальної інформації в суспільстві на
початку ХХІ століття пов’язані з появою в різних країнах світу перших емпіричних наукових
досліджень цього феномену та їх суперечливими оцінками сучасними науковцями. Те, що
інформації стало більше, ніхто не заперечує, але погляди дослідників з приводу її впливу на
соціальні відносини і взаємодії різняться. Однак ці дослідження підготували підґрунтя для
дослідження соціальної інформації в контексті соціального буття та соціального часу. Справді
соціальна інформація вплетена у тканину соціального часу. Кількісною мірою прогресу
людства вважають кількість накопиченої соціальної інформації. Прискорення соціального часу
пов’язане з інформаційними процесами, адже наука є безпосередньою виробничою силою, а
інформація – важливішим виробничим ресурсом.
Соціальна інформація – це інформація взаємодії, що циркулює в суспільних системах і
складається з комплексу показників про процеси, що відбуваються в них, події, факти, феномени
духовного життя, пов’язані з історично-конкретною діяльністю людей. Соціальна інформація
зумовлена потребами індивідів та інтересами соціальних груп, які перебувають у постійному
спілкуванні одна з одною в процесі виробництва і всього суспільного життя, забезпечуючи
розташування, зберігання, передачу важливої інформації від покоління до покоління
(вертикальний обмін), а також обмін інформацією між людьми одного покоління
(горизонтальний обмін). Соціальна інформація включається у процес виробництва і споживання
як орієнтуюче знання про стан соціальної системи, як процес забезпечення інформаційних потреб
суспільства. Така інтерпретація ролі соціальної інформації в житті інформаційного суспільства
зумовлена, на думку У.Бека, «виникненням єдиного світу – але не як визнання різноманіття,
відкритості, навпаки, як єдиного товарного світу. У цьому світі локальні культури і цінності
втрачають корені та замінюються символами товарного світу, що взяті з рекламного та іміджного
дизайну мультинаціональних концернів. Буття стає дизайном – причому всюди» [3].
В.Таловов характеризує соціальну інформацію як інформацію, що «виникає в процесі
людської діяльності, несе знання про людину, її практику та зв’язки із зовнішнім середовищем,
відображає факти з погляду їх суспільної значущості та слугує для спілкування між людьми,
досягнення ними своїх цілей відповідно до суспільних інтересів» [15].
У роботі «Системне мислення і управління» В.Пушкін і А.Урсул означили соціальну
інформацію як віддзеркалення системи соціальних відносин, що «перероблюється свідомістю
та реалізується в діяльності людей» [12]. Соціальна інформація транслюється в соціумі та
впливає на різноманіття діяльності людей, її видів і форм. У життєдіяльності людей складно
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переплітається об’єктивне і суб’єктивне, свідоме і стихійне, раціональне та ірраціональне. У
соціальній активності люди по-різному виявляють свої інтереси, досягають певних цілей,
вгамовують різноманітні потреби. Все це постає змістом соціальної інформації як
інструментальної основи інформаційної діяльності та зумовлює її специфіку.
У працях філософів соціальна інформація визначалась як ідеальна форма віддзеркалення
дійсності людського суспільства. В.Афанасьєв визначає соціальну інформацію як «рух змістів у
соціальному часі й просторі… », як «реальний, об’єктивний процес соціальної інформаційної
взаємодії» [1]. У дефініції О.Пархоменко «соціальна інформація завжди спрямована на
перетворення сучасної реальності». Вона має визначальне значення для «наповнення та
визначення соціального капіталу, який в сучасних умовах розвитку стає рушієм прогресу».
Соціальна інформація впливає на «процес формування соціальних вимог до створення системи
взаємозв’язку між соціумом і науковцями країни, між бізнесом і творчою елітою» суспільства
[див.: 11]. Ю.Левицький вважає, що соціальна інформація – це «сторона соціальної рефлексії,
зорієнтована на організацію зв’язків і відносин елементів соціального цілого» [8, c.52].
Інтерпретація соціальної інформації як соціогена дається в роботі Д.Рашкоффа. Автор
стурбований поширенням багаточисельних засобів передачі та модифікації інформації,
різноманітністю форм інформаційної діяльності. Він підіймає проблему керованості процесів,
породжених інформаційною діяльністю. Рашкофф замислюється над загрозою «некерованого
збільшення обсягів інформації, що виробляється людством, виникненням небезпечних медіа
вірусів, що спотворюють сприйняття реальності» [13].
Поліваріантність і різноманіття видів інформаційної діяльності зумовлює нові для людини
й соціуму форми існування, нові світи і переживання. Таку реальність Ж.Бодрійяр характеризує
як «симулякр» – копія, ідіократично спроектована і сконструйована реальність, що виявляється
здатною спрямовувати, регламентувати духовну та інтелектуальну діяльність особистості;
маніпулювати її життям у різних його виявах; видозмінювати соціальну пам’ять, видаючи
відсутність за присутність, одночасно нівелюючи різницю між реальним і нереальним, минулим,
сьогоденням і майбутнім» [4]. Ж.Бодрийяр у роботах «Символічний обмін і смерть», «Система
речей», «До критики політичної економії знака» пояснює світ як текст, як певну сукупність
знаків, які можна розшифрувати, відмовляючи йому в причиново-наслідковій зумовленості.
«Сьогодні вся система, – визнає Ж. Бодрийяр, – схиляється до недетермінованості, будь-яка
реальність поглинається гіперреальністю коду й симуляції ... Цільові настанови зникли, тепер нас
породжують моделі. Більше немає ідеології, залишилися самі симулякри [5].
Насправді традиційними для людини стають інформаційні технології, інформаційні
потоки, інформаційні продукти, образи яких формують онтологічні картини сучасної людини.
Ці явища та предмети сьогодні є найбільш тиражованими, такими, що насичують предметний
світ людини і дають можливість говорити про формування й відокремлення особливого –
інформаційного – образу реальності, який упредметнився й осів у повсякденному світі. Картина
світу трансформується разом з розвитком людини, яка постає споживачем інформаційних
продуктів, організатором дослідження, конструктором комунікацій, користувачем
персональних комп’ютерів і мереж тощо. Саме цілеспрямована пізнавальна діяльність людини
стає джерелом для формування та фіксації інформаційної картини світу як граничного
заміщення світу інформаційними моделями, образами соціальної реальності.
Соціальна інформація стає детермінуючим фактором розвитку соціуму і стосовно неї
суспільне буття є передуючим. Перебуваючи під впливом різних суспільних відносин та
інтересів, соціальна інформація незалежна від соціального буття і відіграє стосовно нього
активну роль, утворюючи єдину картину світу, зумовлюючи якісний бік суспільної свідомості.
Соціальна інформація у ціннісному розумінні постає як феномен, який виникає в процесі
комунікації між об’єктами і реалізується у формі інформаційного середовища.
А.Соколов у роботі з теорії соціальної комунікації визначає соціальну інформацію як
«об’єктивний енергетичний процес, який відбу вається в соціу мі, в машині чи живому
організмі» [14]. По суті автор ототожнює інформацію, інформаційні процеси, комунікацію,
інформаційний підхід, не виокремлює і не позначає їх розпізнавальні особливості.
Суперечливим є і його розуміння співвідношення інформації та комунікації, в якому
знівельовано різницю між цими поняттями за змістом, функціями і роллю в соціумі. Їх
різниця, за М.Маклюеном, полягає в тому, «що будь-який засіб комунікації є технологією
передачі знання та інформації з одного виду в інший. При цьому знання та інформація
постають змістом засобів комунікації, але не є їх суттю» [9].
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Соціальна інформація не підпорядковується просторово-часовим обмеженням. Вона сама
продукує ці обмеження, бо інформаційні образи тиражуються за нескінченно малий період часу
нескінченно велику кількість разів у нескінченно малому просторовому обсязі. «На відміну від
матеріальних товарів інформаційні продукти не споживаються, а використовуються – адже їх
не можна «споживати», тобто використовувати без залишку. Скільки їх не використовуй,
менше не стає. Вони не зникають і фізично не зношуються», – наголошує Л.Мельник [10].
У роботі «Великий розрив» Ф.Фукуяма відзначає такий аспект соціальної інформації:
інформація як влада. Влада, яка за Ж. Бодрияром «зникає разом з подоланням причиновонаслідкових зв’язків, не усувається, а стає нелінійною, не підпорядковується традиційним
формам аналізу» [6]. Фукуяма зазначає, що «передача й утримання інформації стає одним із
важливих інструментів, за допомогою яких різні індивіди в организації прагнуть максимально
збільшити свою владу стосовно інших…» [16]. Він пропонує дефініцію «інформації як
соціальний капітал», пов’язуючи інформацію, ієрархічну організацію та соціальний капітал. На
його думку, інформація є специфічним предметом споживання і її виробництво може бути
складним і дуже коштовним, але, коли вона вже існує – її подальше поширення відбувається
практично безкоштовно, у цифровому вигляді, коли клацанням «миші» можна створити
нескінченну кількість копій комп’ютерного файлу.
Соціальна інформація являє собою синтез відображення та конструювання. Накопичуючи й
узагальнюючи розрізнені данні про вияви особливостей предметів і явищ реального світу,
особистість створює ідеальні образи дійсності, будує «можливі світи», в яких проявляється її уява
про них. Широке проникнення комп’ютерної техніки в буття людини відбувається паралельно з
інформаційним вибухом. Відомо, що щорічно з’являється 100 тис. журналів, 5 млрд. наукових
книг і статей, 250 тис. дисертацій і звітів, але роздільна здатність індивідуального читання
практично не зростає, залишаючись десь на рівні 300 книжкових сторінок за день, тобто не
можна читати швидше, ніж відбувається процес засвоєння. В умовах зростаючої кількості
інформації поглиблюється суперечність між суспільством як сукупним виробником
невичерпного потоку інформації та окремою людиною як її споживачем, що володіє обмеженими
фізіологічними і соціальними можливостями її сприйняття і засвоєння. Соціальна інформація
стає об’єктом продуктивного впорядкування та регулювання, від наслідків якого залежить її
споживання в якості глобального стратегічного ресурсу суспільства, що при споживанні зростає і
породжує нову сферу існування людини – інформаційну картину світу.
Висновки. Наведені дослідження феномену соціальної інформації як інструментальної
основи інформаційної діяльності визначають безліч її аспектів у контексті соціального буття,
соціальної пам’яті та соціального часу. Соціальна інформація невідривна від можливості
постійно породжувати нову інформацію, виявляти «приховані змісти». Вона може набувати
особливого якісного стану – софійності, бо мудрість людини припускає осмислення; може
формувати онтологічну тканину через інваріантність розумових актів, відновлювати культуру,
науку й соціум через відновлення самої себе як свідомого досвіду.
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«ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИТОКІВ»: АНТРОПОКОСМІЧНА НАСТАНОВА
ТРАДИЦІЙНИХ КУЛЬТУР І СУЧАСНОЇ НАУКИ
Висвітлюється суть однієї з антропокосмічних настанов сучасного етапу розвитку науки,
витоки якої простежуються ще в архаїчні часи, а саме в передфілософському мисленні. Виявлено
аналогії між синкретичною ментальністю доісторичних народів і синкретичними тенденціями в
постнекласиці. Ключові слова: антропокосмізм, антропоцентризм, Всесвіт, Космос, мікрокосмос,
макрокосмос, передфілософія, міф, гармонія, універсальний еволюціонізм, синкретизм.

Новий виток розвитку наукового знання наприкінці ХХ ст., що позначився поступовим
включенням людини у дослідницькі системи, спонукає філософів до визначення та
конкретизації характеру взаємодії людини з об’єктивним світом у якісно новому ключі,
виявлення оптимальних засад і принципів цих взаємин. Методологічна орієнтація на
дегуманізацію науки і техніки, що характеризує класичний раціоналізм, призвела до назрівання
культурної та соціальної кризи. Нагальна потреба зміни основ сучасного світосприйняття є
актуальною та значущою в зв’язку з інтенсивним зростанням масштабів глобальних проблем
цивілізації. Російський філософ Я.Голосовкер ще всередині ХХ ст. описав цю ситуацію так:
«Приводячи в рух глибоко приховані сили природи для подолання сліпої стихії, нібито зла
природи, з метою підкорити її своєму людському розуму, людина від своєї сліпоти, від
надлишку ентузіазму, віддала себе в жертву цим сокровенним силам природи, що відкинуті
назовні гордою могутністю науки» [3, с.12]. Нині більшість людей планети почали гостро
відчувати наслідки експансіоністської політики щодо багатств природи.
Численна кількість сучасних науковців і мислителів пропонують цілий арсенал моделей,
проектів і різноманітних концепцій, завдяки яким людство має шанс позитивно розв’язати всі
свої теперішні негаразди і перейти на інший рівень мислення та поведінки. У переважній
більшості сутність цих моделей зводиться до переоцінки цінностей і до трансформації взаємин
між людиною та світом. На нашу думку, найбільш адаптована до запитів сучасного етапу
розвитку науки та соціокультурних реалій концепція антропокосмізму, яка проголошує
рівноправність системи «людина-Всесвіт» і обстоює позиції гуманності, толерантності та
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моральності. На відміну від антропоцентричних засад, які найвищою самоцінністю визнають
лише людську істоту, її самоутвердження та самореалізацію, антропокосмізм не визнає
антагоністичного ставлення до інших форм буття – все їх розмаїття є самоцінним і відіграє в
«космічному сценарії» свою унікальну та неповторну роль. Подібне твердження ми можемо
знайти у Т.Григорьєвої: «Це вищий тип єдності, коли кожен зберігає свою індивідуальність, що
й дозволяє йому спілкуватися з іншими сутностями» [5, с.231]. На цьому ж наполягав і відомий
неофройдист Е.Фромм, щоправда акцентуючи увагу тільки на соціальних відносинах. Він
говорив, що людина може відчувати щастя лише тоді, коли вона солідарна з іншими людьми,
причому як із минулими, так і з майбутніми поколіннями [див. 8, с.17].
У межах антропокосмізму не існує чітко виражених полярностей та ієрархічних
підпорядкованостей, як це простежується в космо-, тео- й антропоцентризмі, а людина постає
інтегральною ланкою, що пов’язує між собою всю різноманітність буття. На цьому наголошували
чимало мислителів. Зокрема, російський філософ М.Бердяєв писав: «Людина – мікрокосм,
вищий, царствений щабель ієрархії природи як живого організму. Людина-мікрокосм
відповідальна за весь устрій природи» [11, с.171]. І хоча мислитель і називає людину «царственим
щаблем ієрархії природи», на наш погляд, цей вислів слід тлумачити в такий спосіб: людина – це
найрозвиненіша ланка природної еволюції, яка у всій своїй повноті органічно пов’язана з
попередніми еволюційними формами, але вона не цар природи, а добрий господар, який має
наглядати й відповідати за все, що в ній відбувається. Звідси, природа самої людини визначається
як «космобіопсихосоціальна», або іншими словами – «космопланетарна». Так, В.Візгін зазначає:
«Людина – космічна істота: безліччю «пут» свого минулого, теперішнього та майбутнього вона
пов’язана з Усесвітом, з його будовою та еволюцією» [1, с.3].
Звичайно, антропокосмізм не є оригінально новою ідеєю. В тій або тій формі він був
концептуалізований багатьма філософами, містиками та науковцями впродовж усієї історії
людства. Особливого розвитку й теоретичного обґрунтування ця світоглядна настанова набула у
працях представників українського (М.Холодний, Й.Міхневич, В.Вернадський) і російського
(К.Ціолковський, О.Чижевський та ін.) космізму, а також, у філософських системах окремих
західноєвропейських мислителів (П.Теяр де Шарден, М.Шелер та ін.), але за певних причин
(історичних, політичних, соціальних тощо) так і не була сповна реалізована. Нас, однак, у першу
чергу цікавлять орієнтації та мотиви сучасної науки щодо формування антропокосмічного
мислення, виявлення антропокосмічних настанов у постнекласичній парадигмі наукового знання,
що власне й буде метою цієї розвідки, оскільки сама концепція антропокосмізму має
надзвичайно потужний потенціал для розвитку науки. Так, за словами В.Стьопіна: «ідеї космізму
органічно включаються в розробку нової метафізики, котра могла б стати філософською основою
постнекласичного етапу розвитку науки, що забезпечить подальший розвиток загальнонаукової
картини світу в руслі ідеології універсального еволюціонізму, уявлень про «людиновимірні»,
історично розвинені системи та ідеали “антропокосмізму”» [12]. Отож, перед нами постають такі
завдання: 1) визначити роль міфологічного світогляду для сучасної культури та науки; 2) виявити
головні засади єдності людини та Космосу в передфілософську добу людства; 3) провести
паралелі між тенденціями поснекласичної науки та прадавніми уявленнями на основі
антропокосмічної настанови «повернення до витоків». Предмет цієї розвідки – репрезентація
антропокосмічної настанови «повернення до витоків» в архаїчних системах ментальності та в
сфері сучасного наукового мислення. Об’єкт – антропокосмічна настанова традиційних культур.
Над дослідженням цієї проблематики в різних її аспектах працювали Р.Барт, А.Горєлов,
С.Гроф, П.Гуревич, М.Еліаде, Е.Касірер, Дж.Кемпбел, Л.Леві-Брюль, К.Леві-Строс, Б.Малиновський, В.Стьопін, Г.Франкфорт, Дж.Фрезер, І.Чорний, М.Шелер, К.-Г.Юнг та інші.
Наукові відкриття природничих і соціогуманітарних наук минулого століття підвели
науковців до прадавньої філософської ідеї аналогії мікро- та макрокосмосу. Так, наприклад,
О.Гафіатуліна в статті «Синергетичний підхід у пізнанні мікро- та макроявищ: еволюційна
картина природи» зауважує: «Зараз природознавство дедалі більше схиляється до переконання,
що більшість істотних космологічних явищ зумовлені фундаментальними мікроявищами. У
сфері надвисоких явищ проблематика космології та мікросвіту змикаються» [2, с.1].
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Ідея подібності мікро- та макрокосмосу стає предметом аналізу в сучасних напрямах
психологічної науки, зокрема в психоаналізі, трансперсональній психології тощо, оскільки досі
проблема феномену свідомості та її співвідношення з об’єктивною реальністю в науці
залишається відкритою. Понад те, вищевказана ідея стає плацдармом для конструктивного
діалогу між природничими та соціогуманітарними науками. Так, відомий фізик В.Паулі й не
менш видатний психоаналітик К.Юнг аналізували колективне несвідоме (структурний елемент
психіки людини – мікрокосму) та просторово-часовий континуум (конструкт макрокосму) як
внутрішній і зовнішній аспекти єдиної реальності [див.: 17]. Звідси, часто пропонуються
гіпотетичні паралелізми в різних галузях науки, особливо під час опису певних фізичних і
психологічних явищ. Подібне припущення висунув засновник трансперсональної психології
С.Гроф: «Якась нова універсальна формула, в дусі корпускулярно-хвильового парадоксу
сучасної фізики, можливо, буде описувати людину як істоту парадоксальну, що має два
доповняльних одне одного аспекти: з одного боку, вона здатна виявляти якості ньютонівського
об’єкта, з іншого – характеристики нескінченного поля свідомості» [6, с.218]. Тому з’являються
дослідники (наприклад, В.Єремєєв), які починають говорити про становлення нової науки –
антропокосмології, тобто «науки про людину і Космос, які перебувають у нерозривній єдності»
[7, с.6]. Однак говорити про таку науку, на наш погляд, ще зарано, оскільки її теоретичні
основи тільки аналізуються та вивчаються на матеріалах філософських, релігійних, наукових і
містичних джерел, як доволі давніх, так і сучасних.
Отже, як ми з’ясували вище, у царині постнекласичної парадигми науки вимальовується
тенденція до переосмислення здобутків навіть дофілософських форм мислення, оскільки
витоки перших антропокосмічних уявлень сягають ранніх етапів антропогенезису, доісторичної
доби людства. Тим більше, що саме ідею єдності людини і світу Е.Касірер вважав
найсильнішим імпульсом у розвитку міфологічного мислення [див.: 4, с.79].
Як обґрунтувати актуальність такої інтенції щодо минулого? Слушним, у контексті цього
питання, стає зауваження Х.Ортеги-і-Гасета про те, що «сучасна людина не зовсім розуміє, що
майже все, чим вона володіє і що дозволяє їй хоч якось ладнати з життям, – усім цим вона
зобов’язана минулому, проте це означає, що людина повинна бути достатньо уважною,
делікатною та проникливою в поводженні з минулим – адже, воно, можна сказати, являється
нам у нашій спадщині. Безпам'ятство, байдужість до минулого призводить – і ми свідки цього –
до повернення варварства» [10, с.404-436]. Крім того, все більше дослідників наполягають на
тому, що людство назавжди втрачає конструктивну силу міфологічного світогляду і вбачають у
цьому причину катаклізмів сучасної техногенної цивілізації. Так, К.-Г.Юнг писав: «Цивілізація,
котра втрачає своїх богів, свої міфи – приречена. Міф дає підґрунтя для існування, встановлює
життєві координати» [8, с.12]. Без міфу, писав Ф.Ніцше. «культура втрачає свій здоровий
творчий характер природної сили: лише обставлений міфами горизонт замикає цілий
культурний рух у певне завершене ціле» [цит. за: 4, с.95].
Що ж такого особливого в міфотворчому мисленні, чого не вистачало донедавна у
науковому пізнанні? Очевидно, що однією з принципових відмінностей, яка породжує
глобальні проблеми, це відсутність особливого ставлення до світу. Якщо ставлення прадавніх
людей до світу виявлялось у позиції «Я-Ти», то ставлення наступних поколінь змінилося на
протиставлення – «Я-Воно». У міфологічному світогляді «Ти» – це і природа, і життя, і Всесвіт,
які глибоко переживаються індивідом. Як стверджує Г.Франкфорт, для міфопоетичної
свідомості «те, що хвилює», рівноцінне «тому, що існує» [14, с.32]. Суб’єкт-об’єктна позиція
постміфологічного мислення зводить нанівець емоційне сприйняття людиною явищ реальності.
Звідси, все, що виходить за межі каузальності та закономірностей, зокрема для науки, втрачає
будь-який смисл загалом. Інша річ – первісне мислення, у межах якого також існували
причиново-наслідкові зв’язки, але нівелювалася механічність цих зв’язків [див.: 14, с.34].
Нині, на постнекласичній стадії розвитку наукового знання, відбуваються суттєві зміни в
полі суб’єкт-об’єктних відносин, зокрема акцентується увага не на їх протиставленні, а на їх
взаємній діалогічності. Понад те, сьогоденний ідеал «відкритої раціональності»
постнекласичної науки дозволяє адаптувати цінності традиційних спільнот. Так, В.Стьопін
зазначає: «Постнекласична наука органічно включається в сучасні процеси формування
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планетарного мислення, діалогу культур, що стає одним із найважливіших факторів
кроскультурної взаємодії Заходу і Сходу» [12]. Схожої думки дотримувався й французький
представник структуралістської школи К.Леві-Строс, який у своїй праці «Первісне мислення»
передрікав: «залишатися вірним духові первісного мислення означає визнати, що наукове
пізнання, в своїй найсучаснішій формі, зустрівшись із первісним мисленням завдяки лише йому
одному, буде сприяти легітимації його принципів та відновлення його в правах» [9, с.291].
Отже, врешті-решт, що ми розуміємо під «витоками»? Цим поняттям ми позначаємо той
первинний час, або ж ту «гіпотетичну» точку «сингулярності» первісного мислення, з якої
починається осмислення проблем творення Всесвіту, природи, появи світоглядної опозиції
речей та людини. Цей період сміливо можна визначити як сакральний, оскільки це час
цілковитої гармонії, кровної спорідненості людини з Універсумом, яка, усвідомлюючи свою
окремішність, водночас відчуває благоговійний трепет від думки про єднання з Космосом. Така
світоглядна позиція має неабияку значущість, особливо для свідомості архаїчних народів. На
думку румунського етнографа та культуролога М.Еліаде, у первісних культурах мала місце
постійна реактуалізація «абсолютного початку», тобто, відбувався процес оновлення всього
світоустрою, який на практиці здійснювався повторенням, переповіданням космогонічного
міфу [див.: 15, с.41]. До того ж, таке переповідання обов’язково супроводжувалося певною
дією: чи то танець, чи ритуал. Архаїчна людина «вміла» відчувати пульсацію Космосу, його
ритмічність, адже вона була пов’язана з усіма його виявами. Попри все, космогонічний міф був
актуальним упродовж усього життя людини, на всіх важливих його стадіях: при народженні,
ініціації, шлюбі, смерті, лікуванні, святах тощо. «Під час цього сакрального періоду
суспільство досягає цілісності водночас космічної, божественної, соціальної та сексуальної» – у
такий спосіб М.Еліаде описує святкування кінця року й початку іншого, під час якого народ чи
плем’я повертались у пракосмічну епоху [див.: 16, с.107].
Отже, людина і Космос перебували у постійній взаємодії. Таке взаєморозуміння людини і
Всесвіту базувалося не тільки на підставі антропо- та соціоморфізму, а передусім завдяки
механізму містичної інтуїції, містичної єдності та почутті космічної любові, особливо в період
дологічної форми мислення [див.: 6, с.31]. Тому, природа для архаїчної людини – це дім
гармонії, за підтримання якої вона відповідальна.
Пошуки першовитоків характерні для всіх періодів як історії філософії, так й історії
науки. У своїй праці «Ностальгія за витоками» М.Еліаде наводить приклад того, як ХІХ ст. –
століття шаленого науково-технічного підйому, процвітання матеріалізму та позитивної
філософії, не дискредитувало ці пошуки. Так, одні шукали ці витоки у творчій матерії, інші – в
різних теософських і спіритуалістських ученнях і доктринах [див.: 16, с.68].
Сучасна наука теж не стала винятком у цьому процесі, оскільки вона, як стверджує І.Чорний,
«не переставала бути своєрідним міфом і релігією» [13, с.50]. Цей процес М.Еліаде описує так:
«Неспокійні пошуки життя та духу, гіпнотичний вплив таємниць природи, потреба проникнути у
внутрішні структури матерії та розшифрувати їх – усі ці бажання та цілеспрямованості знаходять
ностальгію за первородним, за певною вихідною універсальною матрицею. Матриця, субстанція
представляють абсолютні витоки, початок усіх речей: Космосу, життя, духу. Присутнє
невідворотне бажання проникнути в глибини часу та простору, досягти меж і початку видимого
Всесвіту й, особливо, розкрити таємничі основи субстанції, стану живої матерії в зародку» [16,
с.65]. Проте, такий процес пошуків у постнекласичній науці, на відміну від попередніх епох, має
дещо інший, більш глибокий смисл. Так, сучасні астрономи, астрофізики і космологи об’єднують
свої зусилля з метою розкрити таємницю Великого Вибуху, що став причиною виникнення нашого
Всесвіту. Ставлять собі за мету зрозуміти те, які умови передували цій події. Намагаються створити
«теорію всього», яка б описувала як квантові, так і космічні процеси і явища. Схожі орієнтації й у
галузі психології: дослідники цієї сфери дедалі глибше «пірнають» у тенети свідомості, а також
ретельно вивчають змінені її стани. Біологічна наука вже майже підійшла до розкриття людського
геному, експериментує з клонуванням. Фізики все далі проникають у субатомарні рівні, а
палеонтологи й археологи інтерпретують нові знахідки й артефакти.
Сучасна ідея універсального еволюціонізму, яка підтримується майже всіма науковцямиприродничниками теж повертає нас до «початку часів», адже аналогію цьому ми вбачаємо саме в
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космогонічному міфі, що описує всю еволюцію творення Всесвіту, починаючи від хаосу й
завершуючи людиною, природа якої, у свою чергу, включає всі елементи еволюційного процесу.
Також, ця концепція перегукується з міфічним світовим, або іншими словами, космічним
деревом, феномен якого властивий для міфології майже всіх народів світу. Таке дерево життя
символізує своєрідний ієрархізований космічний устрій: від мікро- до макрокосмосу.
Якщо узагальнити сказане, то доречною буде думка І.Чорного щодо визначення
тенденції сучасної науки, яка «долаючи спеціалізацію й диференційованість, наближається
до свого минулого, до синкретизму, де людина перебувала в органічному зв’язку з
динамічним Космосом» [13, с.51].
Висновок. Антропокосмічна настанова, яку ми назвали «повернення до витоків», є тим
імпульсом, який здатен слугувати реконструкції гармонічних відносин між людиною та
Космосом. Притаманна ще архаїчним культурам думка про органічну спорідненість людини і
Всесвіту виявилася резонуючою з магістральними тенденціями сучасного етапу розвитку
наукового знання.
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Summary
Khalay I. "Return to basics": Antropocosmic Guidelines of Traditional Culture and Modern Science. He
article highlights the essence of one of antropocosmic guidelines presenting a stage of development of science,
whose origins can be traced back in archaic times, namely pere-philosophical thinking. The author found
analogies between syncretic mentality of prehistoric peoples and syncretic tendencies in post-non-classics.
Keywords: antropocosmism, anthropocentrism, universe, cosmos, microcosm, macrocosm, pere-philosophy,
myth, harmony, universal evolutionism, syncretism.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ У ФІЛОСОФІЇ
З´ясовуються передумови формування та розвитку в сучасній філософії комунікативної
парадигми знання. Розкрито внесок у її становлення провідних західноєвропейських мислителів, які
переосмислювали суть, евристичні можливості та нові горизонти пізнавальної діяльності´єкта
суб
крізь призму феномену спілкування, досягнення взаєморозуміння та подолання відчуження між людьми.
Ключові слова: К.-О.Апель, М.Бубер, Ю.Габермас, Н.Луман, діалог, етика дискурсу, комунікативна
парадигма, лінгвістичний поворот, спілкування, філософія.

Актуальність теми статті зумовлена тим, що сучасний соціум дедалі більше
характеризується інноваційними процесами, які охоплюють усі сфери суспільства, особливо
тими, що дотичні до застосування інформаційних технологій. Сучасні електронні засоби
масової інформації зробили простір комунікації глобальним, але він дедалі більше
заповнюється псевдоспілкуванням. Низка інформаційних повідомлень в Інтернеті та ЗМІ має
характер прямої вербальної агресії. Глобальність явища комунікації означає, що вона стала
проблемою виживання та подальшого поступу людства.
Зазначена проблематика набуває значущості в контексті процесів гуманізації та
гуманітаризації науки, яку сьогодні дедалі частіше визначають як комунікативний феномен,
тип дискурсу, діалогу, який підпорядкований певним правилам. Можна стверджувати, що саме
в теорії комунікації закладено потужний потенціал організації міждисциплінарних досліджень,
які передбачають осмислення природи і прихованих можливостей гуманітарно-наукової
парадигми знання та її методологічного значення.
До різноманітних аспектів комунікативного процесу в пізнанні (етичному та
логічному в тому числі) була прикута увага ще в Античності (Сократ, Платон, Аристотель,
Протагор, Горгій). В епоху Середньовіччя стає особливо актуальним вивченням етичного
аспекту комунікації (Августин, Тертуліан). У добу Відродження дослідженням логічного
аспекту комунікації займалися Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей. Плідно розвивали
логічні ідеї комунікації в Новий час Френсіс Бекон, Рене Декарт та ін. Г.Ляйбніц
запропонував на основі математичної чи символічної логіки проект мови комунікації для
науки загалом. У герменевтичній філософії завдяки працям Ф.Шляєрмахера увага
зміщується на семантичний аспект комунікації.
Особливо популярною тема комунікації стала у філософських ученнях ХХ ст. (праці
Б.Расела, Л.Вітгенштайна, Ф.де Сосюра, Ч.Моріса, М.Бубера). Феномен комунікації
досліджувався і мислителями в галузі теорії інформаційного суспільства (Д.Бел, Е.Тофлер).
Про різноманітні моделі комунікації писали Г.Д.Ласуел, Н.Вінер, Р.Барт, М.Фуко.
Поняття наукової комунікації як виду соціальної комунікації представлено працями
М.Полані, П.Бурдє, С.Вулгара, Т.Куна, Б.Латура, Р.Харе. Про норми наукової діяльності та про
етос ученого вів мову Р.Мертон. Частково проблема комунікації досліджувалася Е.Гусерлем,
Ж-П.Сартром, М.Гайдегером, К.Ясперсом, Х.Ортегою-і-Гасетом.
Серед російських філософів, які займалися дослідженням ціннісного виміру комунікації,
варто згадати В.Дем’янкову, А.Назарчука, В.Петрову, Б.Поршнєва, Ю.Плєтнікова.
Представниками української традиції розробки цієї проблеми є Л.Ситниченко, Є.Бистрицький
та ін. «Комунікація – універсальне надбання людства й універсальна реальність суспільного
існування. Справжня комунікація існує для всіх без винятку. Жодна суспільна загальнозначуща
справа неможлива поза її колективним – комунікативним, опосередкованим публічним
обговоренням – визнанням, тобто поза легітимацією» [5, с.7].
Передумовою виникнення комунікативної парадигми філософії став лінгвістичний
поворот, який конституював перехід від філософії свідомості до філософії мови. Саме праці
Людвіга Вітгенштайна та Мартіна Гайдегера закладають основи для комунікативного
напряму лінгвістичного повороту. Саме з іменами цих авторів набуває актуальності
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сприйняття мовної комунікації та мови і мовлення загалом як граничного первня людського
розуміння та самоіндентифікації людини у світі. Сутність зазначеного повороту полягає в
тому, що мова стає умовою осягнення будь-якої реальності, тобто за законами знакових
утворень можна дослідити будь-які явища в житті людини і трансформувати філософське
бачення природи і мови. Передумовами цього повороту стали певні трансформації
філософських уявлень, внаслідок діяльності представників аналітичної філософії, філософії
герменевтичного напрямку та ін. Зокрема, Ю.Габермас зауважує, що саме внаслідок двох
поворотів (лінгвістичного і прагматичного) і виникає сучасна філософія. Тому можна
стверджувати, що за допомогою саме лінгвістичного повороту було здійснено поштовх до
фундаментальної зміни у філософії та методології науки: утворення нової парадигми
комунікативної філософії, зміни самого способу мислення.
Не менш важливу роль у становленні комунікативної парадигми філософії відіграв
прагматичний поворот, який переорієнтував дослідження з семантичного рівня на
прагматичний. Предметом мовної прагматики стає аналіз використання мови і буденної
комунікації між людьми, а головна мета вбачається в синкретичному осмисленні проблеми
людського взаєморозуміння. Проте повний перехід до філософії комунікації відбувається в
концепції трансцендентальної прагматики Апеля (у праці «Трансформації філософії»). Автор
пов’язує цю трансформацію з осмисленням проблематики мови. Ще одним вагомим
твердженням філософії К.-О.Апеля є прагнення поєднати дві цілком різні традиції – англоамериканську філософію (прагматичну й аналітичну) та філософію континентальну, європейську
(герменевтика, філософія М.Гайдегера, класична трансцендентальна філософія). На думку
мислителя, такий синтез є досить органічним: він полягає в істотному взаємодоповненні таких
зовні протилежних спрямувань сучасної філософії, як екзистенціалізм і аналітична філософія.
Однією з новацій К.-О.Апеля є епістемологічна концепція, що поєднує дві основні форми
пізнання: сцієнтистську та герменевтичну. Вихідним твердженням апелівського аналізу
співвідношення сцієнтистики та герменевтики є така комунікативна ситуація, що виникає в
будь-якому діалозі, коли ми не в змозі зрозуміти співрозмовника. Для прикладу Апель наводить
роботу психотерапевта, який на відміну від перекладача не лише розуміє мову опонента, а й
тлумачить її. На думку автора, виявляючи універсальні правила та умови комунікації, можна
визначити (на рівні конкретних змістових висловлень) істинність або хибність суджень.
Парадигма комунікації, на основі якої здійснюється «трансформація філософії», постає
фундаментальною парадигмою також і соціальної теорії.
Поняття комунікації як нової некласичної парадигми в соціальному пізнанні,
розвинуто також у працях відомого німецького філософа, засновника теорії комунікативної
дії – Юргена Габермаса. Про справжнє значення цієї постаті в історії філософії влучно
зауважує А.Назарчук: «Особливість Габермаса зводиться не лише до факту тривалого
перебуння у філософії. Багато філософів за життя проходили шлях від популярності до
забуття. Приклад Габермаса зворотній. Від нього не можна відмахнутися, його не можна
проігнорувати. Ми відчуваємо його присутність в актуальній філософській рефлексії наших
днів – та інтенсивність його перебування не зменшується» [4, с.49].
Автор низки праць, присвячених феномену комунікації: «Теорія комунікативної дії»,
«Моральна свідомість і комунікативна дія», «Етика дискурсу» та ін., де комунікація
трактується саме в контексті соціальної дії. Він розробив фундаментальні принципи нового
методологічного підходу, який в сучасній ситуації набуває характеру парадигми соціального
пізнання. На відміну від розуміння парадигми Т.Куном як дисциплінарної моделі чи
теоретичної та концептуальної схеми, під цим поняттям, на думку Габермаса, розуміється не
лише комплекс методів і науково-дослідницьких підходів, а й нове розуміння самої соціальної
реальності та соціального знання. Комунікативний підхід, вважає філософ, передбачає більш
розширене розуміння та вживання самого поняття «комунікація»: він є не одностороннім
механізмом функціювання системи поширення інформації, а способом забезпечення зв’язку та
взаємодії людей у соціальній сфері за допомогою продуктивного, конструктивного діалогу. А
цей діалог можливий лише через відкриті раціональні структури комунікації.
Що стосується проблеми етики дискурсу, Габермас пропонує звернути увагу на
особливості етики Канта. Бо вся сучасна етика, на думку мислителя, – це не що інше, як
наслідування Канту, а в ширшому значенні – діалог з ним. В етиці дискурсу Габермаса місце
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

97

категоричного імперативу займає досвід моральної аргументації. Також філософ пропонує нове
тлумачення найактуальнішіих проблем етики і соціальної філософії: надати нового значення
моральним судженням, процесу визнання моральних норм, моральних заповідей, заборон і т.ін.
У питанні мови Ю.Габермас виокремлює соціально-конструктивну її функцію, яка загалом,
на думку філософа, відіграє важливу роль: через мову досягається потрібна суспільна згода, яка є
запорукою соціального порядку. Отже, теорія комунікації Ю.Габермаса здійснила «комунікативну
революцію», змінила уявлення про саму комунікацію та комунікативну діяльність.
Загалом концепції Ю.Габермаса та К.О.-Апеля базуються на понятті комунікативної
раціональності, де кантівську тезу про можливість об’єктивного пізнання трансформовано
шляхом лінгвістичного перетворення теоретичного та практичного розуму, проте К.-О.Апель
прагне визначити соціальні норми за допомогою трансцендентальних первнів. Філософія, на
його думку, повинна стати трансцедентальною прагматикою, де поняття ідеального
комунікативного співтовариства виконує функцію певного абсолюту, або ідеалу.
І хоч обидва філософи осмислюють питання обґрунтування моральних норм по-різному,
проте вони намагаються розв’язати нормативно-етичні проблеми за допомогою практичного
розуму, а саме – дискурсивно-комунікативного. Ідеалістична філософія свідомості класичного
раціоналізму перетворюється в Апеля та Габермаса на комунікативний ідеалізм, внаслідок чого
навколишній світ людини постає комплексом символічних форм, які підлягають
комунікативній організації. Вихідним пунктом розбіжностей двох мислителів є питання
кінцевого обгунтування. На думку Габермаса, воно неможливе. Він досить критично оцінює
саму можливість кінцевого обгрунтування дискурсивної комунікативної етики. Філософ
намагається структурувати й обґрунтувати соціальну філософію та спрямовує свою концепцію
на шлях становлення теорії суспільства на універсальних принципах мовної практики,
заперечуючи можливість остаточного обґрунтування.
Незважаючи на кардинальні розбіжності між концепціями К.-О.Апеля і Ю.Габермаса,
завдання комунікативної парадигми філософії автори окреслювали однаково: подолати
суперечності попередньої філософії та знайти вихід із сучасної кризи в суспільстві шляхом
побудови нової комунікативної етики та відповіді на актуальні питання соціально-політичного
життя. На думку авторів, дискурсивна етика передбачає ідеальний варіант суспільної
організації, в якій учасники дискурсу усвідомлюють можливість того, що потрібно буде
відмовитись від частини власних інтересів. «Тільки процес досягнення інтерсуб’єктивного
взаєморозуміння може привести до згоди, рефлективної за совєю природою: лише тоді її
учасники зможуть усвідомити, що вони спільними зусиллями один одного в чомусь змогли
переконати» [6, с.106]. Це здійснюється не під тиском певних обставин, а внаслідок
усвідомлення глобального суспільного значення та відповідальності. Отже, теорія
комунікативної дії Габермаса і теорія комунікативного співтовариства Апеля здійснили
революційний вплив на теоретичне осмислення поняття комунікації.
Вагомий внесок у становлення теорії комунікації здійснив німецький соціолог Ніклас
Луман, який вважав, що життєвий світ – це лиш окремий фактор комунікації, яка є суттєвою
характеристикою самого суспільства, а твердження, що «лише комунікація може здійснювати
комунікацію» [3, с.114] набуває нового смислу та викликає неабияке зацікавлення сьогодні.
Поняття комунікації Н.Луман трактує не в буденному, широкому значенні. Він виокремлює три
її складники: інормацію (це певний вибір з низки варіантів), повідомлення (передбачає
різноманіття способів передачі інформації) та розуміння. На думку Лумана, коммунікація є
повністю закритою системою, вона є основою суспільства, причиною та початком його
утворення. І хоча Луман не пов’язує якісні зміни в суспільстві з розвитком сучасних засобів
комунікації, проте, на його думку, всі вияви соціального життя (дія, бездіяльність, інтеракція) є
формами комунікації. Тобто комунікація – це не просто характеристика суспільства, а й сама
суть соціальної системи, ключовими елементами якої є інформація, розуміння та повідомлення.
Основна концепція Лумана передбачає розкриття не однієї єдиної теорії, а певний теоретичний
плюралізм еволюційної, системної та комунікативної теорій. Майбутнє комунікативного
суспільства, на думку філософа, пов’язане з розвитком глобальної та екологічної комунікації.
Комунікативна проблематика сьогодні набуває статусу «вічної проблеми» (у
філософському та соціально-філософському розумінні), тобто проблеми людського буття.
Справді, комунікаці як узаємодія «Я» та «Іншого» досліджує проблему взаєморозуміння не
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лише на рівні міжособистісних відносин, а й взаємодію між культурами, соціумами. Вона
вимагає від учасників дискусії націленості на досягнення спільного порозуміння в будь-яких
питаннях чи загальних уявлень про речі. Це не означає, що опоненти повинні відмовлятися від
власних поглядів, це лише зобов’язує їх враховувати іншу позицію (орієнтація на Іншого).
Заслуга комунікативного відкриття «Я»–«Ти» належить релігійному філософу
екзистенціоналісту М.Буберу. На думку мислителя, в релігійному відчутті людина не може
залишитись абсолютно самотньою, їй надано досвід Іншого, саме тут можна говорити про
унікальний діалог людини з Богом (Е.Гусерль теж веде мову про Іншого, розкриває структури
свідомості, завдяки яким чуже Я стає не менш достовірним, ніж власне, проте Інший у контексті
феноменології постає лише як феномен). М.Бубер вважає, що саме у світі взаємовідносин людина
визначає свою сободу і долю. Тільки в присутності «Ти» людина здатна приймати рішення,
відкидаючи причинову зумовленість, а відтак, вона стає вільною [1, с.326]. Філософ веде мову
про те, що людині не потрібно шукати Бога, чи досліджувати Його, розмірковувати про Нього.
Він є Даром, Откроенням, що підтверджує осмисленність світостворення. У зустрічах з «Ти»
людина усвідомлює своє покликання і саме тоді питання про смисл життя зникає [див.: 1, с.367].
За допомогою своєї концепції діалогічного буття М.Бубер пропонує розв´язання проблеми
смислу життя, самотності та покинутості людини в соціумі. Саме за допомогою комунікації, в
діалозі з «Іншим» ми можемо глибинно пізнати власне «Я».
Сучасне бачення феномену комунікації полягає в тому, що комунікативна філософія стає
новою парадигмою в історії філософії, яка прагне подолати вади філософії буття та філософії
свідомості. В основу цієї парадигми покладено трансцендентальну (ідеальну) мовленнєву
прагматику, вона спрямована на виявлення більш фундаментальних підвалин, аніж ті, що можна
вивести з людської суб’єктивності. Умовно можна виокремити три напрями розуміння
комунікації у філософії науки. Перший, так званий методологічний підхід, базується на класичній
позитивістській методології суб’єкт-об’єктних позицій. Цей підхід представлений концепціями
системного підходу, інформаційного суспільства, технологічного детермінізму і т.д. Друга,
некласична методологія представлена філософією Юргена Габермаса. Він розробляє
концепцію, що ґрунтується на дуалістичному розділенні двох сфер існування людини – сфери
взаємодії людини з природою і сфери міжособистісного спілкування. Останній, постнекласичний підхід розглядає комунікацію як активне середовище, здатне самооргнізовуватись. У
науковому пізнанні особливими виявами комунікативності в науці стали ідеали і норми
наукового дослідження. Саме вони визначають для вчених зразки теорії, методу, факту,
доказовості, обґрунтованості, аргументованості знання. Проте ці ідеали і норми можуть
інституалізуватись і транслюватись у пізнавальній діяльності лише через комунікації та
завдячуючи лише їй. За допомогою теорії комунікації можна сформувати цілісне уявлення про
закономірності суттєвих зв’язків у різноманітних видах комунікації. Особливістю
ко м
унікативно ї дії в науці є те, що во ан передовсім орієнтована на знаходження
взаєморозуміння між ученими і лише потім – для отримання результату, знання.
Вагомого значення в комунікативній філософії надається етиці. Представники
комунікативної філософії обстоюють неодмінність граничного обґрунтування норм і цінностей,
переосмислюючи при цьому кантівську філософію практичного розуму в межах дискурсивної
етики. Комунікативна чи дискурсивна етика – це своєрідний методологічний поворот від
класичної парадигми філософії свідомості до посткласичної філософії комунікації. Головним
завданням теорії комунікації є прагнення відповісти на глобальні питання сучасності,
спрямовуючи свої зусилля на розв´язання і методологічних, і практичних проблем. Зокрема, це
стосується питань філософсько-теоретичного обгрунтування моральних норм, створення
універсальної концепції філософії моралі, що грунтується на принципах раціоналізації та
універсалізації життєвого простору. Комунікативна парадигма прагне відповісти на питання
«чи здатна людина за допомогою етичного розуму компенсувати конститутивну недостатність і
дати відповідь на виклик ситуації, яку вона як «homo faber» спричинила» [2, с.240].
Представники комунікативної теорії ставлять перед собою завдання побудови принципів
нової етики, етики відповідальності, яка виконувала б функцію легітимуючої інстанції і
здійснювала би контроль за розвитком сучасного суспільства. Не менш актуальним, проте мало
дослідженим, залишається естетичний аспект теорії комунікації, хоча ще Ю.Габермас
виокремив естетичний рівень комунікативної дії.
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Висновок. Комунікативна парадигма стає однією з домінуючих тенденцій розвитку сучасної
філософії. Ідеї, проголошені ще у ХХ столітті Габермасом, набувають чималої актуальності
сьогодні, коли однією з домінуючих глобальних проблем стає проблема взаєморозуміння між
людьми, подолання відчуженості у сфері міжособистісної комунікації. Проте складається дивна
ситуація, коли за величезної кількості визначень і теорій комунікації, які грунтуються на
різноманітних концептуальних підходах і баченнях, зовсім відсутня загальнотеоретична парадигма,
яка б об’єднала теоретиків комунікації. Ця ситуація зумовлює нагальність, актуальність пошуку
нової парадигми і методології дослідження комунікації як самостійної галузі знання.
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Tkachova Y. The Establishment and Perspectives of Development of Communicative Paradigm of
Philosophy. The article investigates the conditions of formation and development of modern philosophy of
communicative paradigm of knowledge. The author explains the contribution in its formation of works of leading
Western thinkers who rethink the essence of the heuristic possibilities and new horizons of cognitive activity of
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КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕВІДА КРІСТАЛА
Досліджується креативний і методологічний потенціал лінгвофілософської концепції Девіда
Крістала в розв’язанні проблеми трансформації природньої мови у кіберсфері та вплив Інтернет-мови
на соціосферу через комп’ютерно-опосередковану комунікацію. Ключові слова: кіберсфера, лінгвосфера,
комп’ютерно-опосередкована комунікація, Інтернет-мова.

Процеси, що відбуваються в суспільстві в епоху глобалізації, є досить складними для
розуміння. Виникає чимало нових феноменів, які, будучи спрямованими на видозміну окремої
сфери людської життєдіяльності, здійснюють перетворення у всій її структурі. Такі традиційні
засоби комунікації, як паперова пошта, телефон, факс, телебачення, радіо, друковані видання
виявилися недостатньо пристосованими до потреб людини інформаційної ери.
Найпопулярнішою і такою, що може задовольнити чи не всі інформаційні потреби людини, є
мережа Інтернет. Концепція «світової павутини», розроблена у 1989 році Тімом Бернерсом-Лі,
в останнє десятиліття ХХ століття відкрила еру Інтернету.
Інтернет-спілкування поєднує та породжує чимало нових мовних практик, способів і
форматів комунікації: електронна пошта (e-mail), чат, форум, ведення блогу (специфічна форма
особистого щоденника), рольові ігри, вебінари (комп’ютерні конференції тощо). Розвиток мови
демонструє те, що стару методологічну парадигму аналізу мови важко застосовувати до
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вивчення трансформацій, що відбуваються з об’єктом лінгвістики у ХХІ столітті. Як вважає
Є.Горошко, «сьогодні основний інтерес лінгвістів з проблеми «Як влаштована мова?»
переключається на проблему, як вона функціонує» [2, с.223].
Актуальність дослідження віртуального світу як специфічного середовища зумовлена не
тільки зростанням впливу Інтернету на соціальний аспект життя особистості, а й потребою
ретельніше розглянути діапазон можливих наслідків впливу кіберсфери на логосферу, а через
неї на лінгвосферу та людину як суб’єкт і об’єкт суспільних трансформацій.
Метою нашого дослідження є спроба окрселити функціональні можливості певних
факторів видозміни природньої мови в Інтернеті та звернути увагу користувачів кіберсфери на
позитивні й негативні моменти взаємовпливу цих чинників на процес формування нової
соціосфери. Контекстом наших розмислів слугуватиме концепція Netspeak оксфордського
професора Девіда Крістала, який заклав теоретичні підвалини Інтернет-лінгвістики. Об’єктом
нашої розвідки є Інтернет як засіб комунікації, а предметом – мова як інструмент цієї взаємодії.
Проблема специфіки віртуального простору була й залишається предметом
зацікавлення як зарубіжних, так і українських дослідників. Свідченням цього є низка
вагомих розвідок, у яких робляться спроби об’єктивного підходу до розв’язання цієї
проблеми. Найбільш фундаментальними є дослідження Ж.Ланьє (ідея віртуальних
здібностей), У.Гібсона (віртуальний світ), Д.Дойча (віртуальна реальність як штучна
імітація перебування людини у певному середовищі), М.Кастельса (сучасний світ – гібрид
віртуальної та фізичної реальностей), С.Грінфілд (вплив Інтернет-середовища на розвиток
вищої нервової системи людини); Ш.Тьоркл, Н.Носова (віртуальна психологія). Власне
лінгвістичному аспекту комп’ютерно-опосередкованої комунікації присвячені роботи
Д.Крістала, Є.Горошко, Дж.Бейкера, С.Геррінга.
Особливе ставлення західноєвропейського соціуму до розвитку комунікації виражене
у великій заглавній літері слова Інтернет, синонімами до якого є такі терміни: Weblish
(гібрид від «web» та «English»), netlingo (нет-лінгво, Інтернет-мова), e-talk (електронна
розмова), tech-speak (техно-мова), wired-style (провідний стиль), geek-speak (мова
божевільних), netspeak (нет-мова, Інтернет-мова) [13, с.287] – саме ці та чимало інших
термінів використовують американські лінгвісти для позначення мови в різних сферах
Інтернету, а комунікативний простір її функціювання називають комп’ютерноопосередкованими комунікаціями (КОК / computer-medieted communications). Зауважимо, що
сам термін CMC не завжди вживається однозначно. Як правило він функціонує у двох
значення, а саме: 1) як функціональний різновид мови; 2) як комунікативне середовище.
Російські та українські дослідники частіше послуговуються терміном «мова Інтернету»
[див.: 3, с.30], а СMC позначають віртуальну комунікацію, Інтернет-комунікацію [див.: 6, с.25],
або ж комп'ютерний чи електронний дискурс [див.: 2, с.224]. Ця неоднозначність вживання
термінів, на думку Є.Горошко, зумовлена різними чинниками: «…або дисциплінарними
рамками (наприклад, у соціології більше говорять про Інтернет-комунікації, а в теорії
комунікації та лінгвістиці – про КОК), або контекстуально (наприклад, електронна комунікація,
крім спілкування через Інтернет, охоплює спілкування, що здійснюється допомогою інших
комунікативних платформ, наприклад, засобами мобільної телефонії)» [2, с.230]. Окремі
дослідники КОК розрізняють поняття «електронне спілкування» та «електронний дискурс»,
вважаючи останнє більш вужчим, оскільки воно описує мовні та мовленнєві особливості
комп'ютерного «текстового спілкування», які вивчаються методами дискурсивного аналізу.
Означене вище дає підстави вважати, що процес побудови єдиної лінгвофілософської
концепції Інтернет-комунікації триває. Спроби лінгвістів розв’язати цю проблему шляхом
вибудовування концептуального ланцюжка понять, які перебувають у родо-видовому
відношенні, не є втішними, оскільки засновуються на теоретико-множинній основі. Свідченням
цього є той факт, що ряд західних лінгвістів вдаються до операції обмеження, тобто переходу
від ширшого поняття до вужчого, забуваючи при цьому специфіку цієї логічної операції, її
логіко-гносеологічний та методологічний потенціал. Так, наприклад, К.Турлов у статті
«Інтернет та мова» виокремлює такі структурні елементи Інтернет-комунікації:
• Internet (Інтернет) – глобальне середовище спілкування, комунікативний простір;
• Computer-mediated Communication (CMC) (комп’ютерна комунікація);
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• Computer-Mediated Discourse (CMD) – текстова комп’ютерна комунікація, що
функціонує в мережі;
• Computer-Mediated Conversation (CMCs) – комп’ютерна розмова, що в нашому розумінні
наближається до соціо-психолінгвістичного аналізу мови. Ця «розмова» сильно залежить від
характеру використання Інтернету – формату комунікації (чат, форум, пошта, блог і т.п.);
• Computer-mediated synchronic and asynchronic communication (CMCS & CMCA) –
комп’ютерна синхронна й асинхронна текстова комунікація [див.: 11].
Від моменту свого створення, Інтернет почав утілювати той віртуальний простір, який
тривалий час мислителі позиціонували як щось абстрактне, один із можливих світів. Нагадаємо, що
поняття «віртуальна реальність» не є новим у концептосфері сучасної філософії. Ідею віртуального
знаходимо у працях Цицерона, Томаса Аквінського, Миколи Кузанського та інших. Представник
німецької філософії Ляйбніц писав про «віртуальну вродженість ідей». Гегель застосовує поняття
віртуального для позначення форми існування реального в ідеальному.
Реалізація поняття віртуального покликана сприяти прискоренню комунікації між людьми,
нівелюванню часових та просторових меж. Зважаючи на особливості кіберсфери, поняття
комунікації теж зазнало змін. Комп’ютерна комунікація (Computer-mediated Communication
(CMC) поєднує різні можливості аудіальної, візуальної та текстової комунікації. Остання
(Computer-Mediated Discourse (CMD) цікава тим, що через брак невербальних і паралінгвальних
засобів передачі інформації, вимушена постійно трансформуватися з метою підвищити свою
здатність до повної передачі змісту повідомлення від адресанта до адресата. Комп’ютерноопосередкована розмова (Computer-Mediated Conversation (CMCs) є тим, що ми в Інтернет-мові
називаємо усно-писемним мовленням. Вона відображає особистісний та соціальний характер
нового типу комунікації. Тут важлививим є такі її види: 1) чат – форма швидкого обміну
короткими текстовими повідомлення між користувачами в комп’ютерній мережі в режимі
реального часу; 2) форум – інтернет-ресурс для обміну повідомлення, що об’єднані однією
тематикою; 3) електронна пошта – аналог традиційної пошти в мережі Інтернет, що крім обміну
текстовими повідомлення, надає можливість пересилання відео-, аудіо- та інших типів файлів; 4)
блог – персональний веб-сайт або сторінка, на якій особистість ділиться інформацією різного
роду. Ці види комунікації можуть бути як синхронними (у випадку, коли обмін текстовими
повідомленнями здійснюється в режимі реального часу) та асинхронними (коли між
відправленням повідомлення та отриманням відповіді на нього існує певний часовий проміжок).
Поділ контенту мережі на менші структури за способом передачі інформації дозволяє
підкреслити різноманіття та функціональність цього середовища. Проте, як зазначає Вілбер,
«як би Ви не називали Інтернет-культуру, вона все ще цілком базується на тексті (whatever
else Internet culture may be, it is still largely text-based affair)» [13, с.6 ]. З цим не можна не
погодитись, адже більшість досліджень різних галузей гуманітарного знання з функціювання
мережевої мови, присвячених способам формування мережевої ідентичності та презентації
віртуальної особистості, базуються загалом на особливостях протікання мовленнєвих
процесів в Інтернеті. Переконливим аргументом на підтвердженням цієї тези можуть
слугувати праці відомого американського психолога Шеріл Тьоркл. «Ви можете стати всім,
чим Ви хочете. Ви можете повністю «перетворити» себе. Вони не бачать ваше тіло й не
можуть робити про нього жодних припущень. Вони не чують Вашого акценту і теж не
можуть зробити про нього жодних висновків. Все, що вони бачать, це Ваші слова» [12, с.83].
Роль текствої та метатекствової інформації тут набуває особливого значення.
З виникненням високих технологій з’являється можливість говорити про особливий
функціональний різновид мови – мови, що обслуговує електронні засоби комунікації, до яких
передусім належать Інтернет та інші глобальні електронні мережі [див.: 12, с.234].
Оксфордський професор Девід Крістал уперше заговорив про таку нову гілку науки. як
Інтернет-лінгвістика. Її він визначає як «синхронний аналіз мови в усіх видах Інтернетдіяльності, включаючи електронне листування (e-mail), різноманітні види чатів та ігрових
взаємодій, лінгвістичний складник веб-сторінок. Ця гілка лінгвістики покликана вивчати нові
стилі мови та її форми, що утворилися під впливом Інтернету й інших нових засобів
комунікації, таких як, наприклад, short message service (SMS) [див.: 7, с.12].
Електронний медіум (як характеризує Крістал кіберпростір у більшості своїх праць)
полегшує і водночас обмежує нашу здатність до комунікації у такий спосіб, який фундаментально
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відрізняється від тих, що ми застосовуємо у «старомодних» семіотичних ситуаціях. Звичні
характеристики, які чітко розмежовували усне та писемне мовлення, тут стають досить відносними.
Еволюція Netspeak (мови Інтернету) демонструє те, який серйозний взаємозв’язок існує між
середовищем спілкування та цілями й очікуваннями його користувачів. Її результатом стало
зародження нового типу мовлення – писемно-усного (written speech). Один із принципів
використання англійської мови у веб-просторі проголошує: «Пиши так, як ти говориш» [10, с.75].
Дослідники асинхронних чатових груп Девіс і Бруер вважають, що «електронний дискурс
передбачає, що те, що ви будете читати, дуже часто виражатиметься такою манерою, ніби Вам
про це говорять. Це те, що означає, що адресант пише так, як він комунікує в буденному житті
(… electronic discourse is writing that very often reads as if it were being spoken – that is, as if the
sender were writing talking)» [8, с.2]. Отже, писемна форма розмовного стилю, яка найчастіше
зустрічається в Інтернеті, виконує тут дві основні функції: 1) функцію відтворення вимови при
створенні писемного тексту; 2) функцію аудіювання при сприйманні (читанні).
Проводячи паралелі між усним і писемним мовленням, Крістал виокремлює дві основні
характеристики, що створюють відміннсть між комунікацією у веб-просторі та реальному
житті: 1) нестача синхронного обміну інформацією («немає такого сопособу, в який
реципієнт зможе відповісти на наше повідомлення в той момент, доки ми його ще тільки
друкуємо, з тієї простої причини, що він не знає, чи отримає повідомлення взагалі.
Відповідно немає й способу для мовця дізнатися, наскільки чітко адресат зрозумів зміст його
повідомлення і чи не буде потрібно надати додаткову інформацію (There is no way that a
recipient can react to our message while it is being typed, for the obvious reason that recipients do
not know they are getting any messages at all until the text arrives on their screens.
Correspondingly, there is no way for a participant to get a sense of how successful a message is,
while it is being written – whether it has been understood, or whether it needs repair)» [7, с.30]); 2)
ритм міжособистісної взаємодії в Інтернеті є набагато повільнішим, аніж його аналог у
«живому» мовленні, і не може передати більшості важливих властивостей усного мовлення.
Крістал зазначає, що незважаючи на простоту тези «люди пишуть так, як вони говорять»,
часто не звертається увага на таке питання – які люди? «Раніше на Netspeak мав значний вплив
жаргон користувачів Інтернету, коли сама мережа ще була інформаційним привілеєм, а не
буденністю. Але що станеться з Інтернет-мовою, коли розшириться коло користувачів, а з ними
й кількість уведених в мережу мов? (The language of geeks has had a strong influence on Netspeak
hitherto, its jargon appealing to a relatively young and computer-literate population. But what will
happen to Netspeak as the user-base broadens, and people with a wider range of language
preferences come online?)» [7, с.25]. Хоч автор задався цим питанням ще у 2004 році, проте його
висновки стосовно цієї проблеми залишаються актуальними: «Будь-яка спроба
охарактеризувати мову Інтернету цілком чи тільки в окремих випадках її застосування
неодмінно наштовхується на феномен непостійності будь-якої технології (Any attempt to
characterize the language of the Internet, whether as a whole or with reference to one of its
constituent situations, immediately runs up against the transience of the technology.)» [7, с.224].
Девід Крістал пропонує чотири напрямки дослідження буття мови в Інтернеті: 1)
соціолінгвістичний; 2) стилістичний; 3) дослідження у сфері прикладної лінгвістики; 4) освітній.
Перший напрям, на думку Д.Крістала, передбачає ретроспективний огляд взаємозв’язку
між соціальними змінами і функціюванням мови. Поява друкарського верстату у XV столітті,
телефону у ХІХ ст. та радіотрансляцій у ХХ столітті відбувалися не тільки як ще один етап у
розвитку техніки, а поступ у вдосконаленні та розширенні меж людської комунікації. Інтернет
як нова сфера буття мови дає можливість відійти від надмірно формалізованого характеру
висловлень, стираючи граматичні, стилістичні, правописні та семантичні межі. Змінюється
змістова насиченість мовних одиниць, нове значення одного слова породжує розвиток інших
лексичних значень, розширюється та змінюється семантика, виникають нові слова. В
англійській мові цей процес востаннє так яскраво прослідковувався ще у Середньовіччі, чи не
фатальним для нього виявилося становлення Standard English у XVIII столітті.
Однією з причин акцентування уваги саме на стилістичному напрямі досліджень є
відродження написання щоденника у веденні блогу. Потенціал креативної енергії, що в ньому
реалізується, значно відрізняється від духу сентименталізму й романтизму, які у свій час
спричинили появу щоденника як жанрового феномена літературної діяльності.
Перспектива розвитку прикладної Інтернет-лінгвістики, на переконання Д.Крістала, може
мати амбівалентний потенціал – як позитивний, так і негативний. Беззаперечно позитивним є
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мультилінгвізм, характерний для буття мови у віртуальному просторі. З часом дедалі більше і
більше мовних спільнот реалізують себе в комп’ютерно-опосередкованій комунікації, що
уможливлює потенціал прогресу в двох аспектах: по-перше, в документуванні етнологічного
матеріалу, що доноситься до підлітків за допомогою Інтернету, які є потенційними батьками нового
покоління мовців і, відповідно, основними мовними критиками. Тут відбувається своєрідна
боротьба за виживання мови. Якщо в цієї категорії користувачів мережі пропадає до неї інтерес, то
й саму мову можна вважати втраченою [див.: 6, с.21]; по-друге, Інтернет дає будь-якій мові шанс на
відродження, даючи її носіям, які розділені реальним фізичним простором, можливість об’єднатись
у віртуальному просторі і в такий спосіб продовжувати розвиток рідної мови.
Роль освіти у становленні відповідної дисциплінарної парадигми лінгвістики Інтернету
безпосередньо пов’язана з потребою збереження базових мовних норм. Не всі напрями
розвитку мови у глобальній мережі є для неї прийнятним, оскільки негативний вплив на мову
може стосуватися й особистості, яка є її носієм.
Недотримання орфографічних, синтаксичних та інших вимог літературної мови є типовою
характеристикою комунікації типу «людина-людина» на рівні розмовної мови. Ще однією її
характеристикою є значна роль нелінгвістичних засобів спілкування, проте, як було зазначено
вище, текстова Інтернет-комунікація не дає можливості їх безпосередньої передачі. Для цього
користувачі використовують ряд інших мовних інновацій кіберсфери, наприклад, використання
знаків-симовлів, не характерних для писемної мови (найбільш поширеними є емотикони, або
«смайлики» – семіотична графічна одиниця, яка може бути реалізована шляхом використання
клавіатури [див.: 5, с.29]); некодифіковане використання певних графічних знаків (наприклад,
крапки, надмірна кількість яких зазвичай використовується для позначення роздумування).
Зазначене вище покликане компенсувати ті недоліки, які має Інтернет порівняно з «живою»
комунікацією. Зауважимо, що ці інновації є характерними для всіх мов, що репрезентуються у
світової павутині. Можна вважати це одним із негативних виявів процесу глобалізації, який
призводить до стандартизації мови, звуження спектру виражальних можливостей природної мови
й, отже, до спотворення усталених логічних схем. Як зауважив В.Свінцов, «у сучасному
суспільстві засоби масової інформації утворюють найбільш широку і, ймовірно, найбільш
сильнодіючу основу логосфери, під впливом якої формуються логіко-операційні навички
людини» [4, с.29]. Отже, комунікативна лінгвосфера формує відповідну логосферу і навпаки. Не
випадково В.Свінцов, аналізуючи написання публіцистичних статей, наставляє редакторам
видань зважати на особливості взаємозв’язку лінгвістичної і логічної культури та їх потенцій у
формуванні особистості та суспільства, не кажучи вже про його вплив на ноосферу. Інтернетпростір, де кожен користувач виконує і роль автора, і роль редактора, може перетворитися на
своєрідний континуум Інтернет-жаргонізмів з відповідною езотеричною логікою, або ж стати
справді фундаментом для утвердження нової ще не усвідомленої людством глобальної мови і
відповідної логічної культури та культури мовлення людей у глобалізованому світі при
збереженні особливостей національних природних мов.
Отже, вимальовується зміст концепції Д.Крістала. Лінгвосфера має стати поєднуючою
ланкою між соціосферою та кіберсферою. Щоб убезпечити себе від крайнощів, Крістал (у
контексті інших підходів) наполягає на вивченні рідної мови ще з дитинства. Вміти
правильно писати і говорити, розрізняти стилі мовлення та сфери їх застосування – ось
завдання вивчення мови. Необхідно звертати увагу і на методику викладання матеріалу дітям
ще з початкових класів, і на рівень засвоєння ними матеріалу. Педагогічний аспект цього
процесу цілком може зумовити те, що разом із цінністю чистоти рідної мови дітям
прививатиметься й почуття національної гідності. Це повинно дати ту базу, яка зробить і
використання лінгвістичного потенціалу Інтернету більш продуктивним.
Кіберсфера є й своєрідним відображенням усіх аспектів буття сучасної соціосфери,
навіть антигуманістичних. Тероризм, шахрайство і педофілія стали наслідком глобальної
свободи думки і комунікації в Інтернеті, несучи в собі основний негатив віртуального
мовного простору. Захист від нього повинен стати одним із найважливіших завдань, які
ставить перед собою Інтернет-лінгвістика. Потрібно розробляти такі механізми і методи
аналізу тексту, які б змогли виявити зародки антисоціальних процесів.
Отже, лінгвофілософська концепція Девіда Крістала розглядає Інтернет як нову сферу
буття мови. Автор намагається виокремити його основні особливості та сфери застосування,
апелюючи як до вже усталених парадигм, так і до формування нової парадигми, що
враховувала б особливості комунікації в епоху глобалізації. Потенціал концепції Д.Крістала
уможливлює еволюційність прогресивних тенденцій у розвитку людської цивілізації. Він не
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виключає боротьбу між «природниками» та «інтернетниками», але схиляється до еволюціноприродного розв’язку проблем, які постають перед людством. Основний потенціал
пропонованої Крісталом концепції полягає в розумній поміркованості.
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Summary
Luchak A.-M., Hasyak O. Creative Potential of David Crystal’s Lingvophilosophical Concept.
The current paper represents David Crystal’s lingvophilosophical concept and its creative and methodological
ability to solve the problem of nature language transformation in cybersphere and influence of Netspeak on
sociosphere by means of computer-mediated communication. Keywords: cybersphere, lingvosphere, computermediated communication, Netspeak.
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТУ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
(ЕКСПЛІКАЦІЇ ТЕОРІЇ РЕНДАЛЛА КОЛЛІНЗА)
Рендалл Коллінз підходить до теорії конфлікту як до моделі, яка описує різноманіття соціального
світу й водночас включає в себе все це різноманіття. Ми збираємося тут показати, як теорія
конфлікту застосовується на різних рівнях соціальної взаємодії в повсякденності. Зокрема, зупинимося
на таких видах конфліктів, які опосередковані електронними засобами взаємодії. Ключові слова:
віртуальний конфлікт, Рендалл Коллінз, солідарність, емоційна енергія, електронні засоби взаємодії.

Написання цієї статті багато в чому зумовлене тривалим вивченням підходів до теорії
конфлікту у Рендалла Коллінза. Його останні дослідження стосуються конфліктів в Інтернет
просторі й опубліковані в блозі «Соціологічний зір». У статті ми спробуємо застосувати
«соціологічний зір» та історико-філософський аналіз феномену конфлікту.
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Беручи до уваги значне поширення електронних засобів взаємодії, необхідно порівняти
механізми інтеракції лицем до лиця в повсякденності та механізми виникнення солідарності,
емоційної енергії при спілкуванні через електронні засоби. Так, говорячи про взаємодію на
мікрорівні, ми стикаємося з низкою схожих патернів. Солідарність, продукована встановленням
статусу «дружби» в соціальних мережах легко призводить до виникнення конфліктів
домінування, подібних до тих, які виникають у мікрогрупах. Аналізуючи особливості взаємодії
в мережі, Рендалл Коллінз доходить висновку, що подібне спілкування не є таким, що заступає
звичайне спілкування, а тільки лише доповнює його. Крім того, він зазначає, що ступінь
емоційної солідарності, що виникає при взаємодії в мережі, значно нижчий від того, що
конституює громадські рухи, акції, що відбуваються в реальності та мають у своїй основі
тілесну взаємодію. Виокремлюючи такі види конфліктів, як віртуальні та насильницькі, ми
спробуємо звернути увагу на подібності та відмінності в наслідках різного роду конфліктів.
Актуальність і наукова новизна цієї статті полягає в підході до розуміння категорій
віртуалізованного чи віртуального не тільки як локалізованого в мережевому просторі
Інтернет, але і як повсякденної онтологічно існуючої реальності, що реалується через
когнітивне сприйняття багатомірності повсякденних взаємодій на прикладі ситуацій
боротьби, протистоянь, фізичного насильства, тобто всього того, що можна назвати
конфліктом. Крім того, слід зазначити, що погляд на конфлікт з позиції віртуальності є
недостатньо вивченим і вимагає додаткових досліджень.
Метою статті є звернення уваги на істотні відмінності в динаміці перебігу
віртуалізованих конфліктів, опосередкованих електронними засобами комунікації та
реальних зіткнень із застосуванням фізичної сили, а також показ необхідності
переосмислення повсякденної інтеракції, зокрема з урахуванням запропонованих у статті
теоретичних розробок Рендалла Коллінза.
Говорячи про наукову розробленість теми, слід розділити теоретичні напрацювання у
вивченні віртуальної реальності та у вивченні саме конфліктів. Як показує аналіз філософських,
соціологічних і психологічних текстів, об'єднання і спільний аналіз запропонованих вище
категорій зустрічається рідко. У соціально-психологічній традиції можна говорити про вчених,
які вивчали конфлікт (Г.Лебон, Г.Тард, А.Анцупов, А.Шипілов). Соціологічна традиція у
вивченні конфлікту, безумовно, пов
´язується з психологічною, але вносить ряд істотних
інновацій в теорію конфлікту. Серед видатних теоретиків конфлікту можна назвати К.Маркса,
Л.Козера, Р.Дарендорфа, Р.Коллінза. Окремі аспекти питання віртуального складника
конфліктів осмислювали М.Носов, С.Лангер, Р.Коллінз. Що стосується філософської традиції,
то, безумовно, дослідження конфліктів у тому чи тому ключі можна знайти вже у мислителів
античності. Наприклад, у Геродота це питання військового протистояння в історичному
контексті, у Геракліта – вчення про діалектичну взаємодію протилежностей, у Парменіда –
протиставлення буття і небуття. В апоріях Зенона ми знаходимо суперечності між потенційним
і актуальним, а в філософії Сократа можна знайти не тільки протиставлення істинного знання і
неістинної думки, а й питання суперечності та парадоксальності природи доброчесності.
Крім того, в якості класифікаційної основи для категорії конфлікту в цій роботі
пропонується виокремити насильницькі й ненасильницькі конфлікти. Останні ми також
трактуємо як віртуалізовані конфлікти. Говорячи про ненасильницькі конфлікти тут ми не
маємо на увазі категорію «ненасильства» та її інтерпретацію, використовувану в роботах таких
класиків морально-філософської антропології, як М.Ганді, Ч.Кінг, Л.Толстой, О.Гусейнов.
Філософська інтерпретація поняття ненасильства в цьому контексті бере за основу
індійську категорію «ахімса» (не заподіяння шкоди, ненасильство), ключову для релігії
джайнізму та буддизму. Розвиток цих ідей у західних і вітчизняних філософів сильно тяжіє до
сфери етики і моралі. Ідейне завдання пацифістського філософування включає в себе активний
ненасильницький опір злу, заснований водночас на вірі в справедливість світобудови. Очевидно,
що такий підхід не може не здобути соціального схвалення. Однак, не менш переконливо й
аргументовано виглядають аргументи Р.Коллінза щодо категорій злочину та покарання. На
прикладі ставлення суспільства до злочинів Р.Коллінз демонструє, як змінюється розуміння тих
або тих дій і зарахування їх до категорії виявів зла, а найголовніше, чому їх існування не тільки
соціально зумовлене, а й потрібне суспільству. В якості головного аргументу Р.Коллінз наводить
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теорії Е.Дюркгайма і Г.Зіммеля про групову солідарність, що виникає внаслідок протистояння
груп і відтворення ритуалу покарання за злочин (тобто, за вчинене зло) [див.: 7]. Р.Коллінз
наводить приклад: «Навіть суспільство святих знайде з чого створити злочин – хоча б з будьякого найменшого зменшення святості порівняно з іншими. Інакше кажучи, святі теж будуть
мати свої центральні, особливо священні правила, й ті, хто не дотримується їх настільки ж
ретельно, як інші, будуть відбиратися для відправлення ритуалу покарання, який служить тому,
щоб драматизувати і ще вище підняти правила» [7, с.120]. Отже, ми можемо екстраполювати
висновки американського соціолога і на відносність категорій моралі та зла.
Однак, не варто вважати, що Р.Коллінз розглядає індивіда як злобну істоту, що живе в
постійному конфлікті з власної волі. Навпаки, провівши глибоке дослідження насильницьких
конфліктів, Р.Коллінз доходить висновку, що вчинення насильницьких дій для індивіда не є
характерним і, понад те, ми можемо навіть говорити про інтеріоризований конфлікт, провокований
необхідністю застосування фізичної сили внаслідок сильної концентрації емоцій страху і тиску.
Наведені підходи до конфлікту в Р.Коллінза не суперечать один одному, а показують
механізм реалізації соціальної прогр ами взаємо дії на мезо рівні (у р азі зло чинів і р итуалу
покарання) і на мікрорівні (у разі застосування фізичної сили).
Виклад основного матеріалу. Теорія конфлікту – провідний напрям досліджень
американського соціолога Рендалла Коллінза, однак його не можна назвати автором однієї теми.
У цій статті ми будемо спиратися на добре розвинену й аргументовану теорію конфлікту
Рендалла Коллінза, яка у свою чергу грунтується на його теорії ланцюгів інтерактивної взаємодії
і тісно пов'язана з теорій емоційної солідарності та символічним інтеракціонізмом на мікрорівні.
Поняття віртуального конфлікту можна зустріти в основному в контексті взаємодії в
мережі Інтернет. І це, безумовно, важливий аспект цієї категорії. Але нам хотілося б також
зробити акцент і на розумінні конфлікту в повсякденному житті, як явища «реального /
справжнього», або ж віртуалізуваного.
Ми пропонуємо виокремити такі види віртуалізованих конфліктів, а точніше підходів до
розуміння цього поняття: 1). Конфлікти в просторі мережі Інтернет і конфлікти, опосередковані
мультимедійними засобами; 2). Конфлікти у повсякденному житті, що відбуваються
безпосередньо через тілесну взаємодію суб'єктів.
Як можна помітити основним принципом виокремлення представлених вище видів є
принцип просторової локалізації.
Також можна запропонувати ще одну класифікацію віртуалізованих конфліктів з погляду
предметного поля таких наук, як філософія, соціологія, психологія, інформатика.
Досліджуючи поняття віртуалізованого кнфлікту, філософія робить акцент на
онтологічному існуванні різного роду реальностей. Так, засновник лабораторії віртуалістики в
Росії М.Носов виокремлює такі рівні буття: 1) віртуальна реальність тілесності як здатність
людини виділяти своє власне тіло серед інших матеріальних об'єктів; 2) віртуальна реальність
свідомості – можливість відокремлювати свою психіку (думки, почуття, переживання) від
психіки іншої людини; 3) віртуальна реальність особистості – можливість виділяти себе (і свою
позицію) через протиставлення позиції іншої людини; 4) віртуальна реальність волі –
можливість зробити об'єктом управління самого себе в цілому і здійснювати управління своїм
життям [див.: 8]. Серед патернів віртуальної реальності М.Носов називає такі: породження,
актуальність, інтерактивність і автономність [там само].
У психології використовують поняття віртуального конфлікту для
´язання
розв
внутрішньо-особистісних конфліктів, причиною яких, на думку низки психологів, є відсутність
гармонійного прийняття людиною існуючих реальностей.
Для соціологів віртуальний конфлікт описується такими термінами, як протистояння,
тиск, боротьба за інтереси і матеріальні ресурси (що в підсумку і є боротьба за владу і
домінування), зіткнення лицем до лиця й опосередковано засобами комунікації. Механізм
таких взаємодій, їх причини, властивості, можливість прогнозування характеру їх перебігу та
наслідків – поле інтересів соціологів.
Віртуалізовані конфлікти в просторі Інтернет також можна класифікувати так:
- групові та індивідуальні конфлікти у взаємодії мережевих «друзів»;
- конфлікт «один проти всіх» (або меншості проти більшості);
- конфлікт офіційних структур і неофіційних.
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Мережева структура «друзів» стає своєрідним новим полем реалізації тих саме
конфліктів повсякденності, метою яких є боротьба за владу і домінування. Особливість
мережевої структури «друзів» в Інтернет ще й у тому, що вона дає більше можливостей для
маніпуляції передньою сценою (за І.Гофманом). Контролювати власний презентаційний образ у
мережі значно легше шляхом ретельного відбору контенту своєї сторінки. Наприклад, така
соціальна мережа, як Facebook пропонує такі опції, як коло близьких друзів, що дозволяє
ділитися великим обсягом особистої інформації лише з певною групою учасників мережі. Але
цей тип дружби відрізняється від запропонованого І.Гофманом терміна «близький друг» [6].
Насправді «друзі» в соціальних мережах не мають загальної «задньої сцени», тобто
непоказного спільного досвіду з минулого чи сьогодення. Цей тип дружби ближчий до того
поняття «соціальний друг», яке виокремлює Р.Коллінз.
Що ж таке близький друг? Можна припустити, що це, як правило, людина, з якою
підтримуються чи коли-небудь підтримувалися живі зустрічі в реальному часі. Енергія живого
спілкування багато в чому переводить друга в соціальній мережі в категорію близьких. Також в
категорію близьких можуть потрапляти люди за частотою та інтенсивністю спілкування,
обміну повідомленнями, картинками, відео і т.д.
За великим рахунком, для соціальної структури «друзів» характерні такі ж загальні
соціальні патерни взаємодії: 1) одні люди більш популярні, ніж інші; 2) солідарність / дружба
легко трансформуються в конфлікт і домінування; 3) зростання кількості учасників мережі
провокує нерівність і конфлікти [див.: 6]. Крім того, слід зазначити, що наслідки конфліктів у
віртуальному просторі Інтернету залишають перманентні відбитки у вигляді текстових заміток,
аудіо-відеозаписів і, незважаючи на легкість у відключенні від просторового поля зіткнень, їх
результати залишаються відкритими й доступними для решти онлайн аудиторії.
Отже, у такому трактуванні, ми можемо говорити про те, що це своєрідне перенесення
особистої соціальної реальності в реальність, опосередковану медійними засобами. На думку
Р.Коллінза таке спілкування не може замінити взаємодію лицем до лиця, а тільки доповнює її.
Крім того, існує спостереження, що особи, які зазнають невдачі та відчувають нестачу
реального спілкування, компенсують це шляхом частого й тривалого спілкування в мережі.
Своєрідною формою віртуалізованого конфлікту є хакерські атаки і троллінг. Хакерські
атаки мають на меті отримання матеріальної вигоди, інформації, документів, як правило,
прагнуть отримання матеріальної винагороди і кваліфікуються офіційною правоохоронною
системою як злочин проти власності, або злочин проти честі й гідності та вторгнення в
особисту сферу (наприклад, оприлюднення інтимних світлин або інше). Проте ж існують і
хакерські атаки, метою яких є злом і порушення нормальної роботи того чи того ресурсу. Це
може бути формою протесту чи демонстрацією сили, майстерності програміста.
Тролінг виявляється в словесному втручанні у звичний хід дискусії чи розмови і, як
наслідок, у внесенні дисбалансу. У відповідь, так звані «тролі» очікують бурхливої емоційної
реакції. Результатом групової протидії тролю, як зовнішньому «ворогові», стає посилення
групової солідарності відповідно до теорії Дюркгайма [див.: 7]. Однак, тут все ще не вистачає
емпіричних досліджень для виявлення нових мотивів дій хакерів і тролів і механізмів їх дій.
Тривалий час користувачі сприймали Інтернет як якийсь оплот свободи, через існування
(принаймні, в якійсь мірі), певного рівня анонімності. Водночас, постійне збільшення кількості
Інтернет користувачів призвело до стратифікації, появи нових видів шахрайства і, як наслідок,
конфронтації груп. Але Інтернет полегшує діяльність не тільки для шахраїв і людей, які хочуть
виявляти агресію. Можливість відстежувати дії людей з використанням комп'ютерних мереж,
відстежувати контент на сайтах соціальних мереж, розширили можливості й для регулюючих
державних організацій (поліція, податкова поліція). Тож у цій опосередкованій взаємодії також
знайшлося місце для конфлікту між офіційними структурами і опозицією.
Контроль з боку державних органів за діяльністю користувачів і доступ до персональних
даних, які розміщуються в соціальних мережах є предметом конфлікту між користувачами, які
не бажають порушувати особисту конфіденційність і анонімність і державними установами, які
активно використовують персональні дані для контролю. Така діяльність державних інстанцій
стикається з критикою в мережі:
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Facebook = ФСБук
FB + I = Facebook = FBI
Facebookistan (стаття Ребеки Маккінон)
Протистояння між формальними і неформальними структурами реалізується в згаданих
вище хакерських атаках на урядові сайти.
Аналізуючи конфлікти у повсякденному житті, що виникають при безпосередній тілесній
взаємодії, перше, що спадає на думку, це саме той «справжній» violent conflict (насильницький
конфлікт), тобто бійки один на один або групові, військові дії із застосуванням різного роду
зброї, масові акції протесту, що викликають зіткнення з поліцією чи опозиційними силами.
Подібного роду конфлікти характеризуються такими основними властивостями, як
високий ступінь напруження і страху. Багато в чому ці емоції, особливо страх, є важливими
екзистенційними стимулами існування та соціального конструювання реальності. Але якщо в
конфліктах подібного роду (насильницьких) ми говоримо про страх як про захисну реакцію,
яка водночас спонукає до силової дії, то в конфліктах, що також здійснюються лицем до лиця,
але без застосування фізичної сили (віртуальних конфліктах) такою провідною екзистенційною
емоцією буде виступати anxiety (занепокоєння) щодо ступеня залученості / ігнорування
індивіда значимою групою чи структурою.
Тож віртуальні конфлікти повсякденності проявляються в: а) кар'єрній конкуренції; б)
ревнощах стосовно сексуального партнера; в) різного роду іграх, спортивних змаганнях.
Очевидно, що кар'єрні війни характерні для всіх видів організацій і співтовариств. І, до речі,
як показує у своїй роботі Рендалл Коллінз, наукова діяльність тут не є винятком, а якраз навпаки –
це благодатне поле для досліджень. І для цього є ряд причин: дія закону малих чисел; розташування
щодо центру спільноти; культурний капітал і матеріальні ресурси [докладніше див.: 5].
Усі перелічені вище види конфліктів можна охарактеризувати як протистояння,
суперництво, боротьба за домінування й ресурси. Отже, відповідно до теорії насильницького
конфлікту Р.Коллінза, застосування сили в цих сферах також буде наслідком передозування
напруги й страху. Але, на наш погляд, специфіка страху тут буде трохи інша. Це не та
реакція, що захищає життя, а скоріше стурбованість щодо власного місця у співтоваристві,
достатності матеріальних ресурсів і емоційної енергії для онтологічного доказу самому собі
соціальної реальності. Так, наприклад, вияв ревнощів стосовно шлюбного партнера – це вияв
неспокою щодо своєї позиції в малій групі «сім'я». Але сам перехід занепокоєння в
природний життєвий страх – це результат емоційної флуктуації.
Спортивні змагання – це найбільш очевидне й легітимне моделювання віртуального
конфлікту повсякденності. Якщо перші два приклади (кар'єра і шлюб) – це сфери, в яких
відповідно до соціальних очікувань конфлікт не повинен мати місця, то спорт – це
соціально схвалювані форми віртуального конфлікту. Ступінь напруги емоційної енергії
учасників спортивних змагань настільки висока, що дозволяє ділитися нею та провокувати
групову солідарність уболівальників протиборчих команд або індивідуальних гравців. Це
об'єднання проти зовнішнього, нехай і умовного, «ворога», знов-таки, викликає емоційну
групову солідарність (Е.Дюркгайм, Г.Зіммель).
Висновки. Поняття «віртуального» має ще й значення «несправжнього», «уявного»,
«умовного». Отже, можна помітити, що всі перелічені нами види конфліктів позбавлені
такого компонента, як застосування фізичної сили стосовно тіла опонента чи опонентів. У
певному розумінні це «несправжні» конфлікти, які виявляються в різних взаємодіях на
передній і задній сцені в повсякденному житті.
Таку різноманітність віртуалізованих конфліктів, яку ми маємо сьогодні, можна пояснити
зростаючою кількістю реальностей (вимірювань) соціального світу, в яких сучасним людям
доводиться існувати і взаємодіяти. Ми також припускаємо, що збільшується культурний капітал
людства, що як і раніше має у своїй підставі міфологічну уяву. А такі надбудови соціального
світу, як процес соціалізації, інтенсифікація рефлексії і так звана глобальна цивілізація, роблять
«реальний» (тобто насильницький) конфлікт усе менш можливим. Понад те, насильницький
конфлікт, на думку Р.Коллінза, значно складніший для індивідів, коли вони взаємодіють лицем
до лиця, і набагато легший, якщо подібні дії здійснюються на відстані (дистанційне керування
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вибухівкою, масові вбивства терористами-смертниками, маски на обличчях військових, тобто
все, що дозволяє уникнути взаємного візуального контакту чи зменшити його).
Той факт, що конфліктні ситуації продукують значний заряд емоційної енергії, незалежно
від того, як виявляється сам конфлікт тілесно, лицем до лиця і з застосуванням сили, чи
опосередковано медійними засобами, може свідчити про те, що віртуальний конфлікт
покликаний полегшити продукування емоційної енергії та групової солідарності без
насильства. Однак, на думку Р.Коллінза, групова солідарність досягає більшої інтенсивності та
тривалості при тілесній взаємодії людей. Але це питання, зокрема щодо способів фіксації і
вимірювання тривалості та інтенсивності групової солідарності при різних взаємодіях (в тому
числі й конфліктних) залишається відкритим.
Отже, з одного боку, кількість можливостей для ненасильницьких конфліктів зростає в
сучасному цивілізованому світі, з іншого боку, це ставить перед соціологами ще одне питання
про наявність або відсутність балансу між «реальними» (насильницькими конфліктами) і
віртуалізованими. У главі «Нормальність злочину» [7] Р.Коллінз говорить про те, що кількість
насильницьких злочинів (вбивства, каліцтва, зґвалтування), порівняно з так званими злочинами
без жертв (шахрайство, нелегальна торгівля, проституція) залишається відносно постійною
упродовж усього часу. Чи можна зробити таке ж припущення щодо насильницьких конфліктів і
віртуальних конфліктів? Чи зберігається й тут необхідне співвідношення, або ж можливі
перекоси, і які наслідки можливих змін?
Підводячи підсумки, нам би хотілося звернути увагу на такі висновки:
- наслідки віртуальних конфліктів у просторі Інтернет залишають перманентні відбитки у
вигляді текстових і аудіовізуальних записів;
- віртуальні конфлікти набули значного поширення й різноманіття форм з ростом
цивілізації суспільства.
- опосередковане медійними засобами спілкування є не заміщенням, а доповненням
стосовно тілесної взаємодії.
- ступінь емоційної енергії, групової солідарності й динаміки, в тому числі в конфліктних
ситуаціях, потребує додаткових досліджень.
- віртуальні конфлікти і насильницькі конфлікти мають у своїй основі різні екзистенційні
емоції: у першому випадку – це "соціальна тривога", а в другому – "природний страх".
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Summary
Kucherenkо I. Virtualized Conflicts in Everyday Life: Explications of Randall Collins' Theory. Randall
Collins came to the theory of conflict as a model that describes the diversity of the social world and, at the same
time includes all of its variety. It is shown how conflict theory is applicable to different levels of social
interaction in everyday life. In particular, the article is focused on mediated kinds of conflicts that occur on-line
and off-line. Keywords: virtual conflict, Randall Collins, solidarity, emotional energy, mediated interactions.
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ІСТОРИКО-ТЕОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ
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© Віталій Докаш
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДОКТРИНА «БОГОСЛОВ’Я ПОЧУТТІВ» Ф.ШЛЯЄРМАХЕРА
Досліджуються трансформаційні зміни, що відбуваються в сучасному релігійному просторі, нові
парадигми його розвитку, феномен релігійного постмодернізму. Визначаються витоки нової
релігієтворчості, ролі “релігійних почуттів” Ф.Шляєрмахера в переосмисленні есхато-сотеріологічних
доктрин і нового сприйняття основоположних ідей та принципів християнсько-протестантських
віросповідних засад. Ключові слова: релігія, релігійний простір, релігійний постмодернізм, деконструкція
релігії, ліберальна теологія, релігія почуттів, есхатологія, сотеріологія, гамартіологія.

Великі можливості науки і техніки, які призвели до урбанізації суспільства, прагматизму та
індивідуалізації відносин серйозно вплинули на релігієтворчі процеси і сам характер релігійності.
Піддається сумніву усталена релігійна картина світу, можливості релігії впливати на суспільні
процеси, регламентацію відносин, виконувати смислотворчу функцію. Серйозно впливають на
релігієтворчість і глобалізаційні процеси, які для багатьох країн чи то посткомуністичного
простору, чи для країн третього світу постають механізмами інкультурації, руйнації сталих
традицій та уявлень. Релігійний простір сьогодні достатньо мозаїчний, у ньому спостерігаються як
процеси традиціоналізму (наприклад у православ’ї, буддизмі), так і фундаменталізму (в ісламі), а
відповідно й лібералізму (у протестантському середовищі, неортодоксії, новітніх релігіях).
Трансформаційні зміни в релігійному просторі, поява нового типу релігійності висуває на
порядок денний необхідність витоків та причин цих змін, що робить дослідження актуальним.
Метою цієї розвідки постає аналіз витоків релігійного модернізму, закладеного в доктрині
“богослов’я почуттів” Ф.Шляєрмахера. Для реалізації поставленої мети будуть виконуватися
такі завдання: дослідити специфіку функціювання сучасного релігійного простору та причини
появи в ньому постмодернізму; проаналізувати нову концепцію релігії Ф.Шляєрмахера як
сфери почуттів і шляху в нескінченність; визначити призначення “релігії почуттів”
Ф.Шляєрмахера для формування особистості та зміни соціальної дійсності; розглянути етичний
зріз релігійного лібералізму та постмодернізму та їх трансформаційний характер.
Проблему релігії почуттів у різні періоди досліджували Н.Галлі [1], П.Гопченко [2],
П.Еннс [4], Т.Лейн [5], А.Мак-Грат [6], Д.Мюллер [7], У.Елвел [9,10], Б.Хеггулд [11].
Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, зростання ролі науки в суспільних
процесах, загального рівня освіченості населення на межі другого і третього тисячоліть
кардинально змінили релігійну картину світу, характер релігійності людей.
Аналіз релігійних процесів у XX ст. свідчить про зміну парадигм у духовному житті
людства. Ці зміни виявляються, в першу чергу, в співвідношенні віруючих і невіруючих
наприкінці ХХ – початку ХХІ столітть. Сучасний релігієтворчий процес характеризують дві
основні тенденції, які будуть визначати і його майбутнє. З одного боку – це підвищення ролі
релігії та церкви в розвитку духовної культури, екуменічних процесах, консолідації окремих
етносів. З іншого боку – це десакралізація культури, секуляризація всіх сторін життя
суспільства, визнання важливості принципу світськості держави та освіти, утвердження
індивідуальної цінності особи і суспільного прогресу.
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За таких умов релігія та церква зазнають глобальних трансформацій. Це кардинальні
трансформації соціальних доктрин, антропологічних учень, навіть церковних канонів і
віросповідних догматів.
Новим явищем для релігійного простору став релігійний постмодернізм, результатом
якого є така деконструкція релігії, що приводить до зміни духовно-соціальної підсистеми
суспільства, а також інтегруючих її соціальних функцій, коли вона втрачає свою цілісність,
системність і набуває ірраціонального, фрагментарного, суперечливого характеру. При цьому
проходить така пряма деструкція релігійних організацій, що вони подеколи втрачають із-за
цього як догматичні, так і соціальні основи свого існування [див.: 12, с.161].
Зауважимо, що релігійний модернізм має давню історію, витоки якої слід шукати в
ліберальній теології. Ліберальна теологія, лібералізм у теології мали на меті захистити основні
твердження християнського вчення шляхом перегляду їх догматичного розуміння, врахувавши
результати розвитку науки і зміну соціальних стосунків [див.: 8, с.148].
Враховуючи, що релігійний постмодернізм сьогодні достатньо популярний, є сенс
заглибитись у його витоки та дослідити погляди Ф.Шляєрмахера, який розробив нові підходи
до розуміння релігії та інтерпретації її глибинної сутності.
Як вдало зауважив К.Барт, німецький пастор Реформаційної церкви, професор богослов’я
і філософ Фрідріх Шляєрмахер (1768-1934) не просто заснував нову школу богословської
думки, він започаткував нову еру християнського гуманізму та сучасного богослов’я. Тому
його ще називають “батьком сучасного протестантизму” [1, с.116-125]. Системно погляди
Ф.Шляєрмахера викладені у двох працях: “Промови про релігію до освічених людей, що
гордують нею” (1799) та “Християнська віра” (1821-1822). У першій праці богослов пропонує
радикально нову концепцію релігії як сфери почуттів і шляху в нескінченність. Інша подається
як систематичне богослов’я, згідно з яким Ісус Христос з’явився не для того, щоб викупити
людські гріхи, а щоб стати вчителем, учити на своєму прикладі, сформувати в людей
усвідомлення Його як досконалої особи, що дає їм шлях до досконалості, а отже й спасіння. У
зв’язку з цим Шляєрмахер відкидає есхатологію в її виявах воскресіння, вознесіння та приходу
Христа. Звідси – сама лише діяльність Христа вже є, за Шляєрмахером, реалізованою
есхатологією [див.: 5, с.236-237].
Зауважимо, що представники нового протестантизму, до яких відносився і засновник
релігійного модернізму, зробили спробу зблизитися з ідеалістичною філософією, взявши на
озброєння певні твердження філософських систем І.Канта і Ф.Гегеля. Це не змогло не
відобразитись і на еволюції їхніх поглядів на есхатологічні проблеми. У вченнях засновника
“ліберальної теології” Ф.Шляєрмахера, а потім у концепціях А.Гарнака, В.Брауна, А.Рітчля,
О.Сабатьє, Е.Трьольча, Ш.Матьюса лінія на зближення “земного” і “потойбічного” привела до
багаточисельних виявів релігійного пантеїзму, що позначилось і на розв´язанні питання про
майбутнє людства і суспільства [див.: 2, с.63].
Непослідовність і суперечливість поглядів на “кінець цього стану речей” була, швидше за
все, пов’язана із запозиченими ідеями філософії І.Канта, який розглядав концепцію “кінця світу” як
антиномічну, нерозв’язну, та абсолютизацією “релігії почуттів” Ф.Шляєрмахера. У світлі цього
блаженство, за схемою Шляєрмахера, приходить не після загибелі світу і вознесіння “праведників”,
а починається в будь-який період у результаті особливої емоційної налаштованості віруючого, його
відчуття злитості з “вічним”. Такий підхід значно обмежував есхатологічний елемент віри, але був
виправданим. Розуміючи, що есхатологічні настрої тримали віруючих під гнітом своєрідного
“терору”, постійного тривожного очікування “кінця світу”, Шляєрмахер робить спробу обмежити
дію страху, применшити його роль у виникненні релігійних уявлень, стверджуючи, що страх не є
релігія, що він не може підготувати і привести до неї [див.: 4, с.50-111].
У працях протестантського філософа можна виокремити декілька напрямів інтерпретації
есхатологічних ідей. З одного боку – це трактування “скінченного”, як переживання “злитості”
з Богом. З іншого, на більш глобальному рівні – це теорія циклічності, згідно з якою глобальне
втручання Бога в розвиток цивілізації має періодичний характер. Зауважимо, що він не був
прибічником теорії повного знищення людства. Ф.Шляєрмахер схилявся до такого розуміння
суспільного розвитку, за якого спади чергуються з періодами відродження й оновлення. Його
концепція помірковано оптимістична. Християнська сутність знову виникаючих співтовариств,
які готові до подвижницької місії в “грішному світі”, була, на його думку, гарантією

112

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

безперервної милості Всевишнього, який веде людство через вогняне оновлення до дедалі
більш досконалих суспільних систем. У цих перетвореннях, які займають цілі епохи,
Ф.Шляєрмахер особливе місце відводить носіям справжнього духу християнства, які, як він
вважає, не дозволяють людству застигнути в нерухомості, примиритися з постійною
деградацією тлінного світу [див.: 2, с.66].
Не проводячи різкої межі між Богом і Творінням, Ф.Шляєрмахер розумів удосконалення
світу як процес, який реалізується через посланців Бога, наділених частиною його могутності.
“Часи падіння притаманні всьому земному, – писав він, – хай воно навіть божественного
походження; нові посланці божі будуть потрібні, щоб ще з більшою силою притягнути до себе
те, що відступило назад і небесним вогнем очистити піддане руйнації; і кожна така епоха буде
полігенезисом християнства, буде пробуджувати його дух у новій і більш прекрасній формі”
[14, с.223]. У цій моделі прийдешніх перетворень Ф.Шляєрмахера спостерігається, на думку
автора, певний антропологічний акцент. Ми тут бачимо вплив філософії І.Канта, в якій людські
прагнення дістали релігійне, майже божественне забарвлення, прославляючи людський розум і
дух, який нібито підіймається до ідеального. Але якщо Кант виключав зі свого вчення Бога як
Творця природи, то Ф.Шляєрмахер пантеїстично розчиняв “Бога у всьому”, мріяв про
гармонію, яка чужа руйнівним катаклізмам. У цьому контексті варто відзначити, що
есхатологічна концепція засновника “ліберальної теології” змінювалася під впливом існуючих
настроїв, які й породили ілюзії, що “золотий вік” не позаду, а в прийдешньому [див.: 2, с.67-68].
Аналізуючи есхатологічний зміст релігії, Шляєрмахер виокремлює в ній два моменти:
ставлення до нескінченного крізь призму релігійної свідомості та почуття в психологічній
природі цієї свідомості. Звідси релігія – це “почуття і смак до нескінченного”.
На думку філософа, на відміну від наукового знання та практичної діяльності, які
теоретично чи діяльнісно завжди спрямовані на скінченні речі та співвідношення між ними,
релігійні роздуми передбачають діалектичне поєднання скінченного та нескінечного і пояснення
їх одне через одне. Тому, переконаний він, вічне слід бачити вже у сьогоднішньому житті, змінах,
суперечливому бутті людини, як різноманітних переживаннях і мріях. У цьому дуальному бутті,
каже Ф.Шлеєйрмахер, уже сьогодні закладаються підвалини майбутнього царства. Релігія, за
протестантським теологом, у цьому плані, є ніби тільки настроєм, емоцією, тому він усі явища
релігійності переводив у сферу почуттів і водночас визнавав, що почуття лежать в основі
релігійності. Лише почуття, вважав він, виражають істинну сутність релігії [див.: 10, с.1399].
“Почуття”, переконаний дослідник, хоча й не тотожні теоретичному знанню, не є тільки
суб’єктивним процесом у немовби замкнутій людській душі, “почуття” є, навпаки, процесом
розкриття душі та встановлення її таємничого зв’язку із Всесвітом. Отже, почуття, будучи
протилежними теоретичному знанню й осягненню, разом з тим є вищим віданням, а тому можна
сказати, що будь-яке знання є згадка, згадка про цю первинну єдність, що подається в почуттях і
через них. Істинний зміст ототожнення релігії з почуттями у Ф.Шляєрмахера не в тому, щоб
відвести релігії суб’єктивну сферу, а в тому, щоб охарактеризувати її як життя, як свідомість,
невід’ємну від повноти переживання і в якості такої, що стоїть над обмеженими сферами теорії і
практики, створюючи їх єдність [див.: 14, с.21-31].
Світ, на думку Ф.Шляєрмахера, – це “вічне спілкування духів”, висока гармонія свободи.
Тому дії людини вільні, але не людський вплив на світ духів, який підпорядкований вічним
законам. Отже, проблема духовної свободи зводиться не до відокремлення від буття взагалі, а
до проблеми внутрішньої незалежності, яка зберігається в тісному спілкуванні з духовними
силами зовнішнього світу. Звідси два завдання людини: удосконалення свого внутрішнього
морального стану та зовнішня творчість для світу, яку можна вважати формою входження у
Царство Боже. У зв’язку з цим основна ідея всього етичного світогляду Ф.Шляєрмахера –
розуміння моральності як вимоги особистого внутрішнього саморозвитку і самовиховання. Для
вдосконалення ж внутрішнього стану особи філософ пропонує застосувати ідеал людськості,
який закладений в Христі. Тому він на перший план висуває самовиховання та культивування
особистості. Правда, це слід робити, на його думку, покладаючись на усвідомлення особистого
буття як складника цілого, яке у свою чергу пов’язане з абсолютним всеєдиним. Тут ми бачимо
реалізацію основного принципу лібералізму – Царство Боже можна побудувати шляхом
удосконалення людей [див.: 9, с.616; 14, с.36-38].
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У Ф.Шляєрмахера своєрідне розуміння релігії та її призначення. Релігійні роздуми, на
його думку, є лише безпосереднім усвідомленням, що все скінченне існує лише в
нескінченному і через нього, все тимчасове – у вічному і через нього. Шукати і знаходити це
вічне і нескінченне у всьому, що живе і рухається, у всякому зростанні та зміні, у всякій дії,
стражданні, і мати, і знати в безпосередньому почутті саме життя, лише як таке буття у
нескінченному і вічному – ось що таке релігія для Ф.Шляєрмахера в її розгортанні. Вона є
життям у нескінченній природі цілого, у всеєдиному, в Бозі, – життя, що володіє Богом у
всьо му і всім у Бо зі. Істинна р елігія – це почуття і смак до нескінченного як поєднання
людського і божественного [див.: с.80-83].
Релігійні почуття, окремого “Я”, на думку протестантського теолога, включають у себе
весь людський досвід, через який людина пізнає як світ, так і себе. Цей процес дає їй
можливість постійно якісно змінюватися. Через релігійні почуття, вважає він, люди пізнають
істинну сутність того, що скрізь зберігається та змінюється в ході розвитку людства, як і того,
що навпаки, рано чи пізно повинно бути зруйнованим і переможеним, якщо воно не зміниться
або не видозміниться. Розглядаючи цей процес стосовно себе, каже він, людина приходить до
думки, що потрібно примиритися з Божеством і сховатися в його святій царині, де кожен
захищений від смерті та руйнації. Разом з тим, розвиток релігійних почуттів філософ бачить
через інших людей, у спілкуванні з ними. Звідси індивідуальні почуття – синтезоване
викладення людства, а окреме буття людини, у певній мірі, охоплює всю людську природу. Ця
ж людська пр ир о да у всіх її виявах є не що інше, як власне “Я” людини, лише помножене,
більш чітко виражене, і ніби увіковічене у всіх її найменших та перехідних змінах. Як бачимо,
Ф.Шляєрмахер, мислячи у модерному дусі, тлумачить майбутнє як розвиток внутрішнього
світу людини через людський досвід у поєднанні з Божою творчою волею.
Шляєрмахер сприймає історію в її есхатологічному русі не статичною, а в змінах, де
почуття завжди повертаються до минулого, адже релігія може спостерігати в історії
найзагальніше і велике одкровення найглибшого і святійшого первня. Релігія, відповідно,
починається з історії й закінчується нею, а тому будь-яка істинна історія, за переконаннями цього
ліберала, завжди мала першопочатковою релігійну мету і виходила з релігійних ідей, тому що те,
що відбувається в ній, не може бути науково передане, а лише сприйняте через почуття
релігійною душею. Засновник лібералізму специфічно тлумачить майбутнє людства з погляду
розвитку історії, не привносячи в її розуміння чогось нового. У цьому розумінні він виправдовує
есхатологічні катаклізми, які можуть відбутися з людством, апелюючи до гріховності як причини.
Це виправдовується такою тезою: “Подібно до того, як природа лише через загибель цілих родів і
видів рослин і тварин створює і живить нове покоління, так і духовна природа на уламках
величного і прекрасного світу створює новий світ, який вбирає свою першопочаткову життєву
силу із зруйнованих і чудесно перетворених елементів старого”. Що ж повинно бути знищеним?
По-перше, смерть, як ворог духу, що включає в себе такі риси: сліпий інстинкт, безглузду звичку,
мертве послушання, все косне і пасивне [14, с.124-129]. У світлі цього Ф.Шляєрмахер, на відміну
від більшості лібералів, не вважає, що вчення про безсмертя та Бога, є есхатологічною сутністю
релігії. Воно, запевняє богослов, є таким лише як почуття. При цьому, всі почуття у нього є лиш
остільки релігійними, оскільки в них людину цікавить не щось одиничне, а через одиничне ціле,
як одкровення Бога. Бог, відповідно, виявляється в почуттях не інакше, ніж через враження,
породжені світом і тільки у такій формі слід говорити про Бога. Цінність же релігії, за
Ф.Шляєрмахером, визначається тим, як людина усвідомлює Божество в почутті, а не тим, як вона
завжди недосконало відображає релігію в понятті [див.: 14, с.140-146]. У цьому контексті можна
говорити, що Ф.Шляєрмахер сформулював нову концепцію релігії, згідно з якою релігійний
досвід не виростає з доктринальних формулювань або церковного життя, а саме релігія у нього є
унікальним, початковим досвідом життя [див.: 10, с.1399].
На думку протестантського богослова, людині не слід щось переробляти у цьому світі.
Безсмертя полягає в іншому. За аксіому слід прийняти те, що кожна релігійна людина носить у
собі незмінне і вічне буття. Тож якщо наше почуття ніде не прикріплюється до одиничного, а
його змістом є, навпаки, наше ставлення до Бога, в якому зникає все окреме і змінне – то в
ньому і не має нічого перехідного, а є лиш одне вічне; і тому в есхатологічному контексті, за
Ф.Шляєрмахером, можна сказати, що релігійне життя – це життя, в якому люди вже принесли в
жертву і відкинули все смертне й насолоджуються безсмертям. Проблема людей у тому, каже
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богослов, що їх погляди не збігаються з метою релігії, адже в інший вимір вони хотять взяти це
своє старе життя із земними уявленнями, завдання ж релігії – щоб обмежені образи людської
особистості різко розширились і поступово злилися з нескінченним. Щоб люди, усвідомлюючи
сутність всесвіту (Божества. – В.Д.), як можна тісніше об’єдналися з ним і використали єдиний
випадок, коли їм надається смерть, щоб вийти за межі своєї особистості.
Те, що люди хочуть зберегти як безсмертне, не може бути таким, переконаний ліберал,
адже як можна уявити нескінченне буття, що перебуває в часі. Ф.Шляєрмахер пропонує таку
форму безсмертя: “хай віруючі спробують через любов до Бога віддати своє життя”; нехай вони
прагнуть уже тут знищити свою особистість і жити у всеєдиному. Хто, на думку богослова,
навчився бути більш ніж самим собою, той знає, що він мало втрачає, втрачаючи самого себе;
хто, відмовившись від самого себе, злився, наскільки це можливо для нього, зі всім всесвітом, і
в чиїй душі виник якийсь могутній і святий потяг, лише той має право на безсмертя і лише з
тим можна говорити про нескінченність. Як результат, робиться такий висновок: серед
скінченного, злитися з нескінченним і бути вічним у кожну мить – у цьому безсмертя релігії
[див.: 14, с.148-150]. Як бачимо, Ф.Шляєрмахер специфічно розв´язує питання есхатології. Він
обходить стороною очікування прийдешнього як Царства. Злитися з Богом, всесвітом – це і є
входження у вічність, безсмертя без всяких судів, випробувань. Щоправда, тут присутній
етичний момент – спочатку вдосконалення, а вже потім злиття. Не зміна речей, а входження
через свої почуття у вічність, стаючи частиною всесвіту (Бога) – ось розв´язання всіх проблем,
переконаний німецький філософ. Тому все людське, за Ф.Шляєрмахером, священне, адже все
воно божественне. Люди між собою – союз братів. Чим більше кожен з них наближається до
всесвіту, чим більше кожен виявляє себе в іншому, тим більше вони зливаються в єдності; ні в
кого немає відокремленої свідомості, кожний водночас володіє свідомістю іншого; вони вже не
тільки люди, але й людство, і виходячи за межі самих себе, торжествуючи над самими собою,
вони на шляху до істинного безсмертя та вічності. А це вже і є Царство Боже [див.: 14, с.209].
Великий ліберал специфічно знімає проблему есхатологічної сутності історії. Вся історія,
на його думку, це постійне чередування між діями людини і відповідними діями Божества, як
бесіда між Богом і людиною в слові та дії [див.: 14, с.242]. Проблема людства звідси в тому,
зауважує він, що духовний світ віддалився від своєї досконалості та своєї неперехідної краси. І
тому зло, навіть і те, що скінченне, повинно загинути, не завершивши кола свого буття, є
наслідок волі, егоїстичного бажання відокремленої особи, яка скрізь відривається від зв’язку з
цілим (Бога), щоб бути самозадоволеною. Тому навіть смерть є наслідком гріха. Проблеми
людини, отже, полягають у розірваності її буття. Шлейємахер висуває тезу, що духовний світ,
переходячи від поганого до ще гіршого, безсилий створити що-небудь, у чому справді жив би
Божественний дух, а тому образ скінченного згасає в кожній частині скінченної природи. Як
наслідок, каже богослов, ми спостерігаємо Боже провіщення у всіх його виявах. Воно спрямоване
у своїх діях не на безпосередні наслідки в почуттях; воно не має на увазі щастя чи страждання,
які почуття створюють; воно вже мислить лише про те, щоб попередити велику есхатологічну
загибель, воно хоче нещадно зруйнувати все, що не можна врятувати і з новими силами
запліднити із себе нові творіння. Воно творить чудеса і знамення, які переривають і порушують
хід подій; воно надсилає посланців, в яких у певній мірі проживає божественний дух, щоб вони
виливали серед людей божественні сили. Навіть коли людина через свою свідомість хоче
вступити у спілкування з єдністю цілого, стверджує Ф.Шляєрмахер, скінченне в ній протидіє
цьому. Все заповнюється земним духом, зупиняється на одиничному і випадковому. В цей же час
Божество, запевняє він, приймає все нові і нові міри, все більш великі об’явлення виступають із
надр старих, усе більш піднесені опосередковані ланки встановлює воно між собою і людиною, і
в кожному своєму посланникові воно дедалі тісніше зближує божественне з людським, щоб
навчити людей пізнавати вічну сутність, однак людина не слухає голосу духа Божого.
Оскільки Царство – це життя в нескінченному, то все скінченне, за Ф.Шляєрмахером,
потребує вищого посередництва, щоб з’єднатися з Божеством як нескінченним. А тому людина,
захоплена скінченним і відокремленим, може знайти спасіння лише у викупленні. Звідси
Христос той – кого чекали: в це слід повірити [див.: 10, с.1400].
Протестанський богослов своєрідно тлумачить принцип посередництва. Ісус, на його
думку, не вважав себе єдиним посередником, усі, хто приходили до нього і складали його
Церкву, повинні були бути такими посередниками разом з Ним і через нього. Пізніше, вже
Священне Писання стало таким посередником, щоб наблизитися до Божества. Разом з тим,
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богослов ставить питання про те, що наступить час, коли посередництво зникне і сам Отець
буде володарювати над усім. Якщо мова йде про цей головний термін, переконаний богослов,
то він лежить по за часом, йо го не всі зможуть відчути. Отже, Ф.Шляєрмахер, у певній мірі,
поєднує у своїх есхатологічних поглядах як оптимізм, так і песимізм. Песиміст він там, де
пророкує настання часу занепаду всього земного, хоча воно Божественного походження. Нові
Божі посланці тут будуть потрібні, щоб ще з більшою силою притягнути до себе те, що
відступило назад і визначити, що із сформованого очистити небесним вогнем. Як бачимо, тут
богослов стоїть на боці виправдання апокаліптичних віщувань. Оптимістом же він постає, коли
він вірить, що кожна епоха буде полігенезою християнства, тобто буде пробуджувати його дух
у новій і більш прекрасній формі. Шляєрмахер має на увазі не повне знищення, а лише часткове
(неправедних), щоб дати життя новому [див.: 14, с.244-254].
Есхатологічна сутність релігії, за Ф.Шляєрмахером, – це ідея спасіння й посередництва, як
центр релігії, це і є релігія Христа. Спочатку вчення Христа, як ідея посередництва, стверджує він,
було розвинуте вірою, а потім санкціоноване історією як його застосування. Тому богослов
сприймає позитивно біблійний заклик до безсмертного буття поза часом і поза підкоренням його
законам. Характерно, що представник ліберальної школи не говорить про шляхи досягнення нового
реального буття, а говорить лише про зміну стану духа, як здатність споглядати самого себе,
замість того, щоб будувати собі образ зовнішніх виявів, складених із окремих вражень. Це
несвобода, над якою тяжіє прокляття всезнищуючого часу [див.: 14, с.339-353]. Життя, за цією
концепцією, тоді постає як скороминуща гармонія, яка виникла від дотику мінливого з вічним.
Тому погляд особи повинен бути спрямований на себе саму, щоб не дати окремій миті проходити
як частині часу, а щоб утримати її як елемент вічності та споглядати її як вільне внутрішнє життя.
Есхатологія у нього в цьому контексті має споглядальний характер.
Свобода і безмежність, за твердженнями автора “Промов”, є лише в того, хто може
відрізняти своє власне “Я” від того, що в зовнішньому є для нього чужим, а що тотожним або
взаємодіючим з його внутрішньою сутністю. Слід розуміти, каже богослов, що зовнішній світ –
світ без духа, який для натовпу є найпершим, але тимчасовим, невпевненим у своєму місці і в
своїх силах. Для Шляєрмахера ж дух, внутрішній світ сміливо протистоїть зовнішньому світові,
царству матерії речей. Земля тут постає як арена вільної діяльності особи, де через почуття, як
відображення зовнішнього світу, людина спілкується з великим цілим, як окремими особами,
щоі є вільною внутрішньою діяльністю. Тому, за концепцією німецького філософа, існує
діалектична взаємодія та взаємозалежність між людиною і світом, де взаємозалежність схожа
на залежність мого “Я” від мого тіла. За такої постановки питання світ постає як вічне
спілкування духів, їх взаємовплив і взаємодіючий розвиток – піднесена гармонія свободи. Цій
гармонії свободи і належить перетворювати і розвивати зовнішність людської сутності та
впливати на неї. Тут і саме тут перебуває сфера доконечності. Звідси людська діяльність вільна,
але не її вплив на світ духів, адже він підпорядкований вічним законам. Усе ж ця діяльність, як
творення оточуючого середовища, має витоки внутрішніх діянь і власних почуттів самої
людини. А це означає, каже богослов, що свобода є джерелом усього для людини, перший і
найглибший первень буття. Тоді людина постає за межами часу, вільною від доконечності, в
неї зникає будь-яке пригнічення почуття рабства, а дух усвідомлює свою творчу сутність і
панує над плоттю. В такій ситуації сприйняття себе, на думку цього ліберала, не залежить від
того, знаходить людина себе кращою чи гіршою, і як для неї складались обставини.
Саморозвиток Ф.Шляєрмахер розуміє і як розвиток світу, що і є шляхом до Царства, а
тому на перший план він висуває внутрішні переродження. А звідси – лише самоспоглядання, і
лише воно одно, стверджує богослов, дає людині сили виконувати піднесені вимоги, щоб
проводити своє життя не тільки смертним у царстві часу, але й безсмертним у сфері вічності, не
тільки в земному, а й божественному світі. Тоді земні дії легко несуться в потоці часу, уявлення
і почуття змінюються. Змінюються і поля дій та особистість, за Ф.Шляєрмахером, на вірній
хвилі несеться назустріч новому. І як тільки вона звертає погляд на своє внутрішнє, як вона,
разом з тим, усвідомлює себе в Царстві вічності та споглядає життя духа. І її не може
зруйнувати ніякий час, адже вона сама створює світ і час. Крізь призму цього, всяка дія
повинна супроводжуватися спогляданням таїнства духа й тоді у будь-яку мить людина може
жити також поза часом, як учасник вищого світу. Не можна шукати безсмертя після закінчення
часу, його слід шукати всередині часу і над ним, переконаний богослов. Не слід шукати
Божество поза часом! Слід пам’ятати, що ще в цьому житті дух літає над світом часу, і таке
його споглядання є вічність і небесне блаженство безсмертного піснеспіву. Тому вже сьогодні
слід розпочати своє вічне життя в безперервному спогляданні й не турбуватися про те, що
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прийде, не плакати за тим, що минуло. Слід плакати, якщо ти сліпо несешся в потоці часу, не
зберігаючи неба в самому собі [див.: 14, с.358-360].
Щоб розвинути в собі особистість, вважає богослов, слід бути здатним сприймати все, що
не є ти сам. Перша ж умова власного завершення у певному оточенні – всезагальна
сприйнятливість і любов. Поза любов’ю немає розвитку, поза самобутнім розвитком немає
завершеної любові; одне доповнює інше, й обидва зростають у нерозривному зв’язку. В цілому ж
для Шляєрмахера головне – саморозвиток, при цьому його не дуже цікавить, чи розвивається те,
що він використовує (наприклад, наука). Тут важливо, вважає він, щоб не було руйнації людської
внутрішньої сутності, щоб саморозвиток і діяльність сприйняття зажди перебували у рівновазі.
Філософ не вірить у те, що світ може змінитися сам, за рахунок прогресу. Він це
обгрунтовує так: “Повертаючись від усіх потрясінь у сфері життя і науки до того самого рівня
та зберігаючи попередній стан, сучасний світ ясно показує свою обмеженість і малий обсяг
своїх прагнень. Все, що виникає з нього самого, не може просунути його вперед, а лише рухає
постійно в тому ж самому колі” [14, с.362-388]. Людям, упевнений він, слід навчитися
користуватися силою божественної фантазії, яка тільки одна звільняє дух, підіймає його над
всяким насильством і обмеженням та без якої коло людської діяльності страхітливо
замикається вузькими межами. Якраз внутрішньою діяльністю своєї фантазії, каже засновник
лібералізму, можна досягти того, чого люди не можуть мислити навіть у бажаннях. Тому рай
для Ф.Шляєрмахера, це можливість у кожну хвилину перебувати думками з оточуючими,
життям, де є спілкування. Смерть же, це щось віддалене, про що не варто думати. Як бачимо,
тут він замикає свої розмірковування на ілюзорно-компенсаторній функції релігії.
Богослов пропонує дві моделі завершення біологічного шляху (смерті) людини: 1)
загинути повинен той, у кого невідворотно порушена рівновага між внутрішнім життям і
зовнішнім буттям; 2) загинути може і той, у кого інша форма порушення, – досягнувши
останнього завершення своєї самобутності, оточений невичерпно багатим світом, він уже не
має ніякої мети для внутрішньої діяльності [див.: 14, с.401-406]. Смерть, за Ф.Шляєрмахером,
за такого підходу, – доконечність; наближення до цієї доконечності, відповідно, є справою
свободи, а здатність бажати смерті є вищою метою. Звідси вище благо – щоб внутрішня
досконалість переходила у зовнішнє втілення, адже вдосконалюючись, кожна істота переходить
у свою протилежність. Він, тим самим, пов’язував віру зі станом людини [див.: 6, с.108].
Зауважимо, що цілковито завершеною істотою для нього є Бог.
Проблему вічності в її есхатологічному ключі богослов розв´язує за рахунок того, як ми
показали раніше, що своєрідно тлумачить релігію. У своїх “Промовах” він визначає релігію як
“споглядання універсуму”. Ідея Бога в нього збігається з почуттям вселенської єдності і
тотожності з нескінченним. Людина у нього відчуває себе ідентичною всесвіту. У такий спосіб
знімається проблема неодмінності соціальних змін і побудови Царства Божого. В іншій роботі
(“Християнська віра”) Ф.Шляєрмахер трактує есхатологію як події, що відбудуться у
майбутньому, як “пророче вчення”. Зазначимо, що цією працею богослов, на заувагу Н.Галлі,
перевершив Августина, Т.Аквінського, Меланхтона, Цвінглі і Кальвіна. Він відкидає ідею
вічного осуду як невідповідну християнському почуттю, будучи прибічником відновлення всіх
людських душ [див.: 11, с.301-305]. Виходячи з тези, що довіри заслуговують лише людські
почуття, а не слово Боже, Ф.Шляєрмахер відкинув концепцію другого приходу Христа,
оскільки не міг цього уявити [див.: 10, с.1400]. Це дало підстави багатьом теологам
стверджувати, що він тим самим відкинув віру в есхатологію, оскільки був більше захоплений
людиною, ніж Христом. Тому й концентрував свою увагу на царстві в людині, а не на Царстві,
яке за Біблією, буде побудоване Богом для людини у майбутньому. Тому існує думка, що
богослов відкидав віру в прийдешнє Царство. Його Царство – іманентне [див.: 1, с.116-118]. До
певної міри Ф.Шляєрмахер торкався і проблеми межового стану людини. Так, він вважав, що
душа, перебуваючи в status medins (період між смертю і воскресінням), повинна отримати якесь
тимчасове тіло (zwischenleib), оскільки в іншому випадку вона існувати не зможе: “Особистість
володіє тілом, яке відповідає її стану в цей період” [7, с.728].
Варто відзначити, що батько релігійного лібералізму, створивши доктрину “богослов’я
почуттів”, розглядав есхатологію в контексті гамартіології 1 та сотеріології, роблячи акцент на
етичній стороні релігії. Він, за висловом Пола Еннса, проповідував етичну релігію, яку
визначав як “почуття абсолютної залежності” або “Богоусвідомлення”. Він також не вважав
1

Гамартіологія – вчення про гріхопадіння як відчудження людини від свого суттєвого буття – розрив стосунків з
Богом
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гріх за моральне порушення Закону Божого; гріх для нього – це те, що стається, “коли людина
намагається жити сама собою, будучи ізольованою від всесвіту і своїх співбратів”. Опис же
історичного гріхопадіння в Біблії богослов вважав лише алегорією [див.: 10, с.1400]. У зв’язку з
цим Ф.Шляєрмахер відкидав як неважливі, доктрини заступницького викуплення і
Божественності Христа. Він навчав, що Христа слід вважати Відкупителем не в
есхатологічному плані, а лише в тому розумінні, що він був ідеальним прикладом і джерелом
“Богоусвідомлення”, що передбачає гріх. Віруюча людина переживає відродження,
переконаний він, (Ісусове Богоусвідомлення. – В.Д.) радше беручи участь у загальному житті
сучасної Церкви, ніж просто через віру в смерть Христа й історичне воскресіння. Відродження
для нього, власне, і є успадкуванням Царства [див.: 4, с.591-592]. Тому богослов акцентував
увагу на важливості посередницької ролі релігійного співтовариства віруючих у процесі їх
викуплення, відкидаючи основоположний принцип протестантизму: “спасіння лише вірою” [10,
с.1400]. Його саме й критикували за те, що він звів християнство до релігійного досвіду,
змістивши тим самим акцент з Бога на людину [див.: 6, с.108].
Отже, дослідження доктрини “богослов’я почуттів” Ф.Шляєрмахера дозволяє зробити
ряд узагальнень.
По-перше, релігійний модернізм, біля витоків якого був богослов, і що породило такий
напрям у протестантизмі, як “ліберальна теологія”, став можливим у зв’язку з адаптацією
релігії до соціального середовища та наступом секуляризації.
По-друге, Ф.Шляєрмахер і представники нового протестантизму в своїх концепціях
запропонували таку трансформацію релігійних поглядів, яка передбачала зближення “земного”
і “потойбічного” світів, що привело до пантеїзації релігійного світогляду і спрощення уявлень
про есхатологічне майбутнє людства.
По-третє, основоположник “ліберальної теології”, ставлячи у центр уваги релігії почуття,
знімає проблему кінця світу і пропонує думку, що блаженство для віруючого, як і настання
Царства Божого, виникає у момент злитості з “вічним”, тобто Божеством. Цим самим
“богослов’я почуттів” нівелювало у віруючих гніт постійного очікування “кінця світу”.
По-четверте, концепція німецького богослова помірковано оптимістична, оскільки
орієнтує віруючого не на прийдешнє есхатологічне майбуття, а кличе християн до морального
оновлення, яке наступає з прийняттям викупної жертви І.Христа. Звідси основна ідея етичного
світогляду Ф.Шляєрмахера – розуміння моральності як самовиховання на прикладі людськості,
втіленої в Христі. У цьому закладено основні принципи лібералізму – Царство Боже можна
побудувати шляхом удосконалення людей.
По-п’яте, богослов сформулював таку концепцію релігії, за якою релігійний досвід не
виростає з доктринальних формулювань або церковного життя, а сама релігія є унікальним,
початковим досвідом життя.
По-шосте, безсмертя, згідно з “богослов’ям почуттів” полягає в тому, що людина носить
у собі незмінне і вічне буття (Бога), а релігійне життя – це життя, в якому люди принесли вже
себе в жертву Христу й відкинули тим самим усе смертне.
По-сьоме, автор “теорії почуттів” концентрував свою увагу на царстві в людині, а саме на
Царстві, яке буде побудоване Богом для людини у майбутньому. Його Царство – іманентне.
Для батька релігійного лібералізму головним є етичний, а не догматичний бік релігії, він
проповідував етичну релігію як “почуття абсолютної залежності” чи “Богоусвідомлення”. Гріх
для Ф.Шляєрмахера не є моральним порушенням Закону Божого, гріх – це те, що виникає, коли
людина живе сама собою, ізольовано від людей. Нівелюючи протестантський принцип
“спасіння лише вірою”, він надає важливості принципу соціального служіння.
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Summary
Dokash V. F.Shleyermaher’s Doctrine of "Theology Feeling". The article investigates the
transformational changes taking place in contemporary religious space, in terms of a new paradigms of
development and the phenomenon of religious postmodernism. The origins of new forms of religion, the role of
the "religion of the senses" F.Shleyermahera in reconsidering eschato-soteriological doctrines and new
perception of fundamental ideas and principles of the Christian-Protestant religious principles are determined.
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ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СУЧАСНОГО ХРИСТИЯНСТВА
У центрі уваги автора – проблема людини як особистості з позицій новітньої філософської
антропології та сучасних релігійно-філософських учень, переважно в персоналістському контексті.
Досліджується ступінь їх впливу на християнські (католицьку та православну) церкви. Ключові слова:
філософська антропологія, екзистенціалізм, феноменологія, персоналізм, особистість, персона.

Проблема людини як особистості сьогодні звучить настільки актуально, як ніколи за
всю історію західної культури. Якщо в попередню європейську історію, загалом до кінця ХІХ
століття, вона якщо й заявляла про себе, як, приміром, у добу Відродження, мала
фрагментарний характер, то вже з другої чверті ХХ століття і до сьогодення набуває
загального та визначального соціокультурного значення. Передусім це пов’язано з тим, що
ХХ століття привнесло якісно новий спосіб соціально-політичного та економічного життя
людини, такого існування людини, яке ґрунтується на реалізації ідеалу свободи у
найрізноманітніших сферах людської життєдіяльності, як матеріального, так і духовного
виробництва. Однак свобода – це такий духовний феномен, який детермінується людиною як
особистістю, такою особистістю, яка є як передумовою, так і метою свободи.
Саме в цьому контексті формується досить впливовий напрям новітньої західної
філософської антропології, який на основі свободи як визначальної антропологічної
парадигми розкриває, формує і утверджує людину як особистість. Оскільки релігія загалом як
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впливова форма суспільної свідомості і церква як соціальний інститут на даний час
залишаються важливим фактором формування сучасної масової свідомості, виникає
закономірне питання щодо ступеня взаємовпливу релігії та філософії в їх сучасному
антропологічному вимірі, що і є метою нашого аналізу.
Переду сім варто зазначити, що з певно ю міро ю у мовності й не так о дно значно, як це
собі дозволяв Ж.-П.Сартр, визначаючи типи екзистенціалізму (релігійний, атеїстичний),
можна все ж виокремлювати світську (“секуляризаційну”) та релігійну філософську
антропологію. Стосовно позиції першої стосовно релігії, як і навпаки, тобто за умови їх
своєрідного взаємоуособлення, можна лише висловити з цього приводу жаль, не вдаючись у
деталі їх аргументацій, оскільки, врешті-решт, продуктивнішою є протилежна позиція, яку
ретельно обгрунтував, зокрема, авторитетний сучасний неотоміст Е.Жильсон, наголошуючи
на тому, що від конфронтації філософії та релігії програють обидві, як, приміром, релігія
програла, не скориставшись філософією А.Бергсона [див.: 2, с.21]. Натомість, з позиції релігії
в її конструктивному варіанті можна спостерігати дві позитивні взаємозумовлені тенденції. З
одного боку, релігія, а в західних релігійних координатах це стосується передусім
католицизму та протестантизму, модернізується на засадах сучасної філософії у формах
неотомізму та неопротестантизму. З іншого – коли філософія з позиції традиційного
філософського предмета дрейфує в сторону релігії, збагачуючи та універсалізуючи власну
проблематику, як це має місце, приміром, у російській релігійній філософії, тейярдизмі,
релігійному екзистенціалізмі, персоналізмі тощо. Серед них саме персоналізм, як у своєму
французькому, так і американському варіантах, найбільшою мірою ставить проблему людини
як особистості (персони) в основу предмета власної філософії.
Засновуючи журнал “Esprit”, персоналісти мали намір об'єднати довкола себе людей
різноманітних віросповідань і навіть невіруючих. Вони настійливо заявляли про намір вирвати
Євангеліє з рук буржуазії, ставили завдання розробити нову концепцію християнства, яка могла
б стати духовною опорою людей у перетворенні цивілізації на гуманістичних засадах. Хоч
Е.Муньє, один із фундаторів французького персоналізму, й був католиком, але він не зробив
“Esprit” католицьким. Філософ захищав плюралізм думок, вважаючи, що віруючим і
невіруючим є чому повчитись один в одного. Е.Муньє сподівався на те, що “Esprit” буде
сприяти створенню нового покоління людей, які будуть здатні на персональний вибір.
Передусім варто зазначити, що основу проблематики персоналізму, особливо у Франції,
становить питання про кризу сучасної людини, яке прибічники цієї течії намагаються
осмислити в контексті загальної кризи сучасної цивілізації. З одного боку, французькі
персоналісти намагаються зрозуміти кризу людської особи як наслідок загальної кризи
капіталізму, з іншого – такою причиною вони визнають крах духовних цінностей. “Духовна
криза, – за словами Е.Муньє, – є кризою типово європейської людини, яка народилася разом
із буржуазним суспільством” [4, c.524]. Слід наголосити, що духовний світ людини як
особистості є основною темою персоналізму. Персоналісти розкривають персональне “Я”
людини як первинну реальність. Як зазначає Е.Муньє, “Я” постає як особа вже в
найпростіших своїх виявах, і моє втілене існування зовсім не знеособлює мене, будучи
сутнісним фактором моєї персональної рівноваги” [4, c.474].
Згідно з персоналізмом, істинне призначення людини полягає в тому, щоби
перетворювати реальність з позиції вищих цінностей, тобто підтекстом людської діяльності
повинна стати, на їх перконання, перспектива особистих взаємин між Богом і людиною. У
зв’язку з цим відродження християнства шляхом перетворення його в масовий світогляд
видається персоналістам за революційне перетворення самої буржуазної цивілізації. “Зрештою,
– резюмує Е.Муньє, – християнський персоналізм, всупереч релігійному індивідуалізму, буде
підкреслювати общинний характер віри і християнського життя, про яке так часто забували
упродовж останніх двох віків; відшукуючи нові перспективи рівноваги між суб’єктивністю й
об’єктивністю, він буде протистояти як релігійному суб’єктивізму, так і будь-яким
об’єктивістсько-редукціоністським трактуванням вільної діяльності, яка становить ядро власне
релігійного підходу” [4, c.515].
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Пробудження особи є визначальним принципом, або кредо персоналізму. Особа є
немовби невидимим центром, з яким усе пов’язане. “Моя особа, – визначає Е.Муньє, – не є
моя персональність. Вона лежить по той бік усього цього”. На його думку, особа не є
персональністю. Персональність – це щось середнє між індивідом і тим, що людина
відчуває як персональне покликання. Особа перебуває по іншу сторону цього всього, вона є
надсвідомою, надчасовою, неконституйованою цілісністю, “вона є, – пише Муньє, – живою
в мені присутністю” [4, c.59]. Водночас, що так само важливо, справжнє існування особи не
передбачає самоізоляції, а, навпаки, активне співіснування, коли особа відкрита світові,
іншим і Богові, характеризуючись діалогічністю. Для персоналістів особа не є чимось
апріорі визначеним, а є активним суб’єктом завоювання та сходження, цілеспрямованим
пошуковим зусиллям людини на самоствердження.
Близькими до персоналізму в цьому аспекті стосовно особистості та людської свободи є
погляди видатного неотоміста Ж.Марітена, коли в унісон із персоналізмом він наголошує, що
“людська воля залишається вільною, коли вона рухається Богом” [3, с.29]. Християнство, на його
переконання, показало людям, що любов є ціннішою від інтелекту. Прагнення людини до вищої
свободи і справжнього призначення, на думку філософа, знайшли свій вияв у християнстві, а
“християнське громадянство настільки принципово антиіндивідуалістичне, наскільки
принципово – персоналістське” [3, с.184]. Незважаючи на те, що в буденному житті людини
індивідуальність і персональність переважно ототожнюються, все ж, як і Ж.Марітен, так і
Е.Муньє принципово розрізняють індивідуальність і особистість. Індивідуальність характеризується такою, що виключає з будь-якого суб’єкта все те, що має стосунок до інших, а особа – що
забезпечує духовне життя душі в її єдності з буттям людини, тому, образно кажучи, “як
індивідууми ми покірні світилам”, а “як особи (персони) ми владарюємо над ними” [3, с.182].
Такий світсько-гуманістичний потенціал персоналізму, неотомізму, як і інших релігійнофілософських учень, з їх актуалізацією цінності людини та її свободи, є загалом характерною
ознакою вияву модернізації сучасної релігії. Не вдаючись тут до аналізу внутрішньо релігійних,
власне теологічних детермінант такої еволюції релігійної свідомості, які безумовно мають
місце, хотілося б передусім наголосити на важливості впливу на цей процес новітньої
філософської антропології в її релігійно-персоналістському потенціалі.
Логіку персоналістського мислення можна знайти вже у Ф.Ніцше. Свобода, про яку
говорить Ф.Ніцше, – це бажання людини стати справжньою особою, бути відповідальною
перед собою. Тому певним антропологічним імперативом для Ф.Ніцше є те, що він називав
“Надлюдиною”, а способом її досягнення – “воля до влади”. Під цим він розумів передусім не
волю до панування (над кимось, чи чимось), а формування людини як сильної особистості
(“der Wille zur Macht”) і лише за такої у мови вона здатна до справжньої творчості.
Сьогоднішня людина слабка, вона жертва західної нігілістичної культури і є лиш ембріоном
майбутньої людини. Тому, наголошував він, “жити – означає бути жорстоким і нещадним до
всього, що стає слабким у нас і не лише в нас” [5, c.535]. У такий спосіб філософ здійснює
своєрідну інвентаризацію вселюдських цінностей, проголошуючи й обгрунтовуючи цінність
людини як найбільшу цінність.
Від Ф.Ніцше йде пряма антропологічна лінія до екзистенціалізму, в творчості
представників якого досить виразно виявляються персоналістські ідеї, а оскільки обидва напрями
формуються паралельно, то це, зокрема, й пояснює їх ідейно-світоглядну спорідненість. Уже
предтеча класичного екзистенціалізму С.К
´єркегор стверджував про первинність чистого
існування (екзистенціональності), яке після певного діалектичного шляху розвитку особи
(персони) повинно знайти свій смисл у вірі. Людська реальність, за С.Кьєркегором, не існує в
чистому вигляді, вона перебуває в спорідненості з божественною реальністю.
Основною проблемою екзистенціалізму є формування такої особистості, яка
розкривається через повноту свободи та відповідальності. Важливий внесок у розв
´язання цієї
проблематики привносить також К.Ясперс. У нього екзистенціалізм набуває особливого
соціально-релігійного характеру у формі “філософської віри”. Сутністю людини, згідно з його
вченням, є Бог, або, що те ж саме, трансцендентальність. Саме ця трансцендентальна сутність
людської екзистенції є визначальним фактором людського існування в умовах комунікації з
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іншими екзистенціями. Людина, за К.Ясперсом, живе в суспільстві і навіть переживає кризи
суспільства, але при цьому їй притаманна здатність до свободи вибору і відповідальності за
здійснений вибір. Людина є не лише носієм екзистенції як нераціональності, але й розуму.
Екзистенція забезпечує свободу, а розум – комунікацію.
Проблема людини як особистості (персони) досить предметно розкрита в творчості й
інших екзистенціалістів, серед яких Ж.-П.Сартр, А.Камю, М.Гайдегер, Н.Аббаньяно та ін.,
однак уже не в такому, як це у К.Ясперса, С.К
´єркьєгора, Г.Марселя, М.Бубера, релігійному
контексті. Натомість, на початку ХХ століття філософія персони істотно збагачується
феноменологічним досвідом – особливо завдяки М.Шелеру та Е.Гуссерлю, для яких
феноменологічний підхід визначає поняття особи як цілісного її безпосереднього переживання
і, відповідно, як вихідного пункту інтенціональних актів, завдяки яким людина здатна
схоплювати трансцендентальні та матеріальні “апріорні цінності”. Для М.Шелера “персона в
людині є індивідуальним унікальним самозосередженням божественного духу” [6, c.34].
Людина як персона, згідно з М.Шелером, це передусім “ordo amoris”, і цей факт, на його думку,
визначає сутнісну матерію особи (персони). “Хто пізнав ordo amoris людини, – наголошує він, –
той пізнав і її саму” [6, c.342]. Філософ стверджує, що релігійні цінності не походять з
цінностей культури і не є їхнім синтезом, а, навпаки, передують їм, тому, що мають свою
особливу сферу буття і своє власне джерело досвіду – милість Бога для окремої особи й
одкровення для сукупної духовної особи, а церква є вищою формою такої духовної особи.
Персоналізм М.Шелера в контексті його антропології та аксіології врятував, можна
сказати, філософію моралі від сухих абстракцій кантіанської етики, захистив пафос і сам дух
людського життя. Ретельний аналіз пов’язаних з мораллю почуттів, здійснений М.Шелером,
таких особливо як співпереживання та співчуття, виявився вкрай важливим для виходу
сучасної філософії з полону соліпсизму, оскільки саме співчуття і співпереживання
пропонують обов’язкове взаємовідношення з іншими людьми. Феноменологія, за М.Шелером,
дає можливість знайти в собі точку дотику зі світом і сприйняти його сутнісну структуру. По
суті, його феноменологія – це спроба повернути філософії цілісність, від абстрактних
метафізичних конструкцій до повсякденних речей, конкретних понять і досвіду.
Досить симптоматичним з огляду на загалом світський характер шелерівської
антропології є те, що його вчення мало безпосередній вплив на католицьку теологію і,
зокрема, неотомізм К.Войтили. Майбутній Папа Римський, ще молодим священиком,
погоджувався з М.Шелером у тому, зокрема, що частиною інтуїтивного розуміння
людиною істини природи речей є вроджене розуміння моралі, певне знання, що йде від
серця, при цьому знання досить реальне. Феноменологія М.Шелера, безумовно, справила
досить значний вплив на формування персоналістських поглядів та й загалом способу
життя К.Войтили. До його філософсько-персоналістського спадку слід віднести праці
“Особа і вчинок”, “Любов і відповідальність”, а також велику кількість філософських
статей, об’єднаних етичною та персоналістською проблематикою.
Передусім заслуговує на увагу праця К.Войтили “Особа і вчинок” (“Osoba i czyn”). В ній,
що й загалом характерно для стилю К.Войтили, вирізняється прагнення поєднання традиції та
новаторства. Тут автор всебічно і багатогранно розкриває особу в ракурсі вчинку. Його
методологічною передумовою аналізу особи і вчинку є принцип об’єктивування суб’єктом
самого себе засобами феноменологічного трактування досвіду людини як істоти діяльної.
“Мова йде, – роз’яснює автор, – про пізнавальний акт як конкретне ціле, якому ми, зокрема,
зобов’язані розумінням факту “людина діє”. Не можна погодитись із тим, що досвід зводить
осмислення цього факту до його “оболонки”: набору чуттєвих смислів, які всякий раз єдині та
неповторні, тоді як розум немовби очікує ці відчуття для того, щоби “спорудити” з них свій
об’єкт, назвавши його “вчинком” або “особою і вчинком” [1]. Тобто, згідно з К.Войтилою,
феноменологічною дійсністю є вчинок, оскільки він “переживається”. Мова йде не лише про те,
як здійснюється вчинок і як у ньому розкривається особа, а про те, що “вчинок – це особливий
момент в аналізі (чи досвіді) особи” [там само], тобто в структурі усвідомленої дії. В праці
“Особа і вчинок” моделюється сутність учинку людини, своєрідна модель поведінки за умови
різних ситуацій. “Досвід моральності в його динамічному (або екзистенціальному) аспекті, –
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узагальнює К.Войтила, – є, втім, частиною цілісного досвіду людини, яка, як ми вже сказали,
представляє собою для нас широку основу в розумінні особи” й, відповідно, “персоналістська
цінність людського вчинку (чи персональна цінність) є особливим, і водночас, мабуть,
найосновнішим вираженням цінності самої особи” [там само].
На тлі доволі успішного використання Римо-Католицькою Церквою персоналістських
концепцій, як і загалом сучасної західної, як світської, так і релігійної, філософської
антропології, про розвиток персоналістських ідей в сучасній доктрині православних церков, на
жаль, говорити не доводиться. І, якщо вже порівнювати в цьому між собою провідні
християнські церкви, то в той час, як православні церкви приділяють першочергову увагу
літургічним питанням, Римо-Католицька Церква, оновлена рішеннями Другого Ватиканського
Собору, має що запропонувати світові. Соціальне спрямування сучасної доктрини РимоКатолицької Церкви є реальним фактом. Адже, зрештою, завдання християнства полягає в
тому, щоб піднятися вище міжцерковних розбіжностей, і, так би мовити, заспокоїти неспокійні
серця, втамувати духовний голод і розвіяти страхи, що оволодівають сучасним світом,
допомогти людям пройнятися величною місією Христа, просто кажучи, формувати людину як
особистість у загальному соціокультурному вимірі засобами її релігійної сутності.
Заради справедливості варто зазначити, що на початку XX століття російськими
персоналістами, як, приміром, М.Бердяєвим, чітко усвідомлювалася потреба в розвитку
соціального виміру християнського життя та християнської відповідальності перед
суспільством, що й повинно було складати основу концепції нової релігійної свідомості,
яка, у свою чергу, мала породити нову християнську спільноту. По суті, пропонувалась
альтернативна комуністичній модель суспільної свідомості, модель християнського
соціалізму, хоча й не всі з російських філософів відверто в цьому зізнавалися. Зрозуміло,
що така модель в неєвангелізованій країні, де християнство розумілося не інакше, як у
ритуальному значенні храмового православ’я, була приречена на непопулярність і не могла
протистояти більшовицькій ідеології.
Якщо ж говорити про специфіку Російської Православної Церкви як контекст
української православ’я, то вона визначається багатьма факторами – історичними, ментальнопсихологічними, економічними й, особливо, політичними. Ще Петро І перетворив Російську
Православну Церкву фактично у відомство православного віросповідання, тобто в один із
державних департаментів, покликаних відповідно обслуговувати державу. В якості
компенсаторної реакції в церковній свідомості отримало розвиток розуміння християнства як
храмового благочестя, що веде до святості. Для громадської ж проблематики місця в
церковній свідомості просто не залишалося. Немає нічого дивного в тому, що філософи які
прагнули зародження нової р ле ігійної свідомо тсі не знайшли спільної мови з тако ю
“політичною” церквою. Як наслідок, у православ’ї, незважаючи на те, що в ритуальнолітургічному і навіть в канонічних аспектах на різних поворотах історії відбувалися певні
зміни, церковне життя ніколи належно не відреаговувало на соціокультурні трансформації,
тим більше на необхідність модернізацій персоналістського характеру.
Якщо ж говорити про суто українське православ’я, то загалом воно й донині, крім хіба
що організаційних факторів і, образно кажучи, крізь позолоту візантійського церковного
обряду здебільшого так і не сприйняло ніякого істинного християнства у тій його сутності, де
воно мало би розкривати і формувати цінність людини як особистість (персону), про яку
можна бу ло б, як сказано в Святому Письмі, судити “за ділами її” і не лише духовними.
Розвиток нової релігійної свідомості на цих новітньо-антропологічних засадах заради
побудови християнського суспільства мало кого хвилює й сьогодні в України. Українські
православні церкви в соціальному своєму вимірі залишаються на аграрно-феодальному рівні,
що аж ніяк не може сприяти їхній модернізації.
Нині в свідомості українського соціуму християнство в його православному різновиді
переважно не асоціюється з соціальною проблематикою. Це зрозуміла річ, оскільки
ключовими ціннісно-смисловими і передусім моральними імперативами в українському
православ’ї залишаються “слухняність” і “смирення”. Весь традиційний устрій
православного церковного життя перешкоджає персоналістському самопочуттю. Понад те,
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нерідко воно тлумачиться як вияв індивідуалізму та гордині, чужого самому духу
християнства. Культивується позиція такого, “істинного”, мирянина, відповідно до якої
потрібно бути таким, як усі, бути посередністю, не висовуватися, що зовсім не виключає за
ним, традиційно-православним, так би мовити, приватної гордості за свою конфесію, яка
принципово і непоступливо дотримується догматичної чистоти, ортодоксії. На жаль, як
наслідок, слід констатувати в українському православ’ї, у тому числі й Київського
патріархату, хоча й, що не додає втіхи, значно сильніше й консервативніше має місце в його
московській юрисдикції, колективістські цінності явно переважають над персональними.
Отже, можемо дійти висновку, що очікувати від нинішнього українського православ’я в
найближчій своїй перспективі ефективного розвитку на засадах сучасних філософськоантропологічних, передусім персоналістських, цінностей не доводиться. Надто великий спадок
знеособленого індивіда дістався нам не лише від православної традиції, а й загалом від усієї
попередньої комуністичної епохи, для якої формування саме такої індивідуальної посередності
визначалося самою стратегією державної ідеології. Тому, як наслідок, маємо сьогодні вочевидь
не лише світоглядну розколотість на рівні масової свідомості, а й, нікуди правди діти, ціннісну
та смислову “різновекторність” освіченої публіки. За цим зовнішньо-формальним виявом
криються глибинні соціально-економічні причини, які зводяться до невідповідності старого
способу мислення новим соціальним процесам, є істотною суперечністю між формою та
змістом на різних рівнях українських соціальних реалій, як сказав би О.Шпенглер,
“псевдоморфозою”, характерною для перехідних епох, яка й гальмує цивілізаційний та
культурний поступ народу. Звідси й оця “сумнозвісна” у нас національна багатомірна
дволикість – геополітична, історична, соціально-економічна, мовна і, звичайно, релігійна. Тому
нічого дивного немає в тому, що на території України, отримавши благодатний грунт для свого
розвитку завдяки недосконалості українсько го зако но давства (та й чи є ця “недосконалість”
такою вже й випадковою?), процвітає величезна кількість неорелігійних організацій і сект, які
зводять на манівці й так блукаючих у духовній темряві українців.
Хочеться лише сподіватися на те, що в найближчій перспективі українське суспільство
загалом значно ефективніше еволюціонуватиме в руслі сучасних європейських детермінант, а
відповідно й українське православ’я виконуватиме відповідну й належну місію в цьому
об’єктивному процесі, долаючи традиційний антропологічний консерватизм і, можливо,
певний страх перед потребою модернізації. Зрештою, йому на цьому шляху нічого
серйозного не загрожує. “Церква, – як доречно з цього приводу зазначив авторитетний
християнин Е.Муньє, – є непорушним співтовариством у власному розумінні слова: вона
може бути або так змішана з гріхом, подібно до того, як вино змішується з водою, але вона,
як і вода, залишається при цьому завжди чистою” [4, c.232].
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КАТЕХИЗМ УГКЦ ПРО ХРИСТИЯНСЬКЕ БАЧЕННЯ
СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ
Осмислюються духовні засади новітнього Катехизму УГКЦ, аспекти катехитичного бачення
людського буття як взірця святості суспільної організації, побудованої на християнських чеснотах,
любові, справедливості, моралі, власної гідності. Ключові слова: УГКЦ, єдність, святість, соборність,
демократія, приватна власність, мораль, християнське виховання, держава, влада, смертна кара, любов
до Батьківщини, праця, професія, глобалізація, відпочинок, мир, етика.

Катехизм (грецьк. – навчання, казання, доступний для всіх підручник з християнської
віри), який Українська греко-католицька церква видала під назвою «Христос наша пасха»
2011 р., є ознакою сучасності, що кличе до зміцнення духовних зв’язків між вірними різних
християнських конфесій в Україні. Катехизм ґрунтується на київській християнській
традиції початки якої сягають ХVI ст. Так, у 1595 р. у Вільно Катехизм надрукував Степан
Зизаній, у ХVII ст. Катехизм уклав священномученик Йосафат Кунцевич, архієпископ
Полоцький. З ХVIII ст. відомий Катехизм під назвою «Народовіщаніє іли слово к народу
католическому» з ХIХ ст. – «Великий катехизм для парафіяльних шкіл» і ХХ ст. – Божа
наука». В історії християнської церкви відомі також протестантські Катехизми, Російської
православної церкви (до речі, остання працює над новим Катехизмом, у якому, можливо,
змінить своє ставлення до католицької церкви).
Щодо орієнтиру в написанні греко-католицького Катехизму, то ним, без сумніву,
послужив «Катехизм Католицької Церкви», виданий 1992 р. і перекладений українською мовою
2002 р. Варто додати, що робота над його написанням почалась у 1999 р. зі створенням
«Катехитичної комісії УГКЦ», яка працювала понад десять років, і Катехизм став «плодом
спільної думки «сучасних богословів УГКЦ, заснованої на попередніх Катехизмах.
Катехизм складається з трьох частин: віри Церкви, молитви Церкви і життя Церкви.
Хоч появу Катехизму УГКЦ православна церква зустріла критично, мовляв, «катехизм
застарів ще до того, як він появився», «є свідченням антиекуменічної реакції УГКЦ», для
українських релігієзнавців він є актуальним, особливо у царині вивчення релігійної та
богословської думки. Зважаючи на солідність праці та колосальний матеріал, означимо коло
нашого зацікавлення лише четвертим підрозділом третього розділу під назвою: «Про
суспільство преображене в церкві» (п’ята, сьома, восьма і десята Заповіді Божі), де
наголошується про те, що світ і суспільство є місцем де переплітаються стосунки людини з
Богом, хоча не змішуються. За мету статті ставимо висвітлення ідей Катехизму УГКЦ в
окресленні суспільних вимірів церковного буття, підходів до розуміння ролі національної
держави у житті народу, її функцій, моралі, праці, професії, християнської глобалізації, які
сьогодні по-різному трактуються конфесіями в Україні.
Отже, з історичної перспективи УГКЦ, визнаючи цінність земних речей у житті
людини, завжди намагалася нести людям допомогу в їх земних справах. Наприклад, у
міжвоєнний період ХХ ст. священики на вимогу митрополита УГКЦ Андрея Шептицького
займали активну життєву позицію. У містах і селах Східної Галичини, Буковини, Закерзоння
та діаспори (США, Канада, Бразилія) отці були організаторами економічних установ як
сільських кооперацій, кредитних, молочарських спілок, товариств «Сільський господар»,
культурницьких товариств, як-от «Просвіта», бібліотек, хорових і драматичних колективів,
парамілітарних організацій – «Сокіл», «Луг», боролися за тверезість українського селянства
тощо. З цього приводу митрополит Андрей зауважував: якщо в селі не працюють вищезгадані
організації, треба подивитися, чи на місці там священик.
Сучасна УГКЦ хотіла б повернути собі втрачені за радянських часів суспільнохристиянські пріоритети. Катехизм УГКЦ у згаданому розділі наголошує на
антропоморфних цінностях людини на землі. Людська особа перебуває в суспільнополітичному і духовному вимірах. Відповідно у цих вимірах мусить діяти Церква, якщо
вона хоче стояти на чолі преображення світу як «спасительного посланництва Христа» [23,
с.275]. Греко-католицька церква наголошує, що Христос «діє у людських серцях силою
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Духа Свого (…), очищаючи і зміцнюючи ті шляхетні прагнення, завдяки яким людська
спільнота старається вчинити власне життя більш людяним» [23, с.275].
Як відомо, Бог створив людину за «образом своїм» і наділив її «вільним вибором»,
завдяки якому своєю працелюбністю та діяльністю людство долучається до божественної
«майстерності і мудрості, робить його творіння більш впорядкованим, іще прекраснішим»
[23, с.275]. Відповідним повинно бути ставлення християнина до цього світу та його участі
в суспільному житті.
Однак у сучасному глобалізованому світі науково-технічного прогресу ця проблема
постає перед Церквою дуже гостро. Сучасний християнин не завжди розпізнає власне місце на
планеті та своє покликання у світлі віри, часто «самознищується, самоз’їдається» і, не
пізнавши, що таке Істина, відходить за межу життя. У рамках катехитичного навчання УГКЦ
прагне спонукати віруючих до збереження навколишнього середовища, обмеженого
користування транспортом, телекомунікаціями, обережної поведінки на магістралях тощо.
Катехизм УГКЦ проголошує, що не таким повинен ставати християнин, адже у
відповідності з Євангелієм він є «закваскою» світу і має свідчити Христа. Через нього, через
страх Господній людина набуває прикмет любові, людської премудрості, завдяки чому людство
бере участь у здійсненні Божого задуму, результатом якого оновлюється земля. Щоб здійснити
задумане, Церква повинна володіти могутнім потенціалом, розпоряджатися неабиякими
священичими самовідданими і жертовними кадрами, які б донесли християнське бачення світу
до кожної людини, усвідомлення її ролі у зміцненні фундаменту суспільного життя.
Крізь призму суспільного бачення світу Катехизм УГКЦ вчить віруючих бачити себе
взірцем людської спільноти, а моральні принципи суспільного устрою черпати у досвіді
богоспілкування та спільності осіб Святого Духа.
УГКЦ має напрацьований досвід, як людині бути собою у «сопричасті» з іншими
особами, і таких прикладів дуже багато. У міжвоєнний період ХХ ст. українські греко-католики
відстоювали віру в боротьбі з польськими асиміляційними впливами, переслідуваннями
православних українців на Західній Волині, і ми переконані: лише міцна віра допомогла
українцям вижити у боротьбі з німецьким нацизмом і російським більшовизмом. Катехизм з
цього приводу фіксує таке поняття: «Церква не нівелює унікальності особи, а навпаки, є
запорукою розвитку та збереження її ідентичності. Тому таке «сопричастя осіб» і є їхнім
спільним благом» [24, с.276].
У Катехизмі окреслюється думка, що в секуляризованому світі особа часто бачиться як
незалежний в економічному і політичному плані індивід, на жаль, з боязні вона закрита для
інших і не є вільною, як і будучи приналежною до якоїсь партійної колективної спільноти –
також безневільна. Внаслідок такого стану в суспільстві спотворюється думка про соціальне
благо людини, і вона не може зберегти свою ідентичність. Катехитичне мислення зводиться до
того, що основну місію «преображення суспільства» повинна брати на себе Церква, маючи
великий досвід «сопричастя в моральних принципах християнського життя» [24, с.276].
Катехизм наголошує, що основним місцем удосконалення людини може бути тільки
Церква. Тільки в ній людина глобалізованого світу здатна вижити у власному суспільному
вимірі. Така людина повинна бути вихована у власному Дусі Святому, керуватися Божими
законами і бути законослухняною в державі. Однак як бути, коли влада в українській державі
не служить народові і визискує законослухняного громадянина? Чітко з цього приводу
виступив митрополит УГКЦ Святослав напередодні виборів до Верховної Ради України у
жовтні 2011 р., заявивши, що у своєму виборі громадянин повинен керуватися Страхом
Господнім, основною прикметою якого є породження любові, і вона, любов, стане Божим
рупором у повсякденних справах і житті людини. Тільки любов до ближнього, бажання чесно
служити йому відкриє у християнина творчий потенціал соціуму громадянського суспільства.
У такому суспільстві до керівництва державою прийдуть свідомо обрані народом особистості,
виховані на Страхові Господнім, і тоді можна буде не боятися, бо ця влада дана Богом на
основі свідомого вибору її громадян, і що їй треба коритися.
Творці Катехизму пишуть: «…громадянське суспільство характеризується здатністю його
членів до внутрішньої самоорганізації, відкритості й автономної діяльності задля спільного
блага» [11, с.277]. Вихованим у такому дусі громадянам не страшні будь-які випробовування
політичним режимами. Українська греко-католицька церква з цього приводу сміливо зголошує
таке: «…вона хоче стати взірцем громадянського суспільства, такого християнина –
громадянина, здатного відчувати потреби ближнього й належно відповідати за них» [11, с.277].
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Чи здатна УГКЦ самотужки справитися з таким завданням? На нашу думку, їй потрібне спільне
«сопричастя» з інтересами інших конфесій в Україні, водночас як і зі школою та державою.
УГКЦ бере на себе місію «соборності», з якою виступала з часів Брестської унії 1596 р.
Катехизм пояснює: «Соборність Церкви – це її місія збирати розпорошених гріхом людей і цілі
народи, виховувати в кожній людині відповідальність не тільки за себе, а й за інших, та врешті,
за все людство» [12, с.277]. Боротьба за створення помісної церкви в Україні, за об’єднання в
єдину церкву українських греко-католиків і православних характеризується довгою
суперечливою історією багатою на невинні жертви з обопільних сторін. Безперечно,
«соборність», яку проголошує УГКЦ, внесла би дух порозуміння між різними регіонами
української держави, відкрила б людям шлях до примирення, духу порозуміння, якого не
вистачає в українському суспільстві. Церковна єдність українського народу назавжди
перекрила б життя міфічної доктрини Російської православної церкви про т.зв. «русскій мір»
під скіпетром російського патріарха.
«Соборність» української Церкви внесла би дух порозуміння в середовище різних
спільнот української держави, зліквідувала б групові інтереси, і ми опанували б культуру
діалогу та взаємної підтримки в соціальному вимірі, подолали б конфлікти і непорозуміння з
часів національної історії. Християнська людина відчувала б відповідальність і солідарність за
Церкву і державу як обов’язок до участі в церковному й громадсько-культурному житті, і цей
обов’язок закликав би до співпраці різних верств населення та гілок державної влади.
Катехизм закликає вірних УГКЦ до принципу «допоміжності» Церкви через її
служіння бідним і знедоленим верствам. Церква не владарює, а допомагає: вона не бореться
за впливи та матеріальний визиск. З історії УГКЦ відомо що Церква у ХХ ст. розвинула
широку мережу установ, якими вона заопікувалася: дитячими садочками, школами,
гімназіями, притулками для хворих тощо. Цей принцип «допоміжності» радянська влада
остаточно знищила у період ліквідації УГКЦ й сьогодні його треба відродити, що
дозволило б кожній громаді діяти у межах своєї компетенції.
Церковне розуміння принципу «допоміжності» дасть змогу різними регіональними
можливостями змобілізувати максимум творчої ініціативи та громадянської енергії. При цьому
вищі органи влади не повинні втручатись у повноваження церковних громад. Виходячи з
плачевного досвіду часів радянської влади, таке втручання обмежувало б ініціативу громад і
громадян. У наш час вищі суспільні групи могли допомагати нижчим, коли ті групи не можуть
справитись у силу різних причин зі взятими на себе обов’язками. Катехизм пояснює, що така
взаємодопомога-«допоміжність» та її озвучення приносила б у суспільне середовище
«справедливість, свободу та любов – головні «стовпи» суспільного життя» [13, с.278]. УГКЦ
намагається повернути зліквідовані радянською владою форми співпраці Церкви з вірними,
адже надмірний контроль з боку радянської держави над Церквою надовго зруйнував позиції
різних конфесій, підклавши під них «міни сповільненої дії».
УГКЦ наголошує на суспільному вимірі християнської свободи. Людина з «вільним
вибором» має власну гідність, завдяки якій перебуває в центрі суспільного буття, і
найголовнішою «основою суспільної моралі є пошана до кожної людини та пріоритетів особи
над суспільством» [14, с.278]. Таке бачення означає, що людина покликана також до
«індивідуальної свободи у спільноті», що означає таїну свободи «у першу чергу від гріха», того
всього, що приневолює особу, робить її залежною від зовнішніх і внутрішніх примусів, у тому
числі й від суспільних структур гріха» [14, с.278]. Свобода є основним критерієм служіння
людини Богові і ближньому на засадах любові, тільки б вона не стала матеріальною і тілесною.
«Нова» людина повинна виявляти свою свободу в конкретних сферах суспільного життя і
разом з Христом співпрацювати у всіх державних і суспільних установах. Поведінка «нової»
людини повинна випливати з дару сучасного життя – її зрілості, досконалості в моральному,
духовному, ідейному, політичному, економічному та інших вимірах.
Отже, лише в динамізмі церковної спільноти можна здолати велетенські горизонти
суспільних інтересів. Християни повинні усвідомлювати, що лише «гріх» спонукає до
суспільних непорозумінь і перешкоджає формуванню та вдосконаленню суспільства. Особисті
«гріхи» формують структури «гріха», які в кінцевому підсумку виростають у «великий гріх»
морального розладу, корупції та винищення людської цивілізації. Тому, з погляду ліквідації
«структур гріха», християни мусять «відмовлятися від гріховних дій» і мужньо свідчити про
добро і справедливість на землі. Порівнюючи «структури гріха» в сучасній Україні для УГКЦ в
напрямі його викорінення існує великий довголітній і багатогранний «фронт» роботи у
«Христовому винограднику».
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У Катехизмі відведено місце для питань розвитку демократії і християнських суспільних
чеснот, які були б скеровані на забезпечення прав і гідності людини. Критерієм політичного
життя у цій роботі називається турбота про спільні права і обов’язки громадян відповідно до
християнського світогляду. З цього приводу творці Катехизму цитують вислів Папи Івана
Павла II з Енцикліки «Сотий рік» від 1-го травня 1991 р.: «Церква цінує демократичний устрій,
настільки він забезпечує громадянам право політичного вибору, гарантує їм можливість
контролювати правителів і відстороняти їх, якщо це потрібно, мирним шляхом» [3, с.279].
Виходячи із засад суспільних інтересів, УГКЦ справедливо відзначає: «справжня
демократія відображає багатоманітність виявлених у суспільстві інтересів. Коли
демократичний устрій зводиться до суми егоїзмів, то суспільство втрачає високий моральний
зміст: людина в такому суспільстві сприймається насамперед як споживач та об’єкт
маніпуляцій» [3, с.279]. Ця концепція виписана із сучасної української політичної дійсності, бо
й справді демократія для «власть імущих» ніколи не забезпечить суспільної солідарності між
людьми, не сприятиме структуризації механізмів демократичної влади і духовного розвитку.
Катехизм УГКЦ з цього приводу взяв на озброєння документ II Ватиканського собору
1962-1965 рр. під назвою «Декларація про релігійну свободу», в якому йдеться: «В основі
демократичного устрою лежить пошана до прав людини, найголовнішими серед яких є права на
життя, сім’ю, виховання, освіту, вибір життєвого шляху, працю, здобуття засобів до гідного
існування. Запорукою здійснення цих прав є релігійна свобода, тобто право на пошук і
сповідування істинного Бога» [3, с.279].
У Катехизмі чітко окреслені категорії суспільного виміру християнської любові. Тільки
на фундаменті любові можуть існувати справжні суспільні відносини і повага до людини. Її
суспільним виявом, вчить Катехизм, є релігійний характер милосердних діл людини, основним
мотивом яких є «любов ради Христа» [3, с.279]. Сім діл милосердя для душі і тіла є, без
сумніву, стрижнем християнської моралі, занедбання яких звеличує «суспільний гріх» і
породжує його структури на особистісному та суспільному рівні, як убивство, розбій,
шахрайство, корупція, торгівля людьми, наркоманія, що процвітають у сучасній Україні.
Щодо умов забезпечення гідності людини, Катехизм відзначає, що Церква не проти права
на приватну власність і гарантії засобів для гідного розвитку особи. Захисту людини,
створеному за образом Божим, мають «служити усі матеріальні блага суспільства (…).
Справедливе збереження та розподіл матеріальних благ є не самоціллю, а засобом для
всебічного розвитку як кожної окремої особи, так і всього суспільства» [15, с.281]. Приватна
власність є необхідною і повноцінною формою для всебічного розвитку особи. Повага до
приватної власності є важливим елементом для розвитку вільного суспільства. УГКЦ,
захищаючи приватну власність, не розглядає її як абсолютне право, бо лише Бог-творець є
абсолютним володарем світу, а людина у ній лише як робітник, або управитель у Божому
винограднику». Справедливість полягає лише в тому, – наголошується в Катехизмі, – щоб
Богові та кожній особі – членові суспільства – було віддано те, що їм належиться», але це
можливо тільки за наявності справедливого Божого Закону, «коли спільні блага стають
доступними всім членам суспільства», а обмінна справедливість здійснюється через
справедливий обмін матеріальними благами між окремими членами суспільства» [15, с.281].
Не менш важливою у глобалізованому суспільстві є мораль суспільного спілкування, в основі
якого має бути правдомовність, довір’я між співрозмовниками і правдивість інформації, якою вони
користуються. Основою морального спілкування Катехизм вважає вислів Христа: «Я путь, істина і
життя» та євангеліста Маттея – «За кожне пусте слово, яке скажуть люди, – дадуть відповідь
судного дня за нього». Катехизм вважає, що кожне слово потрібно трактувати з особливою
пошаною, а тому необхідно уникати пустослів’я, багатослів’я і брехні. Усі ці зловживання є
типовими для українського суспільства, і точка зору УГКЦ на всі ці проблеми є актуальною.
Українська людина повинна вчитися жити в інформаційному суспільстві, уміти говорити правду,
відстоювати істину та зберігати таємницю, якщо це потрібно для загального добра.
Щоб зберегти «образ Божий», громадяни повинні мати право на честь і повагу в
християнському розумінні цього слова. Не раз були ми свідками, коли люди ставали жертвою
знеславлення імені через наклеп, плітки, обмовлення. Часто через чужі гріхи люди стають
учасниками суспільних структур гріха: наказуючи один одному робити гріх, спонукуючи до
гріха, дозволяючи на гріх і не караючи за нього» [4, с.281].
Дуже цінною є позиція Катехизму щодо моралі у засобах масової інформації, через яку в
наш час постраждали уже мільйони громадян. ЗМІ сьогодні стали потужною силою, і інформація,
яку вони видають, може зближувати або роз’єднувати людей, сприяти суспільному порозумінню
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або вводити в оману та маніпулювати суспільною свідомістю. УГКЦ виступає проти
нав’язування українському середовищу засобами масової інформації депресивно-агресивних
станів, які не сприяють критичній оцінці ролі особи в громаді. Реклама кіно-порнопродукції,
«безоглядна комерціалізація ЗМІ, гонитва за надприбутками спотворюють справжні християнські
цінності людини, створюють штучні норми і зразки поведінки» [9, с.284].
З такої позиції Катехизм орієнтується на «Душпастирську інструкцію» («Єдність і
поступ») Папської комісії у справах засобів соціальної комунікації і рішуче стверджує: «На
першому місці має бути таке поширення інформації та різноманітної медіа-продукції, які
сприятимуть розвиткові солідарності, миру, а також формуватимуть сумління і почуття
гідності у людей» [9, с.284].
І нарешті, як УГКЦ ставиться до християнського виховання, освіти та шкільництва?
Основою виховання, на думку Церкви, мусить стати християнська сім’я. У соціальній
доктрині УГКЦ зголошується ідеальне завдання, на виконання якого підуть роки, щоб
виховати нову родину, припинити моральний безлад у сім’ї, почати виховання майбутніх
батька й матері в дусі часу. Ставиться завдання уберегти християнський виховний ідеал від
агресивного і безбожницького впливу комунікацій сучасного світу. Держава мала б
допомагати сім’ї виховувати дітей у християнському дусі, але за жодних умов не
перебирати на себе їх батьківські обов’язки.
УГКЦ займає активну християнську позицію у вихованні людини, допомагає
поколінням зростати в Христі, через літургійне життя, катехизацію, глибину християнської
моралі, створення різних католицьких шкіл, університетів і християнських закладів, і за
їхньої допомоги прагне «переобразити людину у християнській і громадянській свідомості
та національній культурі» [21, с.285].
Ця небуденна праця тісно пов’язана з християнським розумінням держави та
вихованням людини в дусі національної ідентичності. Церква вчить, що політична
спільнота через державні форми розвивається задля спільного добра та охорони моральних
цінностей народу [див.: 21, с.284]. Національна держава у розумінні УГКЦ має сприяти
розвиткові людини, її цінностям свободи, справедливості й рівності, охороняти права і
свободи народу та координувати зусилля громадян задля їх спільного добра.
Згідно зі своїми функціями, держава мусить сприяти розвиткові громадянського
суспільства, розвиткові прав і свобод громадян і їх демократичних інституцій. Митрополит
Андрей Шептицький у праці «Як будувати рідну хату», написаній 1942 р., писав: «Керівна
влада має за мету служити спільному благу, зберігати й боронити природну й істинну свободу
громадян, сімей і громадських організацій» [16, с.286]. Носіями політичної влади є християни, і
вони мусять бути відповідальні за державу перед суспільством, законом і перед Богом.
Держава, виконуючи свої функції, здійснює захист країни від зовнішньої агресії, захищає
конституційні права людини, окреслює економічні закони, цивільне й економічне право,
справедливе адміністрування, релігійну свободу, культуру, освіту й науку.
У Катехизмі Церква вчить, що межі державної влади не безкінечні й визначаються її
земним і скороминущим значенням. Водночас, як і в давнину, заповідає коритися владі,
незалежно від її носіїв. Проте вона не повинна абсолютизувати політичних діячів та
автономізувати чи унезалежнювати її від Бога, адже Ним створений земний порядок речей,
згідно з яким має існувати відповідальність людини перед законом і перед Богом. Тому, коли
така відповідальність втрачається, «народ має право через невідповідність Господньому
законові відмовитися від послуху владі та чинити опір» [7, с.287].
Щодо кари за злочини проти людства, УГКЦ трактує не смертне покарання
злочинцеві, а інші форми, як підставу до інтеграції в суспільство та поєднання з Богом. У
концепції про смертну кару Церква обґрунтовує свою позицію в Нагірній проповіді Христа,
«протиставляючи логіці помсти нову логіку прощення та навчає розуміти справедливість в
есхатологічній перспективі Царства Божого» [8, с.287]. УГКЦ пропонує будувати нову
етику, згідно з якою суспільство захищалось би не смертною карою, а іншими формами
покарання. З цього приводу Папа Римський Іван Павло II в Енцикліці «Євангеліє життя» 15
березня 1995 р. проголосив захист життя людини одним із знаків надії про прагнення
розв’язувати конфлікти ненасильницьким методом. Переконання, що сучасне суспільство
спроможне подолати злочинність у державі ненасильницьким методом, проголошується
Катехизмом як надія на покращену зміну світу.
УГКЦ відстоює позиції певних зобов’язань кожного члена суспільства перед державою
виконувати громадянські обов’язки та неприйнятності перетворення держави на знаряддя
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збагачення окремих суспільних угрупувань, якими сьогодні перенасичене українське
суспільство. У демократичній державі християни нестимуть відповідальність перед державою
на рівні місцевої громади, регіону чи всієї країни. Вони повинні сплачувати податки, захищати
країну від агресора, зберігати солідарність і взаємоповагу між членами суспільства. Церква
нагадує, що одним із виявів зловживань державою є наявність корупції і хабарництва, що є
показником морального стану держави і людини зокрема, яка вчиняє або стає співучасником
корупційних дій. Християнин не має бути причетним до корупції і не повинен мовчати, коли до
неї спонукають інші [див.: 8, с.287].
Окремо Катехизм УГКЦ наголошує на християнській любові до Батьківщини, яка
пов’язує людину з рідною землею, народом, культурою і християнською мораллю. Ця любов
постає з четвертої Божої заповіді: «Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній ти був на
землі, що Господь, Бог Твій, дасть тобі». З цього приводу митрополит Андрей наголошував так:
«…може бути батьківщина тільки тоді, ко ли буде не цілістю зложено ю з р ізних різно р о дних
частин, а подібним до моноліту організмом, себто тілом зложеним одним духом, що
розвивається з внутрішньої природньої сили» [6, с.289]. Справжній патріотизм є дієвим, коли
він сприяє збереженню і розвиткові національної культури і самосвідомості. До речі, в 30-х
роках ХХ ст. таким терміном в ОУН називали націоналізм, і націоналісти пояснювали, що їхня
любов «дієва» до Батьківщини і несумісна з приниженням інших народів.
Водночас у Катехизмі йдеться: «Патріот ніколи не поставить націю на місце Бога й не
зведе віру лише до одного аспекту національної культури. Те, що видавалося б патріотизмом, а
було ненавистю або противилося вірі, не є правдивим патріотизмом» [6, с.289]. І далі: «Народ –
це духовна спільнота осіб, об’єднана мовою, історією, культурною спадщиною». Як писав
митрополит: «Завдання українського народу буде в тому, щоб створити такі суспільнохристиянські обставини, які запевнили б громадянам правдиве і стале щастя та мали досить
внутрішньої сили, щоб поборювати відсередні тенденції внутрішнього розкладу й успішно
захищати межі від зовнішніх ворогів» [6, с.289].
І нарешті, Катехизм про мову. У книзі наголошується: хто українську мову вважає рідню,
той є українцем, а громадяни – українським народом. Щодо культури, то вона розвивається у
різних площинах: релігійній, суспільній, моральній, інтелектуальній, естетичній та інших, і
змістом кожного християнина повинно бути покликання глибоко любити свій народ та
зберігати його духовну спадщину, формувати справжню християнську культуру, що
забезпечувала б духовне дозрівання і розвиток людини [20, с.284].
У дусі сучасності Катехизм учить про християнське розуміння економіки. Праця повинна
стати по-сковородинівськи «сродною», щоб людина ішла на роботу, як на свято, співпрацювала
разом з Богом у перетворенні світу. Хоча з гріхопадінням Адама для людини вона перетворена
на «труд»;через виховання культури, збереження духовної спадщини народ повинен дозрівати
до справедливої праці, якою Бог благословив людину, щоб співтворила з ним у промислі цього
світу. Праця у світлі віровчення Катехизму приносить людині честь при умілому користуванні
нею. Коли ж праця стає товаром, вона перетворюється на засіб експлуатації та знищення
робітника. На захист людини не раз ставала римо-католицька церква, погрожуючи смертним
гріхом усім, хто експлуатував працівника. Навіть Папа Римський Іван Павло II під час візиту в
Україну 2001 р., зустрічаючись з українськими бізнесменами, наголошував на цих проблемах.
Через професію, талант, свої здібності та фахову підготовку людина перебуває у служінні
Богові, Батьківщині та своєму народові й тому заслуговує на справедливу винагороду.
Доречним з цього приводу видається у Катехизмі вислів митрополита Андрея з пастирського
послання до вірних «Християнська робота»: «Будьте працьовиті, ощадні, тверезі, праці своєї не
марнуйте, а передусім тримайтеся своєї землиці, не випускайте її з рук. Стережіться лінивства;
у всіх станах лінивство є заразою, є марнуванням свого добра. Бо час праці є також даром
Божим і даром цінним; працею його можна замінити на маєток, а дармуванням та лінивством –
на власну шкоду» [22, с.291]. Цей вислів як ніколи актуальний нині.
Окремим підрозділом Катехизм окреслює явище глобалізації, що може нести в собі
позитивні зміни, якщо зуміє поєднати багатоманітний характер різних культур і зберегти їх
ідентичність, і негативні, коли глобальна культура підминатиме ідентичність народів
масовою культурою в ім’я споживацтва, падіння моралі та бездуховності. Не менш
загрозливим для України є такий елемент глобалізації, як творення світової економіки, в якій
також є позитиви і негативи. І УГКЦ сміливо виступає за збереження ідентичності
української економіки, її суверенності та незалежності на світовому економічному ринку.
Українська греко-католицька церква всіма засобами опікується українськими робітниками,
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які виїхали на заробітки у різні країни світу. Водночас глобалізація несе в собі досвід
співпраці народів, взаєморозуміння і солідарності, що, без сумніву, сприятиме євангелізації
народів та знищуватиме страх перед поневоленням [див.: 2, с.291].
Живучи в мирі, людина заслуговує на відпочинок, який є святою справою і також божим
творінням. «Відпочинок, – ідеться у Катехизмі, – має служити зростанню особистої свободи і
сприяти братерській спільноті» [19, с.292].
Катехизм на останніх своїх сторінках звертається до проблематики збереження миру як
дару Божого, породженого справедливістю і який є плодом любові. Історичний поступ людства
для кожного народу зафіксував трагічні сторінки війн, і кожний народ засвоїв категорію миру
як принцип пошани до людської особи, до її життя та гідності.
Для України збереження миру має двояке значення, адже найбільші європейські війни
велися за життєвий український простір, і збереження української незалежності можливе
тільки в умовах миру. Найперше мир повинен запанувати у серці кожної людини – на роботі,
у спільноті, громадському житті. Боротьба за мир – це також боротьба за життя проти
злочину війни, смерті, горя і несправедливості. Згідно з Катехизмом, зброю можна
застосовувати лише в разі крайньої необхідності з метою захисту. В умовах крайньої
руйнівної сили війни – для справедливого ведення війни не залишається ніяких засобів, тому
протиставляти війні заздалегідь потрібно міжнародне право, чесний діалог, солідарність між
державами, народну дипломатію тощо [1, с.291].
УГКЦ заявляє про відповідальність людини за все творіння у світі. І ця
відповідальність може виявлятися на різних рівнях: особистісному, колективному з
використанням технічних засобів і різних технологій. Християни, вірячи у Творця Всесвіту,
зобов’язані відповідати перед ним за збереження Світу. Особа як вінець природи «може
лише тоді панувати на світі, коли слухає Бога й дотримується встановленого ним порядку
та визначеної мети» [17, с.294]. Відкриваючи своїм талантом природу, людина, коли
правильно порядкує у світі, пізнає присутність і велич Бога. Якщо ж вона руйнує природне
середовище, тоді грішить супроти себе, допускає екологічний гріх, який полягає у
безвідповідальній поведінці до Божого творіння» [18, с.294].
Катехизм УГКЦ закликає українську людину до оновлення світу, який би мала
переживати на новому духовному досвіді, вільному від рабства тління, керуючись заповітом
Христа: «Чиніть це на Мій спомин» [10, с.296].
Підсумовуючи підрозділ Катехизму «Суспільство, переображене в Церкві», відзначимо
глибокий рівень християнського бачення сучасного світу УГКЦ. Церква, вірна вченням Отців
Церкви та блаженних митрополитів і єпископів ХХ ст., проголошує пріоритет людських
цінностей у сучасному світі. Діяльність людини повинна преображатися через духовність і
працю, щоб через них долучитися до «божественної майстерні мудрості».
УГКЦ за посередництва Катехизму прагне ввести людину в досвід богоспілкування
заради християнського спільного блага, наголошує на святості громадянського суспільства і
закликає людей самоорганізовуватися заради спільного блага. УГКЦ прагне своїми
структурами до принципу солідарності розпорошених гріхом людей та відповідальності
людини за себе.
Щоб бути зі своїм народом, Церква наголошує на суспільних вимірах християнської
свободи у конкретних сферах життя та закликає людину до відповідальності за свої діла.
Катехизм скеровує людські особистості на забезпечення власної гідності людини, її прав на
реалізацію демократичних свобод. Не менш важливим у Катехизмі є увага до суспільного
виміру християнської любові, суспільної справедливості, збереження приватної власності,
обміну та розподілу матеріальних благ. Надзвичайно актуальним є питання умілого морального
спілкування між людьми, якого не вистачає між народами, де головна роль відводиться захисту
честі та доброго імені людської особистості, моралі в засобах масової пропаганди,
християнського виховання, освіти і шкільництва.
Не менша увага звертається на християнське розуміння держави, її функцій, меж влади і
смертної кари. По-сучасному трактується в Катехизмі любов до Батьківщини і народу, праці,
професії та глобалізації. Узагальнюючи всі ці критерії, УГКЦ вважає їх основними чинниками
збереження миру у світі, коли на порядок денний ставиться питання навчитися слухати,
говорити і домовлятися. Спільно ці категорії сприятимуть преображенню світу, природного
середовища, християнської етики, збереженню довкілля на основі створення категорії «Нового
Неба і Нової Землі» та «людини як Священика Світу».
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різноманітті // Катехизм української греко-католицької церкви. Христос наша Пасха. – Львів:
Свічадо, 2011. – С. 276.
Summary
Myzak N. The Catechism of the Church on the Christian Vision of Social Life. Conceptualized spiritual
foundations of modern Catechism of the UGCC aspects on catechetical vision of the human being as an example of
holiness of social organization, based on Christian values of love, justice, morality and dignity are considered in the
article. Keywords: Church, unity, holiness, catholicity, democracy, private property, morality, Christian education,
state government, capital punishment, love of country, work, occupation, globalization, rest, peace, ethics.
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П’ЯТА КОЛОНА В УКРАЇНІ:
НАСЛІДКИ ІНКОРПОРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ
ДО СКЛАДУ МОСКОВСЬКОЇ ПАТРІАРХІЇ
Здійснено комплексний історіософський аналіз переломних моментів московської релігійнополітичної експансії в Україні в контексті її цивілізаційного розвитку та збереження національноцерковної ідентичності. Проводячи реконструкцію її витокових періодів, автор доводить негативну
роль функціювання Української православної церкви, яка, від часу інкорпорації до складу Московської
патріархії 1686 р. і до сьогодення виконує роль п’ятої колони Кремля. Провідною ідеєю статті є
обґрунтування згубного впливу канонічної, а отже й політичної залежності УПЦ від Московської
патріархії, що знаходить своє відображення у деконсолідації українського суспільства, загрозі
національній безпеці України та її державності. Водночас окреслено основні перспективи виходу з кризи
шляхом створення необхідних умов для відповідної кореляції поглядів і ставлення українського соціуму до
сучасних релігієтворчих процесів в Україні, в яких ключова роль усе ж таки належить православним
церквам. Ключові слова: Переяславські домовленості, інкорпорація, релігійно-політична експансія,
Московська патріархія, Українська православна Церква (УПЦ).

Актуальність теми. Україна належить до небагатьох країн, де офіційна державна влада
неодноразово належала чужинцям, а суспільно-релігійне життя української пастви залежало від
іноземних релігійних центрів, що, безперечно, наклало свій відбиток на становлення і розвиток
не лише її церковно-релігійних, а й політичних традицій. Після переяславських домовленостей
гетьмана Б.Хмельницького із московським боярином В.Бутурліним і думним дяком
Л.Лопухіним Українське православ’я потрапило в залежність від Московського патріархату та
великоросійської ідеологічної маячні. Приєднання Київської митрополії до складу Московської
патріархії стало логічним наслідком ліквідації української державності за часів Хмельниччини.
Від того часу (й донині!) Москва відкрито проводить курс ліквідації національної церковнорелігійної самобутності та зросійщення українського народу.
1686 року сталася трагічна подія в історії українського народу та його Церкви –
насильницьке підпорядкування Київської православної митрополії Московській патріархії.
Насправді ж це була брутальна політична п’єса, поставлена московським царатом і його
однойменною патріархією. В ролі “декорацій” виступили лівобережний гетьман
І.Самойлович і перший “московський” митрополит в Україні – Гедеон, князь СвятополкЧетвертинський, завдяки яким московському царату вдалося нав’язати православному
загалу Речі Посполитої такі умови, які позбавляли українські землі їх політичного, а згодом
і церковно-релігійного суверенітету.
Внаслідок імперсько-експансіоністської політики Московської патріархії Українська
православна церква швидко втратила свою інституалізаційну самостійність, соборність і
піддалась уніфікації на російсько-московський кшталт. А.Колодний, справедливо
наголошує на тому, що “українське” православ’я постпереяславського, а особливо
постінкорпораційного періоду відігравало негативну роль у націєтворчому та духовнокультурному поступі українського народу, оскільки воно “було слухняним знаряддям у
руках світських властей – своїх і чужих” 1.
Сьогодні Українська Церква переживає не найкращі часи. Українська паства
неконсолідована, розколоте й саме суспільство. На тлі внутрішнього православного конфлікту,
що завершився оформленням трьох самостійних православних юрисдикцій, конкуренції та
релігійної ворожнечі між ними, ідея канонічного оформлення єдиної Помісної церкви в Україні
виглядає примарною справою, а надто ж у контексті тих політично-релігійних пріоритетів, які

1

Колодний А. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки іпрогнози / А. Колодний (тематична збірка вибраних
статей і тез). – К., 2009. – С. 32.
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демонструє теперішня державна влада у тісній співпраці із філією Московської патріархії –
Українською православною Церквою (далі – УПЦ).
Водночас, не зважаючи на ці обставини, як і на те, що Президент України В.Янукович
отримав “помазання” від духовного лідера чужої країни, вважаємо за обов’язок прикласти
максимум зусиль для того, щоб український загал мав чітку картину про сутність і наслідки
понад трьохсотлітньої російсько-московської релігійної експансії, яка не припиняється й по
сьо годні і яка тр иватиме до того часу, по ки в Укр аїні існувати п’ята ко ло на Кр емля,
замаскована під вивіскою УПЦ.
Отже, актуалізація проблем, які увиразнюють історичну долю чи, скоріше, недолю
Української православної церкви, є на часі. Обґрунтувати її можна хоча б тим, що сьогодні в
Україні існує реальна потреба в пошуку такої моделі, яка забезпечила б досягнення певного
консенсусу та громадянського порозуміння в сучасних взаєминах між Державою і Церквою
(тут маємо на увазі не якусь о кр ему р елігійну інституцію, а Церкву як Богом встановлений
соціально-духовний організм). Пошук цієї моделі можливий лише за умови глибокого
дослідження та об’єктивного аналізу ролі українських церков в історичному та суспільнополітичному житті нашого суспільства.
Отже, сьогодні, як ніколи, гостро постає проблема критичного відображення російського
релігійного колоніалізму, започаткованого в другій половині XVII ст. і, фактично, триває й
донині. Для того, щоб це твердження ні в кого не викликало сумнівів, потрібно бодай
схематично унаочнити суспільно-історичне тло другої половини XVII ст. та реконструювати
найконтроверсійніші події цього періоду в українській історії – Переяславську угоду 1654 р. і
приєднання Київської митрополії до складу Московської патріархії 1686 р.
Мета і завдання дослідження. У цій невеликій за обсягом розвідці ми прагнемо
здійснити комплексну об’єктивацію переломних моментів і витокових періодів московської
релігійно-політичної експансії в Україні в їх історичній ретроспективі та сучасні екстраполяції.
Мета і логіка дослідження зумовлює розв’язання таких завдань:
– унаочнити найважливіші етапи московської релігійно-політичної експансії в Україні в
контексті її цивілізаційного розвитку та збереження національно-церковної ідентичності;
– висвітлити специфіку функціювання УПЦ та витлумачити її роль у сучасних націє- і
державнотворчих процесах;
– довести згубність канонічної, а отже й політичної залежності УПЦ від Московської
патріархії на розвиток національних церковно-релігійних традицій в Україні.
Основний зміст статті. Не заглиблюючись у цю тему, нагадаємо, що у XVII ст. цар
Олексій Михайлович (1645-1676 рр.) після більш-менш упевненої перемоги над “бунтівними”
патріархом Никоном і протопопом Авакумом (перший був церковним реформатором, а другий
– ревним противником реформ) став фактичним главою Російської церкви.
Складні й суперечливі суспільно-релігійні перетворення в Московській державі,
зумовлені реформою Никона 1 та боротьбою з нею, не сприяли утвердженню світської влади
над духовною. А тому є підстави стверджувати, що до Петра І (1682-1725 рр.) церква все ж
таки зберігала свою незалежність і могла виконувати властиві їй не лише суто богослужбові
(літургічні), а й соціальні функції – впливати на позицію влади в різних сферах суспільного
буття московитів.
З приходом до влади Петра І було зневажено традицію верховенства єпископа
(патріарха) в Російській церкві. Взявши за взірець протестантську модель церковного
устрою, він скасував патріаршество. Це означало, що і de jure, і de facto главою церкви є не
1

У середині XVII ст. Московська церква переживала глибокий моральний і духовно-просвітницький занепад. Із
обранням на патріарший престол Никона (1652-1666 рр.) в церкві починають обговорювати питання реформ.
Однак замість якісного змістовного наповнення, патріарх Нікон взявся змінювати формальний бік церковнолітургічної практики. Особливу увагу він приділяв виправленню церковно-богослужбових книг. Старообрядці
виступили проти курсу офіційного московського православ’я. Протест очолив протопоп Аввакум та Іоанн
Нєронов, однак був жорстоко придушений світською владою. Старообрядники вимушені були тікати світ за очі.
Найбільше їх знайшло свій прихисток на Буковині з історичним центром у селі Біла Криниця. 1971 р. Російська
православна церква визнала всі “старі” обряди рівночинними до “нових”, не знявши водночас анафем з ідейних
натхненників “старообрядницької єресі”.
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єпископ, а монарх-самодержець. Із того часу і аж до лютневого перевороту 1917 p.
Російська церква не скликала жодного собору і не обирала собі патріарха. Вищим
церковним органом був Синод, яким керував призначений царем обер-прокурор. Така
наруга над імперською церквою призвела до духовного зубожіння багатьох підневільних
народів, а надто ж українського. З його церквою Петро І повівся не менш жорстоко: спершу
ліквідував Київську митрополію, перетворивши її на рядову єпархію та сировинний
придаток своєї казенної церкви, а відтак звів нанівець українську національну освіту і
книгодрукування, взявши курс на тотальне зросійщення та асиміляцію українців.
Не менших репресій зазнала церква в Україні за радянських часів. Особливо жорстоко,
руками протопресвітера Г.Костельника та компартійного публіциста Я.Галана, розправився
комуно-большевицький режим з Українською Греко-Католицькою Церквою, провівши
Львівський псевдособор 1946 р., на якому було ухвалено рішення про ліквідацію Берестейської
унії та “возз’єднання” УГКЦ з Російською православною церквою1. Щодо самої РПЦ, то
радянська влада з часом припинила репресії проти неї, однак лише в обмін на плідне
співробітництво відповідними спецслужбами “країни рад” 2.
Наслідуючи Святішого отця Папу римського Івана Павла ІІ, який просив прощення за
гріхи Римо-Католицької церкви 3, патріарх Московський Алєксій II від імені Російської церкви
також вибачився за співробітництво з комуністичною владою. Однак це було не цілком щиро і
мимохідь – всього двома абзацами у контрольованій владою газеті “Известия” 4, а не в
спеціальному Архіпастирському посланні чи якомусь Соборному опреділенні.
Водночас ці вибачення все ж таки отримали певний суспільний резонанс і могли б
ознаменувати початок формування нових конструктивних принципів у взаєминах між церквою
і державою на всьому пострадянському просторі, де Московська патріархія перманентно
зберегла і нині має свій ідеологічний вплив.
Однак до влади прийшов В.Путін. Відтоді в патріарших палатах Кремля вже ніхто
навіть не згадує настанов Святішого патріарха. Понад те, з початку 1990-х спостерігаємо
активне відродження тісних зв’язків РПЦ з інститутами Білокам’яної. На нашу думку,
теперішній патріарх Московський Кирило демонструє не стільки приклад пастирського
служіння, скільки державного політика високого рангу.
Читачеві може видатися надмірною наша увага до політичної місії Російської православної
церкви в сучасному світі 5. Мовляв, Бог із нею, тією “імперсько-большевицькою” церквою. Вона є
вагомим надбанням православної Півночі і нехай їй так і буде. У нас є своя, “Українська” церква,
яка завжди щиро служила і служить рідному народові та Богові, а не так, як Російська – “царству
Кесаря”. Насправді, якщо не розібратися в тому, хто кому, за що і навіщо служить, то ці
заспокійливі “ліки” можуть зовсім швидко стати значно гіршими, аніж гірка отрута.
В Україні існує декілька церков, офіційна назва яких містить слово “українська”
(УГКЦ, УАПЦ, УПЦ, УПЦ КП та інші малочисельні церковні утворення), однак це
аніскільки не означає, що всі вони є такими за духом, словом і чином. На наше глибоке
переконання, до національно зорієнтованих церков в Україні можна віднести лише першу і
останню з перелічених вище. Чому з цього списку випадає УАПЦ і УПЦ? Перша, передусім
Мизак Н. Переслідування УГКЦ у 40-50-х роках ХХ ст.: ліквідація і наслідки // Релігія та соціум (Міжнародний
часопис). – Чернівці: Рута, 2010. – № 2 (4). – С. 40-48.
2
Див.: Євсєєва Т. Між конформізмом та мучеництвом за віру: особливості збереження/порушення священством
вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення у 1920-1930-их рр. // Православ’я в Україні: Зб.
матеріалів ІІ всеукраїнської наукової конференції / [за ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського
Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: КПБА, 2012. – 581, [3] c.; Щербань М. Антирелігійна боротьба в
радянській Україні в 20-30-х роках ХХ ст.: принципи, методи й історичні уроки // Богословський вісник: Зб. наук.
праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – № 6. – С. 18-28.
3
Яроцький П. Дискурс аджорнаменто: від сотеріологічного ексклюзиву до інкультурації // Віра і розум – двоє крил
людського духу. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 204-215.
4
Див.: Інтерв’ю Святішого патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ газеті «Известия» / Известия. – 10 июня 1991 г.
5
Насправді, цій проблемі ми присвятили вже не одну статтю та повідомлення. Див: Шкрібляк М. Амбіції
Московської патріархії за межею зорового глузду / Час. – Вип. 46 (4170). 17 листопада, 2005.; Шкрібляк М. Триває
революція в душах вірян // Релігійна панорама. – 2005. – № 3 (55). – С. 45-47.; Ідейно-еклезіологічні приіорітети
Церкви в сучасній Україні: декларації та реалії // Релігія та соціум. Часопис. – 2008. – №1. – С. 129-134.
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тому, що займає дезінтеграційну позицію в переговорному процесі щодо об’єднання та
канонічного оформлення в Україні однієї Помісної церкви, підігруючи цим самим Москві, а
друга – тому що є п’ятою колоною Кремля 1. Завдяки цій церкві Москва продовжує
утримувати нашу державу в орбіті не лише свого духовно-культурного, а й політичного та
економічного зиску. Так було з часів інкорпорації Київської митрополії до складу
Московської патріархії 1686 р., так є зараз, і так буде до того часу, доки влада не забезпечить
українським громадянам право на володіння правдивою інформацією про юридичний статус
усіх релігійних інституцій, що діють в Україні, в т.ч. й УПЦ. Це, зрештою – захист їхніх прав
і свобод, гарантом яких, за Конституцією України, є Президент.
Інакше кажучи, УПЦ є структурною одиницею Російської православної церкви, а тому це
має бути чітко відображено в її назві. Водночас промосковські політики та представники
державної влади (навіть і високоосвічені!) замість того, щоб створити необхідні умови для
відповідної кореляції поглядів і ставлення українського суспільства до цієї релігійної
структури, особливо через освіту та ЗМІ, публічно підтримують функціювання цієї, як вони
називають, “кананічєской” церкви.
Насправді трагедія полягає в тому, що у Москві Українську православну церкву (УПЦ) не
розглядають навіть як квазіцеркву, а лише як територіальний округ Московської патріархії з
певними несуттєвими елементами місцевого самоуправління. Фактично з часів Петра І, який
скасував автономний устрій Київської митрополії і заборонив українське слово у
богослужбовому вжитку нічого не змінилося) 2.
Для чого потрібна Москві ця церква? На це є надто багато причин. Назвемо лише
основні: перша, хоча не найголовніша, полягає в тому, що через УПЦ Московська Патріархія
забезпечує собі найбільший потенціал у структурі Вселенського православ’я і дозволяє
утримуватися їй на п’ятому, незаконно зайнятому колись місці, у Диптиху 3 (переважна
більшість релігійних громад саме в Україні; друга, значно важливіша для РПЦ, оскільки має
політичну вагу, – унеможливлення України мати своє представництво на міжнародній
церковно-релігійній арені (УПЦ, на відміну від інших автономних церков, не є членом
Всесвітньої Ради Церков, натомість Москва, за рахунок духовно-релігійного потенціалу
української пастви, має змогу займати позиції лідера на георелігійному просторі ЦентральноСхідної Європи, а іноді й світовому); третя – через УПЦ відбувається тотальне зросійщення
українського духовно-культурного середовища, що перешкоджає формуванню національної
ідентичності та поступу України на шляху до утвердження вільної і демократичної країни;
четверта – через УПЦ Московська патріархія домагається високого рівня інтегрованості її
єпископату в російську шовіністську релігійно-політичну сферу 4. Залишаючись сировинним
придатком державного апарату Росії, вона перетворює на це саме українських архієреїв та
священиків, які використовують високі державні та міжнародні трибуни для проголошення тих
ідей і гасел, які перебувають в руслі офіційної політики Кремля. І, як справедливо зазначає,
І.Діяк, “навіть більше – тих ідей, які з якихось причин не можуть бути висловлені з державної
трибуни” 5.
Цій проблеми низку ґрунтовних досліджень присвятив С.Здіорук та І. Дяк. Див.: Здіорук С. Проблеми і
перспективи поступу сучасного Православ’я України. Частина перша [Інтернет ресурс]. – Режим доступу:
http://www.arus.com.ua/suchasne-pravoslavya-ukrajni, а також: Діяк І. П’ята колона в Україні: загроза державності /
Діяк І. В. – Біла церква, 2006. – 128 с.
2
Рішення Московського архієрейського собору (від 01.05.13 р.) про вживання української мови за богослужіннями
на вимогу 1/3 від загальної кількості вірян конкретної парафії – це чергова політична і економічна маніпуляція,
запущена Кремлем та його патріархією. Її мету – конкуренція з УГКЦ та УПЦ КП за українських заробітчан, які
працюють за кордоном і, “намагаючись зберегти ідентичність, відвідують храми УГКЦ” – озвучив після
архієрейського собору перший вікарій Київської митрополії, керівник справами УПЦ, ректор київських Духовних
академії і семінарії митрополит Бориспільський Антоній. Див.: Московський патріархат конкуруватиме з УГКЦ за
україномовних заробітчан [Інтернет ресурс]. – Режим доступу:
http://ipress.ua/news/upts_mp_mozhe_pereyty_na_ukrainsku_movu_bogosluzhinnya_15450.html
3
Диптих (з грецк. δίπτυχος – складений вдвоє, складений із двох дощечок) – загальноприйнятий Список Помісних
Православних Церков. Налічує 15 церков, серед яких немає жодної з тих, що діють в Україні.
4
Здіорук С. Проблеми і перспективи поступу сучасного Православ’я України. Частина перша [Інтернет ресурс]. –
Режим доступу: http://www.arus.com.ua/suchasne-pravoslavya-ukrajni
5
Діяк І. П’ята колона в Україні: загроза державності / Діяк І. В. – Біла церква, 2006. – 128 с.
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Для побудови цього “міра” у Кремлі особливі надії покладають на РПЦ та її п’яту
колону в Україні – УПЦ. Очевидно, патріарх Кіріл отримав стратегічне завдання, а можливо,
в силу історичних церковних традицій, які викристалізувалися у практиці взаємин між
церквою і державою в Російсько-радянській імперії, і сам радий прислужитися цій
“богоспасаємой ідєє” – зробити все, щоб вільну і демократичну Україну, що проголосила
курс на інтеграцію у європейське та світове співтовариство, перетворити на послушну отару
овець, яка б сліпо слідувала за чужим пастирем і молилася за “вастановлєніє славянскава
єдінства”. До того ж, це – найкращий спосіб “загнати” її у ЄЕП. Ось чому патріарх Кіріл так
часто “наносить” в Україну (причому не лише у столицю, а й регіони) наснажені
московським великодержавним шовінізмом свої візитації 1.
Ще більшу пересторогу викликають проповіді неукраїнських в Україні владик і
священиків. Якщо вірити їхнім заявам, то справжні незалежність і суверенітет Україні, а її
церкві – автокефалію – може дати лише Москва, яка наразі про це й гадки не має. Зараз вона
“азабочєна” реалізацією проекту “рускава міра”, до якого мали би увійти всі слов’яни (від
народів Сибіру, до Казахстану; поляки чомусь за цим космополітичним витвором
московських шовіністів – “несловяни”). Одеський митрополит-шовініст Агатангел взагалі
дивиться на Україну, як на тимчасове явище, що виникло внаслідок політичного
непорозуміння та “зрадницької біловежзької змови” і є видумкою українських націоналістів,
які “впали у самообдурення” 2. Ім’я цього горе-єпископа можна б і не згадувати, однак це саме
Агафангел, який, будучи завербованим і у Верховну Раду УРСР, не підтримав у 1991 р.
декларацію про незалежність України, а сьогодні він, напевне за ці ж заслуги, будучи
депутатом Одеської облради від партії регіонів, уповноважений брати участь у
переговорному процесі, що тривалий час веде Московська і Константинопольська патріархія
з приводу проголошення Помісної церкви в Україні.
Прикро, що відсоток готових прислужитися великодержавним планам Росії серед
священнослужителів УПЦ значно переважає, аніж у самій РПЦ. Найзапекліші ревнителі цього
“благочєстія” – Путінсько-Кирилівської православної імперії – розчулюють серця українських
православних вірян байками про “чуття єдиної родини”, “спільну” історичну долю та
територію, могили і хрести рідних та близьких, які “розкинуті” всіма просторами “велікой і
нєдєлімой” (в т.ч. й закатованих різними московсько-російсько-радянськими режимами у
Сибіру та мордовських таборах)… Насправді це доволі важливий чинник формування
добросусідських і миролюбних стосунків між двома країнами і народами. Однак виникає
природне запитання: “Хто, як не Церква, яка є “стовп і утвердження істини” (1 Тим. 3, 15), мала
б зробити активну спробу кореляції (переоцінки), а іноді й цілковитої ревізії поглядів на наше
історичне минуле російсько-радянської опіки над Україною, особливістю якої є:
ліквідація 1686 р. Української автономної церкви (Київської митрополії);
анафема 1690 р. Московського собору на “новые киевскіе книги” – фундаментальні
праці професорів Києво-могилянського колегіуму (академії), написані тодішньою українською
літературною мовою;
зруйнування 1708 р. за наказом Петра І гетьманської столиці Батурина;
ліквідація 1764 р. гетьманського правління в Україні та знищення 1775 р.
Запорозької Січі (інструкції та накази Катерини ІІ);
кріпаччина (1783 р.);
валуєвщина (1863 р.);
муравйовщина і Крути (1918 р.);
криваві сталінські репресії та мільйонні жертви трьох голодоморів;
тисячі розстріляних та закатованих священиків і вірних УГКЦ;
Візитації Святішого патріарха Кирила в Україну як “виразника неоімперської ідеології” ретельно відстежує
відомий український вчений, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН
України В.Шевченко та ін. Див.: Бутинський В., Шевченко В. Перший візит патріарха Московського і всієї Руси
Кирила в Україну у контексті духовно-ідеологічних рефлексій віруючих УПЦ КП // Наукові записки. Серія
“Історичне релігієзнавство”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. –
Випуск 6. – С. 98-111).
2
Див.: Могильницька. Хроніка великого ошуканства. К.: видавничий відділ УПЦ КП, 2009. – Вид. четверте. – С. 12.
1
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визиск і тортури, уособленням яких є В.Стус і його побратими-шестидесятники…
Сьогодення показує, що РПЦ, а також і її філія в Україні – УПЦ (МП) зміняться нескоро. В
їх арсеналі – безпідставні й брутальні звинувачення в розкольництві, єресі, експансії, “хрестових
походах” католицизму та уніатства, культивування штучної теорії про “канонічну територію” і
“неканонічність” питомих українських церков – УГКУ і УПЦ КП тощо. Пам’ятаючи про досвід
співпраці держави і церкви у радянській імперії, коли, на черзі співробітництву був прийнятий
жорсткий закон, який закріплював за РПЦ монополію на всьому релігійний простір СРСР,
Російська православна церква домагається цього ж сьогодні і від української влади. А тому
всіляко підтримує провладну більшість, активно долучається до виборчих кампаній тощо. Як
справедливо наголошує, І.Діяк, московській патріархії потрібно за будь-яку ціну втримати
Україну в межах її “канонічної території”, бо це “не тільки збереження духовної монополії,
знищення можливого конкурента в особі Української Помісної Православної Церкви під
омофором Константинопольського Патріархату, але й збереження значних прибутків від торгівлі
різним церковним начинням від свічок до літератури. Адже Україна – це майже третина приходів
РПЦ. А за радянських часів вона складала і половину приходів” 1.
Узагальнюючи сказане, можна дійти таких висновків:
- релігійно-політичне засилля та зросійщення українського церковно-релігійного та
духовно-культурного простору, безперечно, бере свій початок з інкорпорації (приєднання)
Київської митрополії до складу Московської патріархії (1686 р.). Цей згубний для історичної
долі нашого народу є логічним наслідком ліквідації української державності, початок якому
поклала Переяславська угода (1654 р.). Від того часу (й донині!) Москва відкрито проводить
курс на ліквідацію національної церковно-релігійної самобутності українців;
- унаслідок імперсько-експансіоністської політики, притаманної як російській державі,
так і її церкві Українська церква (Київська митрополія) стрімко втрачає свою інституалізаційну
самостійність, соборність та піддається уніфікації на московсько-російський кшталт;
- Росія як і колись, так і тепер разом з Московською патріархією робитимуть усе, щоб не
дозволити постати в Україні одній Помісній церкві, бо інакше вони обидві втратять контроль
над здійсненням європейської, а то й світової геополітики. Тоді постане питання не лише про
перегляд місць у диптиху Помісних православних церков, а й про визначення належного місця
в ньому для Української помісної церкви, тоді вона стане повноправним членом Всесвітньої
Ради Церков, а отже, займе лідируючі позиції у Східно-християнській ойкумені.
- однак за політичних обставин, у яких опинилась останнім часом Україна, ця
перспектива виглядає доволі примарною. Об’єктивно ж, Українську церкву очікує те саме, що
й націю, бо вони – нероздільні! А тому, безпорадні є ті, хто думають, що їх доля може і має
вирішуватися поза ними самими. В цьому бачимо гіркий урок минулого і живоносний заклик
теперішнього. Адже, сказано: “Кожне царство, що розділилося у собі, запустіє, і всяке місто чи
дім, що розділилися в собі, не встоять” (Мат. 12, 25).
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Summary
Shkribliak M. Fifth Column in Ukraine: Results of Incorporation of the Kyiv Metropolis in terms of
Moscow Patriarchate. The article element in a comprehensive analysis and historiosophic turning points in
Moscow religious and political expansion in Ukraine in the context of its civilization development and preservation
of church identity. The author proves a negative role in the functioning of the Ukrainian Orthodox Church, which,
since the incorporation of the Moscow Patriarchate in 1686 to the present, has been serving as a fifth column of
Kremlin. The key idea of this article is to substantiate the harmful effects of canonical and thus political
dependence UOC of Moscow Patriarchate, which is reflected in the deconsolidation of Ukrainian society, the
threat to national security of Ukraine and its statehood. However, the basic outlines prospects of overcoming the
crisis by creating the necessary conditions for an appropriate correlation of views and attitudes of Ukrainian
society to modern relihiyetvorchyh processes in Ukraine, where the key role still belongs to the Orthodox churches.
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ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Здійснено філософсько-релігієзнавчий аналіз актуальних проблем, які викладено в «Основах
соціальної концепції» РПЦ як наднаціонального утворення. Аналізуються базові твердження вчення
Церкви з питань державно-церковних і соціально-політичних проблем. Визначається місце, статус і
функції РПЦ в умовах демократизації українського суспільства. Розглядається позиція Церкви щодо
викликів глобалізації та релігійного модернізму. Ключові слова: Основи соціальної концепції РПЦ,
свобода совісті, наднаціональність православної Церкви, держава, особистість, праця.

«Основи соціальної концепції» («ОСК») Російської Православної Церкви, формування
яких припало на межу тисячоліть, є дуже неоднозначними і розраховані на довготермінову дію,
враховуючи також і той факт, що приблизно третя частина пастви РПЦ перебуває поза межами
Росії. Цей документ є відповідною декларацією Російської Православної Церкви про те, як вона
усвідомлює своє місце в сучасному світі та констатація нею власного погляду на нього, тому його
було перекладено та видруковано багатьма європейськими мовами. Відтак, «Основи соціальної
концепції Російської Православної Церкви» – це систематизований документ, який викладає
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основні, «базові твердження вчення [Церкви] з питань церковно-державних відносин і з ряду
сучасних суспільно-важливих проблем» [8, с.41]. Ця концепція була вироблена вперше,
незважаючи на досить великий проміжок часу існування православної Церкви. До теперішнього
часу в цьому документі не було нагальної потреби, оскільки, враховуючи всю багатогранність
церковної історії, моделі відносин Церкви і держави не відзначалися різноманітністю. Передусім
мало місце існування двох моделей державно-церковного співіснування, де або держава всіляко
утискала Церкву, або навпаки – християни самі приходили до влади і тоді починали
переслідувати представників інших віросповідань [див.: 10].
Тому, у пострадянський хронологічний період, коли держава, суспільство і Церква стали
окремими самодостатніми інституціями, виникла потреба у перемовах, а згідно правил
останніх, необхідно чесно оголосити, що всі, перелічені вище, інституції різні, тому й виникає
неодмінність діалогу. «Адже коли Церква і держава становили єдине ціле, тоді не було місця
для діалогу. Між лівою і правою рукою ніякого діалогу бути не може. Сьогодні ми розділені. А,
виходить, повинні дізнатись один про одного. Соціальна концепція і є наше повідомлення
світському суспільству про те, якими ми прагнемо бачити наші відносини» [7, с. 224-225].
Російські православні богослови в «ОСК» констатують, що церква, хоча й відокремлена
від держави, проте зовсім не відокремлена від суспільства, а, навпаки, провадить у ньому своє
служіння, а отже, завданням означеної доктрини було формулювання загальних принципів
ставлення Церкви до нагальних проблем різних сфер людського буття та їх моральна оцінка. В
контексті цього аналіз соціальної доктрини РПЦ є актуальним для науки.
Тому метою нашої статті є аналітичний огляд нагальних соціальних проблем в «Основах
соціальної концепції» РПЦ, а також з’ясування функції та статусу цієї Церкви в сучасному
українському суспільстві.
До основних завдань дослідження відносимо:
1. Визначити основні проблеми, викладені в соціальній концепції РПЦ;
2. Дослідити, на які соціальні проблеми звертається увага в документі;
3. Проаналізувати, як РПЦ визначає свій статус в українському суспільстві, та як вона
збирається включатися у різноманітні соціальні проекти.
Об’єктом авторського дослідження є «Основи соціальної концепції» РПЦ, а, звідси,
предмет ми означили певним колом питань, які були окреслені православними богословами в
«ОСК», а саме: буття нації, держави, особистості та праці.
Ступінь дослідження проблеми. Перш ніж розпочати аналіз соціальної концепції РПЦ,
підкреслимо, що окремі її твердження та підходи досліджували Е.Ананьєв, В.Башкіров,
І.Бренчанінов, В.Іванов, А.Кураєв, В.Ципін.
Зауважимо, що православний соціальний документ розпочинається характеристикою
Церкви, що формулюється як «зібрання віруючих у Христа, в яке Їм самим прикликається
увійти кожний» [8, с.42]. Саме такий початок соціального документа, очевидно, зумовлений
тим, що сучасне служіння Церкви проходить у складному суспільному середовищі, яке часто
характеризують як постатеїстичне, постхристиянське, або секулярне [див.: 4, с.312].
Варто наголосити на різнобічності цього документа, а саме: з однієї сторони «Основи
соціальної концепції РПЦ» є зверненням до світської громадськості, проте з іншого боку, ця
доктрина несе в собі повчання до священства самої Церкви. Відтак, ми напевне можемо
констатувати наявність певного кола питань, які цікавлять мирян, представників ЗМІ та влади, а
саме: якої думки Церква про такі ілюстрації людського буття як клонування, смертна кара,
гомосексуалізм і ін. Адже, досить часто виникали ситуації, коли людина в рясі усіляко вишукувала
умотивовані докази, відповідаючи на означені вище запитання, а отже і відповіді серед священиків
не були співзвучні, а залежали від рівня обізнаності того чи того панотця з окремішньої проблеми.
«Основи соціальної концепції» є значним явищем не тільки для Російської православної
Церкви, а й для всього вселенського православ’я. Саме тому означена декларація Церкви
робить наголос на тому, що в сучасному світі поняття нації вживається у двох значеннях – як
етнічна спільність і як сукупність громадян певної країни. «Взаємини Церкви та нації,
зазначається в документі, повинні розглядатися в контексті як першого, так і другого» [8, с.46].
«Підкреслюючи власну наднаціональну природу, зауважується тут, Православна Церква
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домагається міцного зв'язку всередині себе, всесвітнього поєднання з національним. Церква
складається з безлічі автокефальних Помісних Церков, а культурні відмінності окремих народів
знаходять своє відораження в літургійному житті, іконографії, гімнографії, літературі. Усе це
створює національну християнську культуру» [8, с.48].
Характеризуючи зв'язок між Церквою та націями, соціальний документ уводить поняття
«християнский патріотизм». Під цим терміном розуміється «любов до своєї батьківщини, що
має власний територіальний вимір, і своїх кровних братів, що живуть по всьому світу» [8, с.49].
Очевидно, що Православна доктрина формулює поняття нації в рамках соціологічного
тезаурусу, з погляду якого воно визначається як історично сфомований тип етносу, що
репрезентує соціально-економічну цілісність, яка виникає на основі спільності економічних
зв'язків, території, мови, особливостей культури та побуту, психологічного складу і
самосвідомості [6, с.276]. З вище означеного тексту можна зробити такий висновок: у
православному світогляді поняття «нації» тісно пов'язане з поняттям «суспільство» та є
вторинним стосовно останнього; разом з тим, воно первинне стосовно поняття «особистості».
Церква наднаціональна, оскільки вона поєднує людей різних національностей. Отже, означений
принцип підкреслює, що є цінності, з погляду православної людини, більш важливі, ніж життя
народу або навіть держави. Це, зокрема, цінність щирої вір и, від яко ї буквально залежить
вічний порятунок і досягнення блаженної вічності.
Треба підкреслити, що «суспільство» і «держава» - це не тотожні поняття. Суспільство, як
правило, формує державу. Якщо держава не відповідає суспільству, то вона рано чи пізно
припиняє своє існування. Влада, яка не піклується про інтереси свого народу, ніколи не зможе
довго існувати, прикладом чого є створені проти волі суспільства режими, які проіснували у ХХ
в. усього кілька десятиліть, що за виміром всесвітньої історії є надзвичайно мізерним проміжком
часу. Разом з тим Православна Церква завжди виступала проти того, щоб держава, юрба, чи
правлячі кола намагалися повністю підкорити, або ігнорувати інтереси окремої людини [див.: 3].
Загалом документ справляє позитивне враження, оскільки зорієнтований на розв’язання
соціальних проблем. Однак, у нашому дослідженні вважаємо за необхідне зробити наголос на
тому, чого саме у цьому документі не вистачає. Адже собор, який проходив на межі тисячоліть,
повинен був оголосити програму реформ і стати «другим Ватиканським собором» для
Російської православної Церкви, проте ця подія увійшла в історію, як досить консервативна.
Відтак, візьмемо для прикладу незмінну для православ’я позицію Церкви щодо
гомосексуалізму, який є виявом витонченості та аристократизму для певного кола сучасної
еліти. Неухильною зосталася політика православної церкви щодо питання абортів, згідно з
якою церква за жодних умов не може дати свого благословення на здійснення останніх.
Використання контрацептивів абортованого характеру також категорично виключається,
дозволяються лише контрацептиви неабортованої дії. Окремо в «ОСК» роз’яснюється питання
клонування, яке у цьому документі кваліфікується гріхом, що є зайвим підтвердженням
консервативних позицій означеного Собору [8, XII. Проблемы биоэтики]. Проте, якщо
простежити історію Російської православної Церкви, то можемо з упевненістю констатувати,
що консерватизм є ознакою життєздатності православної Церкви.
Зокрема, до матеріалів «ОСК» увійшли питання пов’язані з реалізацією свободи совісті,
що є найважливішою загальнолюдською цінністю також і з погляду «Основ соціальної
концепції» РПЦ. Зважаючи на те, що поняття свободи совісті є багатостороннім, а також те, що
сформувалося воно не відразу, через те, що в різні часи у нього вкладався неоднаковий зміст.
Наприклад, у західноєвропейській свідомості принцип свободи совісті виник і одержав свій
розвиток як протест проти переслідування католицьким кліром вільнодумства. Відтоді багато
людей стали ототожнювати його зі свободою вибору віросповідання, на свій власний розсуд і
по власній совісті, а не приймати, як єдину істину нав’язаного ззовні світогляду що, безумовно,
сприяло розвитку особистості, внутрішньої свободи людини та індивідуалізму. Принцип
свободи совісті, що з’явився як юридичне поняття у XVIII-XIX ст., перетворюється на один з
основних принципів у міжособових відносинах тільки після Першої світової війни. Нині він
затверджений Загальною декларацією прав людини і прописаний у конституціях більшості
держав. Своє ставлення до принципу «свободи совісті» Російська Православна Церква означила
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в «ОСК» як свідчення того, що в «сучасному світі релігія зі спільної справи» перетворюється
на «приватну справу» людини». РПЦ вбачає у цьому принципі симптом розпаду «системи
духовних цінностей, втрату спрямованості до порятунку в більшої частини суспільства»,
підкресливши, що свобода совісті остаточно перетворює державу з інструменту утвердження
в суспільстві божественного закону в окремішній земний інститут, що не пов’язує себе
жодними релігійними зобов’язаннями. Отже, Православна церква вбачає у твердженні
юридичного принципу свободи совісті свідчення втрати суспільством «релігійних цілей і
цінностей», «масової аполітичності та фактичної індиферентності до справи Церкви та до
перемоги над гріхом» [10]. Православна Церква, згідно з «ОСК», не вважає принцип свободи
совісті вищою ознакою устрою людського буття. Свобода совісті у церковному та
політичному розумінні – це не одне й те саме. З погляду православного богослов’я Бог
створив людину зі свободою волі, а свобода вибору – це стан людського духу після
гріхопадіння. Адже свобода вибору, на думку православних богословів, це питання куди піти
– наліво, чи направо, моральні орієнтири, питання життя і смерті. Звідси, свобода вибору – це
вияв духовної сліпоти, тобто не прозорливості людини [див.: 8, III.6].
Доцільно підкреслити, що особливо відчутно проблема свободи особистості постала 11
вересня 2001 року. До означеної дати – не було більшої цінності, ніж свобода і гідність людини, а
після 11 вересня для світу стало зрозумілим, що є єдина цінність – це людське життя, а головне –
це безпека, й тому громадяни повинні виділити частину своєї свободи на користь держави та
суспільства. Звісно, з огляду на згадану подію, Церква не може протестувати проти обмеження
свободи людини, яка виявляється в збиранні відбитків пальців, обшуків комп’ютерів та початком
існування так званого «електронного концтабору». Проте, таке розуміння прав людини Церква не
може прийняти: «Охорона свободи особи, зазначається у концепції, трансформувалася на захист
свавілля. Проте, поза Богом існує лише людина занепала, досить далека від християнського
ідеалу та досконалості, уособленням якого є Христос» [8, IV.7].
Як відзначив патріарх РПЦ Алексій ІІ (1990-2008): «У ситуації, що склалася, Церква
повинна вказувати державі на неприпустимість поширення переконань або дій, що ведуть до
встановлення тотального контролю за життям особистості» [2]. Користь принципу свободи
совісті, на думку авторів православного документа, вбачається лише в тому, що він
«виявляється одним із засобів до існування Церкви у безрелігійному світі, які дозволяють їй
мати легальний статус у секулярній державі та незалежність від іншоконфесійних або
невіруючих верств суспільства» [8, с.62-63].
На нашу думку, під свободою совісті слід розуміти реальну можливість людини
свідомо та цілком самостійно формувати мотиви своїх дій та усвідомлювати моральні
обов’язки. Зокрема, здійснення свободи совісті сприяло здобуттю незалежності та
становленню вільної конституційної держави в Україні. Відтак, стаття 35 Конституції
України, окремі положення Закону “Про свободу совісті і релігійні організації” є
найдемократичнішим з усіх аналогічних європейських законодавчих актів.
Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відзначив у своїй доповіді на
міжнародній конференції «Патріарший візит в Україну: відповідаючи на виклики часу»:
« Канонічною територ ією РПЦ з часів Хр ещення Ру сі є територ ія Святої Ру сі, Ро сійсько го
миру, ядром якого, як справедливо відзначає Святійший Патріарх Московський і всія Русі
Кирило, є сучасні Росія, Україна, Білорусія та Молдова. Наша Церква сьогодні, з одного боку,
постійно заявляє про непорушність державних кордонів, що склались і суверенітету кожної
окремої країни. Проте, Церква не може не зберігати й не відроджувати бездумно потоптану
політиками, задля миттєвих політичних інтересів священну, богозаповітну, духовну,
історичну, культурну та народну єдність країн Російського миру» [1].
Необхідно відзначити у свою чергу, що РПЦ, яка представлена на Україні як УПЦ (МП),
продовжує виступати за збереження обов’язкового 15-річного терміну діяльності новоствореної
релігійної організації, як у межах Росії, так і на території православних країн пострадянського
простору, де остання має широке представництво, перш ніж НРТ одержить право на реєстрацію.
Соціологічні дослідження щодо релігійних переконань за останні роки аргументовано
свідчать про серйозні зміни в системі цінностей пострадянського суспільства. Домінуючими у
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свідомості громадян залишаються верховенство права, державність і сім’я, тобто ті цінності, на
які традиційно спирається православна Церква та суспільство. Разом з тим, до нашого життя
поступово увійшли й інші цінності, а саме: воля, приватна власність, ринок, права людини.
Ставлення українських громадян до релігії за результатами Міжнародного соціологічного
проекту ISSP, оголосив у травні 2012 року тодішній Заступник Голови Верховної Ради України,
засновник Інституту політики Микола Томенко, який назвав надзвичайно важливим факт
приєднання нашої країни до міжнародного соціологічного проекту, який об’єднує 45 країн
світу. Доступ українських науковців до міжнародного щорічного порівняльного опитування
населення – це можливість визначити місце України у світовому цивілізаційному контексті.
Микола Томенко поінформував, що в рамках участі України у проекті ISSP отримана
інформація буде докладно проаналізована й опублікована у спеціальній брошурі, а
національний координатор проекту візьме участь у щорічних зборах учасників ISSP.
Інститут політики представив окремі результати опитування: «В опитуванні громадяни
України демонструють толерантне ставлення до представників інших релігійних поглядів. Так,
71% респондентів повністю чи скоріше погоджуються з твердженням, що різні релігійні групи
мають рівні права в Україні, 75% з тим, що необхідно поважати всі релігії. При цьому 66%
безумовно підтримають чи скоріше підтримають людину інших релігійних переконань в тому
випадку, якщо вона одружуватиметься з кимось з родичів опитаних, а 63% – людину іншого
віросповідання на виборах від партії, яку підтримує респондент» [11].
Сміливим є задеклароване у «ОСК» ставлення Церкви до державної влади. Незважаючи
на відомий постулат про те, що будь-яка влада від Бога, що від початку збігався з аксіомою про
готовність РПЦ прислужувати до кожної сильної руки, церковні промовці дуже часто
зловживали цим твердженням Апостола Павла. До прикладу, у 1890 році богослов Російської
православної церкви Ігнатій Брянчанінов опублікував статтю про ставлення церкви до
кріпосного права, де на захист кріпацтва він наводить цитати з Біблії та праць Святих отців
Церкви. Проте, ще у п’ятому сторіччі Блаженний Августин писав, що: «Якщо державна влада
не виконує Божого закону – це не держава, а лише шайка розбійників» [5].
Ставлення Православного богослов'я (Священного Писання і Святих переказів) до
поняття «держава» визначив у своїх працях митрополит Московский Філарет (Дроздов, 17821867), який звернув увагу на стихійний характер створення держави «як сили природи, що
випереджає будь-який договір і угоду» [9].
Основи соціальної концепції РПЦ пропонують еволюційну концепцію створення
держави. Так, у соціальному документі підкреслюється: «Отже, виникнення земної держави
повинно розумітися не як споконвічна Богом встановлена реальність, але як надання Богом
людям можливості будувати своє громадське життя виходячи з їх вільного волевиявлення, для
того, щоб таке упорядкування, що є відповіддю на перекручену гріхом земну реальність,
допомагало уникнути ще більшого гріха через протидію йому засобами світської влади» [8,
с.51-52]. Очевидно, що соціальний документ відступає від дореволюційної візантійської
традиції церковно-державної «симфонії». Основи соціальної концепції вказують, що Церква
добре усвідомлює небезпеку, пов'язану з втратою нею свободи через включення її в структуру
державного механізму [8, с.54]. Документ підкреслює, що в сучасному світі держава зазвичай є
світською і не пов'язує себе будь-якими релігійними зобов'язаннями.
На підставі цього можемо зауважити, що в «Основах соціальної концепції» присутній
модернізм. Найголовніше твердження останнього пролунало під час Собору РПЦ 2000
року:«Якщо держава примушує людей до здійснення гріховних дій, то у Церкви є право
закликати громаду до держаної непокори» [8, ІІІ.5].
Варто зазначити, що подібна теза була проголошена вперше в офіційному церковному
документі. Квінтесенція цього твердження є в тому, що якщо держава спонукає своїх громадян
до гріховних дій, то Церква має право закликати останніх до актів державної непокори
мирними засобами. Тут необхідно підкреслити, що автори «ОСК» роблять наголос на соборній
повноті Церкви, що є безпосередньою перешкодою на шляху до екстремізму. Відтак, людина,
яка носить рясу, не може ототожнювати собою Церкву і пророків.
Аналізуючи «ОСК» РПЦ, можна простежити еволюцію такої категорії, як праця.
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Важливість праці трактується з погляду внутрішнього стану людини. Православні
богослови в концепції оцінюють працю з «висоти небес». Земні проблеми аналізуються,
зважаючи на вічність. Тому «Основи соціально концпції» РПЦ розкривають проблеми праці
через суто православний вимір. Відтак, праця може бути, як богоугодною, так і навпаки,
небогоугодою справою, а саме: продаж наркотиків, порнографії і т.ін. Православна етика
наголошує на особистісних результатах праці – появі чеснот у людському характері.
Насамкінець варто зазначити, що «Основи соціальної концепції» не стали
революційними, а РПЦ залишилася на консервативних позиціях з окреслених нами питань у
«предметі» цього дослідження.
Тому, враховуючи здійснений вище аналітичний огляд, можна дійти таких висновків:
1. «Основи соціальної концепції РПЦ» як довгострокова програма суспільного служіння Церкви
трактує саме Церкву в якості єдиного організуючого осередку, на який «нанизують» усі
представлені в документі проблеми і фабули церковно-державних відносин.
2. Цей документ не тільки декларує принципи відносин між Церквою та суспільством, а й
визначає та обґрунтовує статус РПЦ в сучасному світі та означує місце, на яке православна
Церква претендує у соціумі.
3. Незважаючи на декларації, викладені у соціальній доктрині щодо соціальних проблем,
Церква все ж таки апелює більше до орієнтації на Царство Боже, ніж до соціальної
перебудови суспільства.
4. Будучи наднаціональним утворенням, РПЦ мало реагує на соціальні проблеми в Україні.
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Summary
Shkil S. A Display of Current Problems of Modern Society in Social Concept of Russian Orthodox
Church. The article gives philosophical and religious analysis of topical issues set forth in the "Basic Social
Concept" of ROC as a supranational entity. The author analyzes the basic tenets of the Church's teaching on
church-state and socio-political problems and its place, the status, and functions of the ROC in terms of
democratization of Ukrainian society. We consider the position of the Church on the challenges of globalization
and religious modernism. Keywords: Basic Social Concept of the Russian Orthodox Church, freedom of
conscience, supranational Orthodox Church, the State, the person and work.
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ФАНАТИЗМ ЯК ЧИННИК ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА:
УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Досліджується проблема вияву релігійного фанатизму в українському соціумі. Значну увагу
приділено сутності феномену релігійного фанатизму. Здійснено спробу охарактеризувати це явище
як дезінтегруючий чинник суспільства. Зазначено різницю між сотеріо-есхатологією, есхатохіліазмом і фанатизмом. На конкретних прикладах українського суспільства проілюстровано дію
релігійного фанатизму. Запропоновано способи розв´яза ння конфліктних ситуацій, що постали на
засадах релігійного фанатизму. Розкрито беззаконність дій релігійних тоталітарних систем,
окреслено межі законного вияву релігійних переконань. Ключові слова: релігія, фанатизм,
дезінтегруюча функція, свобода, сотеріо-есхатологія.

Суперечливий характер розвитку українського полікультурного суспільства та релігійносвітоглядна диференціація, притаманна багатьом демократичним народам, створили в Україні
напружену ситуацію в релігійній та політичній сферах. Тому актуальним є дослідження того
фактору, який спричиняє напружену ситуацію в суспільстві та державі загалом.
Мета статті – спроба класифікації феномену релігійного фанатизму та можливість
коректного охарактеризування дезінтегруючої функції фанатизму. Об’єктом досліждення
постає полірелігійне українське суспільство, натомість предметом цього дослідження є вияви
релігійного фанатизму як дезінтегруючого чинника у всіх можливих формах існування, а саме
від заперечення інших поглядів до фізичного насильства над людиною. Завданням статті є
концептуальне осмислення цього явища та відокремлення сотеріо-есхатологічних настанов від
ультрарелігійних уявлень та ідей за принципами новітнього релігієзнавства. Науковою
новизною статті є якісно новий богословсько-релігієзнавчий підхід до усвідомлення та
розв’язання проблеми релігійного фанатизму в українському соціумі, та його двоступенева
класифікація. Стан теоретичної розробки теми дослідження виражений у працях М.Бабія,
М.Бердяєва, О.Бережко, C.Бурлаки, Г.Лозко та ін.
Сучасна політична та економічна нестабільність, екологічні проблеми, фінансова криза,
релігійні конфлікти породжують надзвичайно напружену ситуацію у світі та, зокрема, в
Україні. Аналіз історичного процесу розвитку релігії дає можливість зрозуміти, що в переломні
періоди існування людства завжди активізуються есхатологічні чи сотеріо-есхатологічні ідеї,
які викликають різноманітні пророцтва в релігійному середовищі. Так, наприклад з’являються
месії, які приносять ці ідеї в суспільство. Наслідком їхньої діяльності є те, що багато віруючих
людей втрачають внутрішній спокій і починають діяти відповідно до сприйнятої проповіді.
Так, окремі християни починають проповідувати близький кінець світу та близьке тисячолітнє
царство, обмежуючи при цьому кількість місць у майбутньому новому світі. Серед релігійних
організацій зростає конкуренція за сферу впливу на простих вірян, часто релігійні лідери
рекламують свою організацію як єдино істину месійно-харизматичну церкву. Показовим у
цьому плані є видавничо-місіонерська діяльність Свідків Єгови. Позиція цієї релігійної
організації полягає в суворій фанатичній налаштованості та протистоянні світові, який
перебуває в опозиційному неприйнятті їхньої благої звістки. Література, яка видається її
діячами, в більшості випадків пронизана есхато-хіліастичними ідеями, пророцтвами близького
кінця світу та близького приходу і діяльності антихриста. Хоча, на перший погляд, це – вияв
їхньої віри, проте нав’язливий тиск на психіку громадян України є свідченням фанатичності,
що у свою чергу жодним чином не обґрунтовується. Кінець світу американським
проповідником Гарольдом Кемпінгом було призначено на 21 травня 2011 року, а потім
перенесено на 21 жовтня того ж року, проте в обох випадках кінець світу не настав. Ці дати
спричинили значну стурбованість віруючих людей, що у деяких випадках призвело до
самогубства, продажу майна людьми заради зустрічі з Месією [див.: 5]. Варто наголосити, що
надзвичайно популярною варіацією на цю тему виявилася дата “2012”. Увесь світ напружено
очікував настання 2012 року з його глобальними подіями. Однак ми побачили, що такі
пророцтва були лише зручним способом фінансового збагачення.
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У контексті традиційних релігій також існують подібні проблеми. Так, окремі монастирі
УПЦ беруть на себе роль арбітра в духовних питаннях, і в супереч офіційній богословській
думці своєї ж церкви здійснюють видавничу діяльність, яка негативно позначається на
цілісності релігійної структури, до якої вони належать. Констатуємо і той факт, що така
діяльність перш за все – індикатор стану моралі в суспільстві. Часто за краплиною позитивної
інформації стоїть масив суперечної інформації, що здійснює негативний вплив на цілісність
релігійної спільноти в межах однієї релігійної організації. Така проповідь вносить у суспільство
елемент протистояння. Радикально налаштована частина віруючих людей елітизується в
спільноту обраних, які почули заклик Бога і пішли за Ним. Більшість же людей вважаються
такими, що перебувають під впливом «сатани». Непримиренні позиції радикально
налаштованих релігійних організацій підривають і роз’єднують суспільство.
В українському суспільстві відчутними стали тенденції вияву нетерпимості, на
релігійному тлі відчутним став фанатизм [див.: 1, с.13]. Відтак підриваються багатовікові
традиції нашого народу, зокрема нівелюються такі чесноти, як патріотизм, гордість за своє
національне походження, любов до Батьківщини і мови. Пояснюється це приблизно у такий
спосіб: батьківщина в нас небесна (це стосується переважно новітніх релігійних течій).
Водночас віруючі живуть у великому страху, щоб не спокуситись і не потрапити під владу
антихриста (це стосується частини вірян УПЦ). Звідси походить відмова від служіння в
структурних підрозділах (стосовно НРТ) і небажання залучатися до культури нашого народу.
Дітям, які виховуються в протестантській традиції, з малого віку забороняється відвідувати
державні заходи з приводу святкування, скажімо, Нового року, брати участь у шкільних
дитячих розвагах. Така громадянська позиція не сприяє позитивній атмосфері для розбудови
демократичного громадянського суспільства.
Наша держава гарантує на конституційному рівні дотримання свободи совісті та свободи
релігії, в основу гарантій покладено п’ять чинників: 1) рівноправність усіх громадян; 2) церква і
релігійні організації відокремлені від держави; 3) відокремлення школи від церкви; 4) рівність
усіх без винятку релігійних організацій перед законом; 5) наявність спеціальних законодавчих
актів, які визначають механізми реалізації права на свободу совісті та свободу віросповідання.
Рівноправність усіх громадян, незважаючи на їхнє ставлення до релігії. Конституція
України (Ст. 24) гарантує рівність усім громадянам: «Громадяни мають рівні конституційні
права і свободи, є рівними перед законом. Не може бути привілеїв через релігійні та інші
переконання...». Всі громадяни, як віруючі, так і атеїсти, однакові в правах у всіх сферах
суспільного життя, вони мають рівні обов'язки.
Церква і релігійні організації відокремлені від держави (Ст. 35). Цей принцип є
своєрідним гарантом невтручання держави, її органів і службових осіб у внутрішні справи
релігійних організацій і здійснювану ними діяльність, яка не порушує закон. Звідси, держава
в питаннях релігійної ідеології займає нейтральну позицію. Згідно з цим положенням,
державою не передбачено фінансування діяльності, яку проводять релігійні організації.
Релігійні організації не повинні втручатись у діяльність структурних підрозділів інших
віросповідань, проповідувати ворожнечу, виявляти нетерпимість до прихильників інших
релігій, атеїстів і до людей, які просто не бажають сприймати і поділяти їхню світоглядну
позицію у світоглядно релігійних питаннях.
Відокремлення школи від церкви. Ця позиція утверджує світський характер системи
державної освіти в Україні. Це означає, що навчально-виховний процес, наголосимо – у
державних закладах освіти, вільний від втручання релігійних організацій (хоч останнім часом
в західній частині України в державних установах здійснюється спроба викладання
релігійних дисциплін, яке в різних регіонах має різний характер і залежить від
віросповідання, яке переважає в певному регіоні та від прихильності керівництва школи).
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Ст. 6) гарантує рівність прав
громадян України на здобуття різних видів і рівнів освіти та відокремлення школи від церкви.
Держава не здійснює забезпечення релігійної освіти і виховання. Релігійна освіта і виховання
– це справа релігійних організацій і батьків, які прагнуть виховувати дітей у релігійному
спрямуванні. Державний закон вимагає лише, щоб навчально-виховний процес відбувався в
атмосфері терпимості та поваги до громадян, які не сповідують жодної релігії, та до віруючих
інших віросповідань, щоб не порушувалися права дитини, її інтереси, щоб не пропагувався
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релігійний фанатизм. Важливо показати дітям різноманіття форм релігійного світогляду і
виховувати повагу до інших людей, культивуючи толерантне ставлення до інших як до
відмінних від себе, але в жодному разі не з позицій своєї «зверхності».
Рівність усіх релігійних організацій перед законом. Другий розділ Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» містить норми, які гарантують свободу
церкви (релігійних організацій). Релігійні організації за визначенням
− добровільні
об’єднання віруючих, які створюються ними з метою спільного задоволення своїх
релігійних потреб, реалізації права на свободу віросповідання. Всі релігійні організації,
незалежно від їх конфесійної належності, є рівними перед законом. Тому, жодній релігійній
організації не надається жодних привілеїв, переваг, або ж обмежень порівняно з іншими.
Держава зобов’язується однаково захищати права й інтереси, що не виходять за межі
закону, всіх релігійних організацій, якщо їхня діяльність не суперечить вимогам чинного
законодавства і не порушує громадянський лад у державі.
Наявність спеціальних законодавчих актів, які визначають механізми реалізації права
на свободу совісті, свободу церкви. У законодавчих актах так само є норми, які вказують на
конкретну відповідальність за порушення законодавства України про свободу совісті.
Водночас слід зазначити, що передбачені законом обмеження при реалізації прав на
свободу совісті, свободу церкви є виправданими з погляду охорони громадської безпеки і
порядку, здоров’я, життя та моралі, а також прав і свобод інших громадян. Ці обмеження
відповідають нормам міжнародного права у цій сфері.
Слід зазначити, що вияви неадекватного світосприйняття та відповідної поведінки
можуть виявлятися на двох рівнях: внутрішньому і зовнішньому. Зовнішній рівень – це
протиставлення офіційного віровчення всім іншим релігійним ученням на основі їх аналізу, це
чітка прозора позиція всієї громади. Внутрішній рівень – позиція індивіда в середині самої
релігійної організації, в опозиції до якої він знаходиться, виявляється вона через гостре
неприйняття окремих принципів цієї організації, що суперечать індивідуальній позиції. Саме в
цьому ми вбачаємо проблему і прагнемо розмежувати вияви чистосердечної віри і вияви
фанатизму, який виходить з неадекватного сприйняття релігійних істин.
Фанатизм релігійний – (від лат. Fanaticus – шалений, відчайдушний) – доведена до
крайньої міри відданість релігійним ідеям, прагнення неухильно дотримуватись їх у
практичному житті, нетерпимість до інших вірувань та іновірців. Характерна особливість
релігійного фанатизму – перевага емоційного над раціональним. Типологія фанатизму,
розроблена релігієзнавцями, виокремлює, по-перше, пасивно-споглядальний фанатизм; подркге, активно-екстремістський. Крайнім виявом релігійного фанатизму є релігійне бузувірство
[див.: 8, с.353]. Слабкість цієї типології полягає в тому, що діяльність тієї чи тієї організації
постає виключно у зовнішній площині, про що згадувалося вище.
Пасивно-споглядальний фанатизм ігнорує альтернативний погляд, а активноекстримістський виявляється через відкриту ворожнечу як комунікативну, так і фізичну. Для
прикладу, наведемо феномен Великого білого братства, діяльність якого поширювалася на
території України, пройшовши дві зазначені фази розвитку, і створила в країні напружену
ситуацію, стала чинником порушення Національної безпеки України. Зазначимо, що
національною безпекою України є стан захищеності життєво важливих інтересів особи,
суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що є неодмінною умовою збереження
та примноження духовних і матеріальних цінностей [див.: 7, с.321]. Тому порушення цих
принципів може бути причиною притягнення до кримінальної відповідальності.
Релігійний фанатизм у своїх витоках порушує декілька засадових принципів людської
толерантності, а саме: 1) визнання рівності між особистостями, свободи совісті, право на
вільний вибір будь-якого віросповідання, яке не привносить у суспільство деструктивного
елементу; 2) повагу до людини з її особистим розумінням та інтерпретацією істини; 3) заборону
на монополізацію істини, вільне проповідування сотеріологічних аспектів інших віросповідань;
4) золоте правило людства: «не чини іншому того, чого собі не бажаєш».
Якщо індивід, який порушує ці принципи, потрапляє під владу релігійної чи політичної
системи, він одразу набуває властивостей авторитарного лідера, що виявляється через
ненормативне ставлення до інших людей.
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Так, на думку К.Бережко, релігія в цьому випадку є сприятливим ґрунтом для
виникнення насильства, боротьби і, відповідно, страху. Така позиція прямує до крайньої форми
фідеїзму (заперечення істин розуму та розсудливості). Релігійно-фанатична людина у цьому
випадку перебуває в полоні сліпих ілюзій. І тоді фанатичність є гарною зброєю в руках
політичної влади для досягнення своїх ідеологічних цілей, не лише в воєнних конфліктах, а й у
мирний час (як приклад – тероризм) [див.: 3].
Розв’язуючи проблему релігійного фанатизму, неможливо обійти питання свободи, яка є
основним складником толерантності, оскільки фанатизм у більшості випадків заперечує
свободу. Фанатики чи духовні тирани, заперечуючи свободу інших, завжди утверджують її для
себе та своїх послідовників. Тому, той насправді поважає ближнього – хто утверджує для нього
свободу. Свобода, за словами М.Бердяєва «утверджується через віротерпимість і повагу до
ближнього, як до особистості» [2, с.329]. Свобода – це не пасивне ставлення до індивіда, а
сприймання його таким, яким він є, разом з його переконаннями. Якщо людина інша, то це не
означає, що вона гірша, а саме суцвіття інтелектуальних думок може в більшому обсязі описати
той чи той феномен. Явище фанатизму виявляється через втрату внутрішньої свободи і
неспроможність сприймати інші погляди. Людина, яка втрачає внутрішню свободу, досить
часто не здатна в релігійних питаннях володіти собою і вдається до відкритої конфронтації.
Слід також відзначити, що в жодному разі не можна назвати сотеріо-есхатологічні
переконання індивіда виявом фанатизму. Тобто, потрібно чітко розмежовувати фанатизм і
вияви щирої віри особистості. Для ілюстрації наведемо приклад: віруючий відмовляється
від ідентифікаційного коду. Фанатизм це, чи релігійні переконання? Або – розуміння
джихаду, який також є аспектом щирої віри, а не часто нав’язуваного негативного
розуміння цього феномену. Доречним тут буде тлумачення ісламського джихаду, що є
обов’язком як для окремого мусульманина, так і ісламського суспільства. Західні засоби
масової інформації часто вживають слово “джихад” у значенні «священна війна», і воно
приймається як основне. Це не зовсім так, оскільки слово “джихад” означає просто ревність
перед Богом. Речники теологічних ідей ісламу розділили джихад на чотири види: 1)
«джихад серця» – боротьба зі своїми особистими недоліками. 2) «джихад язика» –
засудження забороненого, схвалення одобреного. 3) «джихад руки» – покарання
порушників закону і моральних вимог; 4) «джихад меча» – збройна боротьба з невірними,
під час якої віруючий отримує вічне блаженство [див.: 4, с.50]. Тут видно, що іслам широко
трактує джихад, і тому в чистому вияві його не можна називати виявом фанатизму.
Потрібно звернути увагу на існування крайньої форми позарелігійного фанатизму –
антитеїзму. Атеїзм не характеризується фанатичними настроями, оскільки має характер
вільнодумства. Натомість антитеїзм, виявляючи себе чи то в політичній, чи то в педагогічній,
чи в іншій діяльності, постає тираном ідеологічних засад і виявляється в освітніх закладах і
соціальних інституціях через приниження релігійної свідомості. Проілюструвати це можна на
ситуації, яка склалася в Радянському Союзі, коли віруючій людині не давали можливості
здобути вищу освіту чи зайняти вищі керівні посади, хоча Конституцією Радянського Союзу
надавались однакові можливості і віруючим, і невіруючим громадянам.
Коли мова йде про небезпеку релігійного фанатизму, то варто зазначити його
наслідки. Фанатизм має декілька кульмінаційних етапів. У першу чергу, це соціальне
становище тих людей, які віддаються фанатичним ідеям і відмовляються визнавати навіть
офіційну позицію церкви, до якої вони належать. Виявлятися це може передусім у сім’ї.
Досить часто люди не можуть підтримувати сімейний лад на підставі релігійних
суперечностей, які можуть сягати рівня релігійного фанатизму. Коли один із членів сім’ї,
піддавшись фанатичним настроям ігнорує свої обов’язки сім’янина, відмовляється іти на
конструктивний діалог, закривається в своєму світі, то це призводить до руйнації сім’ї.
Інший варіант, до якого приводить релігійний фанатизм, – це утворення тоталітарних
сект. А це що привносить деструктивний елемент у суспільство. Прикладом цього слугує
раніше згадуване Біле братство та діяльність відлученого від офіційної церкви ієрея УПЦ Олега
(Попова) та його прибічників. Чому діяльність цієї релігійної особи слід віднести до ряду
фанатичних? У період, коли Олег (Попов) перебував у лавах УПЦ, то його діяльність не зовсім
узгоджувалась із офіційною церквою. Ситуація загострилася, коли його було відлучено від
церкви. У проповідях Олега (Попова) яскраво виражене вороже ставлення до українського
народу, що призводить до розколу нашого суспільства. Олег (Попов) мав своїх прихильників,
які відносили себе до «Істинної православної церкви», що ефективно функціювала на території
Буковини, підпорядковуючись російській «Істинній православній церкві» під керівництвом
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митрополита Рафаїла (Прокопєва-Мотовилова). Ця організація в Чернівецькій області набула
рис тоталітарної системи, що сприяє розколу суспільства (особливо це проявилося на прикладі
громади села Верхні Станівці). Зараз ця система розпалась, оскільки її засновник Олег (Попов)
відмовився від своїх ідей і зник у невідомому напрямку.
Надмірна і нерозумна відданість релігійним практикам може призвести до смертельних
наслідків. Досить часто трапляються випадки, коли віряни тієї чи тієї релігійної системи
помирають від голодної смерті, залишають свої сім’ї, продають нерухоме майно та віддають
гроші релігійній організації, котра огоглосила про кінець світу. Тому проблема релігійного
фанатизму, в першу чергу, – проблема кожної релігії, а також суспільства загалом. Тут ми
підходимо до іншої сучасної проблеми – свободи в релігії. Адже на ґрунті фанатичних ідей
розколюється сама релігія і виникають конфлікти між громадянами як однієї держави, так і
однієї релігії. Понад те, такі конфлікти можуть розв’язуватись і шляхом кровопролиття.
Людська природа завжди націлена на пошук істини, що вимагає внутрішньої свободи.
Відкривши її для себе, жодна людина не може вважати себе такою, що володіє повною і
завершеною істиною. Понад те, вона не має права насильно нав’язувати свої погляди стосовно
істини іншим людям у той чи той спосіб. Коли це випливає із сотеріологічних засад, то істина
має поставати тільки у вигляді поінформованості, тобто місіонер не має права нав’язувати
погляди своєї релігійної концепції людині, яка цього не бажає. Вияв істинної віри завжди веде
до конструктивного діалогу, а вияв фанатизму, натомість, передбачає лише монолог.
Висновки. Не можна ототожнювати сотеріо-есхатологічні погляди з фанатичними ідеями,
оскільки фанатизм ґрунтується на суб’єктивних інтерпретаціях релігійних настанов. Понад те,
приділяє увагу дрібницям, які не мають істотного змісту в межах самої релігії. Натомість,
сотеріо-есхатологічні настанови випливають із цієї релігії та її сакрального змісту і впливають
на людину так, щоб вона завжди пам’ятала про свого ближнього.
На сьогоднішньому етапі розбудови Україною громадянського суспільства дуже
важливим і цінним є культивування принципів толерантності, віротерпимості, релігійної
поваги, оскільки це допоможе нашому народові інтегруватись у політичному та релігійнополітичному вимірі та знайти порозуміння при розв´язанні смисложиттєвих питань. Вияви
нетерпимості сприяють розколу суспільства. Саме тому релігієзнавці повинні більше уваги
приділяти цій актуальній проблемі з метою розробки ефективних механізмів її подолання, що
сприятиме розвитку суспільства в руслі толерантності та демократичних поглядів.
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Summary
Palamarchuk E., Sushko V. Fanaticism as a Factor of Social Disintegration: Ukrainian Context. This
article is devoted to the problem of the religious fanaticism manifestation in Ukrainian society. Much attention is paid
to the nature of the religious fanaticism phenomenon and made an attempt to describe the present phenomenon as the
disintegrating factor of the society. The difference between soterio-eschatology, eschato-hiliazm and fanaticism is
specified. The act of religious fanaticism is illustrated by specific examples of Ukrainian society. The ways of solution
of conflict situations, which are formed on the basis of religious fanaticism are offered. The article describes the
lawlessness of religious totalitarian systems actions and outlines the legal framework manifestation of religious
beliefs. Keywords: religion, fanaticism, disintegrating function, freedom, soterio-eschatology.
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ДІАЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІСИХАЗМУ
Аналізується діалогічний вимір ісихазму. При цьому з’ясовується, що теозис, який є осереддям
православної антропології, постає гранично динамічним діалогічним принципом, якому в діалогічній
філософії відповідає несиметричність спілкування, вихід назустріч без очікування взаємності.
Проведене Григорієм Паламою розрізнення сутності та енергій Божих при збереженні їх єдності
надає сучасній думці, зацікавленої темою “інакшості” та “Іншого”, зразкову формулу для
висловлення поєднуючої дистанції як умови автентичності сприймання Іншого. Ключові слова:
ісихазм, теозис, діалогізм, сутність, енергія, інший.

Актуальність осмислення ісихазму в ХХ столітті зумовлена характерною для цього часу
проблемою окреслення специфіки православного богослов’я та його джерел, у зв’язку з чим
важливим є повернення до святоотцівської спадщини. Хвиля уваги до ісихазму характерна для
всього православного світу.
Аналіз джерел і публікацій. Серед перших авторитетних дослідників цієї теми є
Г.Папамихаїл, І.Соколов, В.Кривошеїн, Вол.Лоський, Й.Мейєндорф. У другій половині ХХ
століття до ісихазму звертаються о. Іоанн Романідіс, І.Карміріс, Г.Мадзарідіс, П.Христу,
С.Хоружий. Осмислення ісихазму виявило зв’язок аскетичної практики монашества з
центральною метою християнського життя – спасіння людини, що в ісихазмі реалізується як
возз’єднання людини з Богом в особливій молитві, яке сприяє цілісному переображенню і
залученню до “втіленого Слова”, теозису [13, с.563]. Аналітика текстів ісихастської традиції
виявляє її внутрішню спорідненість з діалогічною філософією ХХ століття.
Метою нашої статті постає демонстрація та аналітика смислового зв’язку текстів
ісихастської традиції з діалогічною філософією.
У контекст поставленої мети висуваються такі завдання: втілення вимагає визнання
онтологічного характеру спілкування, що у християнській думці відповідає теозису. Саме теозис є
реалізацією максими, до якої може піднестися діалог Бога і людини: людські особистості покликані
через стяжання благодаті поєднати в собі природу тварну з природою нетварною. У Православ’ї
особлива увага надається тезису. Архим. Кипріан (Керн) говорить про теозис як “релігійний
ідеал” Православ’я [8, с.394]. Він відзначає, що це не ідея, і не теорія, але факт внутрішнього
життя. І цей факт стає видимим лише у есхатологічній перспективі, про що зазначає С.Хоружий,
посилаючись на норму такого розуміння, висловлену в Новому Завіті: “ще не відкрилося, чим
будемо. Знаємо тільки, що відкриється, будемо подібні Йому” (1 Ін 3, 2) [19, с.134].
Для православного розуміння теозису характерний погляд на нього не як моральнопсихологічне уподібнення Богові, не як інтелектуальне наближення умоосяжним шляхом, але
що бачиться реальним суттєвим залученням до Бога всього людського єства [8, с.396], і що
реалізується у містичному богослов’ї, в ісихастській традиції. Теозис як реальний процес
обоження за енергіями (за благодаттю) спирається на Боговтілення, “Боговтілення і обоження
(теозис) доповнюють один одного” [3, с.69].
Володимир Лоський надає особливої значущості духовному вченню Максима
Сповідника, вважаючи обоження (теозис) центральною темою його вчення. “Для св.
Максима таке поєднання благодаттю, що відбувається в тварних особистостях, зауважує
він, – суть аналогія іпостасного поєднання двох природ у Христі. Максим ніколи не втрачає
із виду христології – центральної ідеї в образі його думки” [12, с.421]. Вол. Лоський
підкреслює два моменти осмислення Максимом Сповідником теозису. По-перше:
“Обóження відноситься до всієї повноти людської сутності. У всьому і цілком – і за душею
й за тілом – зберігаючи свою людську природу, людина настільки ж цілком – так само і за
своєю душею і за своїм тілом – стає богом за благодаттю і за тією божественною пишністю
обóжувальної слави, що їй цілком і личить” [12, с.422]. І друге: становлення “богами за
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благодаттю” відбувається завдяки пронизаності людського у Христі (Його розуму, Його
душі, Його тіла) Божественними енергіями [12, с.421].
Огляд досліджень Григорія Палами у грецькому богослов’ї, здійснений Х.Стамулісом
[див.: 16], також виявляє православний зміст творчості цього видатного мислителя: і
першопроходець Г.Папамихаїл, і пізніші автори, серед яких виділяються о. Іоанн Романідіс,
І.Карміріс, Г.Мадзарідіс, П.Христу не приймають негативні судження щодо вчення Григорія
Палами як такого, що або перебуває під впливом неоплатонізму, або применшує значення
тварного світу, або викривлює християнське вчення застарілими поглядами на видіння
Божественного світла і теозис. Х.Стамуліс посилається на представників третього (за його
класифікацією) етапу вивчення ісихастської проблематики (Х.Яннарас, мит. Іоанн (Зізулас),
що дає йому підстави в якості висновку стверджувати відмову святого Григорія Палами як
від самодостатнього (автономного) гуманізму без Бога, так і від антропології без людини, що
приймають більшість православних дослідників за наявності розходжень щодо засобів
дослідження ісихазму. Так, Х.Стамуліс згадує критику о. Іоанна Романідіса щодо
застосування екзистенціалістських виразів о. Іоанном Мейєндорфом, але в інших дослідників
наводиться роз’яснення цієї критики, з якою ми повністю погоджуємося, тим більше такі
твердження виводять напряму на діалогічні аспекти ісихазму.
Отже, коли йде мова про екзистенціальний характер православного богослов’я, то у
цьому відзначається вимога не заміщувати духовної реальності зустрічі з Богом
інтелектуальними поняттями, які обов’язково будуть при словесному вираженні, але вони
мають виводити за межі теоретичного дискурсу. Справа не у вибудовуванні деякої
грандіозної богословської “суми”, але у самому житті християнина, яке є досвідним
здійсненням догматики, що усуває як психологічне розуміння досвіду, так і визнання
містики як призначеної небагатьом [18, с.41].
Православні богослови ХХ століття підкреслюють антиномічний характер богослов’я як
теозису, як реального Бого-людського спілкування: це виражає антиномія непізнаваності і
пізнаваності Бога, висловлення якої досягається розрізненням (але не роз’єднанням) сутності і
енергій – Бог непізнаваний за сутністю, пізнається у своїх енергіях. Поняття енергії викликає
дуже різноманітні трактування, але домінуючим є визнання його християнського смислу. Вол.
Лоський, розкриваючи християнський смисл поняття “енергія”, посилається на святих Василя
Великого та Іоанна Дамаскіна [11, с.591], особливо підкреслюючи, що слід відкинути ідеї
причиновості та присутності причини в її діях. “Енергії, стверджує він, – це не чужі
божественній сутності дії, не зовнішні акти Бога, зумовлені Його волею, як, наприклад,
створення світу або Його пророчі дії. Вони – вилив природи Самого Бога, властивий Йому
модус буття, за яким Він існує не тільки у Своїй сутності, а й поза нею” [11, с.591].
Розрізнення сутності й енергії ґрунтується на визнанні в Бозі двох його модусів: буття
абсолютно непізнаваного і трансцендентного, і того, що можна особливим чином пізнати, при
цьому поєднуючись з об’єктом пізнання, що збумовлене Богоодкровенням і Втіленням. Можна
провести зв’язок між енергіями і кенозисом – сходженням Бога заради тварі, й у цьому явна
відмінність від неоплатонізму, на що звертає увагу і В.Кривошеїн, підкреслюючи: “«Енергія» –
не частина Божества і не представляє Собою щось від Нього відмінне або таке, що володіє
своєю власною применшеною іпостассю. Енергія – це Сам Бог, навіть у Своєму одкровенні
тварному і у Своєму вияві не применшений” [10, с.78]. Божественні енергії – це Сам Бог, який
вийшов за межі власної трансцендентності та недосяжності, що став доступним для пізнання і
навіть для поєднання з Собою, але при цьому залишився повним володарем Своєї
трансцендентної сутності. О.Клєман посилається на розрізнення отцями недоступної сутності
Бога і енергій, через які сутність неосяжно стає доступною для причетності, причому він
підкреслює, що розрізнення не має розумітись як розведення [9, с.234].
У ХХ столітті таку інтелектуальну форму активно залучає діалогічна філософія:
розрізнювати – без розділення, з’єднувати – без злиття. Для виразу такого змісту активно
залучається антиномізм: “Бог цілком доступний причетності й цілком недоступний
причетності, говорять Діонісій Ареопагіт і Максим Сповідник. Енергія є поширення троїчної
любові, що втягує нас у періхорезу Божественних Осіб. Бог як недосяжна сутність – вічно
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позамежна трансцендентність. Бог як доступна причетності енергія – Бог утілений, розп’ятий,
Той, що сходить у пекло, воскресає і воскрешає нас, тобто долучає нас до Свого життя, навіть
тих, хто перебуває у найглибшому пеклі. Це – вічно поцейбічний Бог” [9, с.235]. Але це не
логічні антиномії, які застигають у своїй нерозв’язності, вони вказують на ту межу, що
виводить за межі інтелектуалізму у вимір реального існування – конкретно-дійсної
нетотожності, що найвиразніше представлена у Бого-людському спілкуванні, без дистанції, на
яку вказує розрізнення сутності та енергій, спілкування перетворилося б або на злиття –
знищення людини, або на відокремлення – атомізацію людини (ці дві крайності ми маємо в
сучасному світі). “Це розрізнення зачіпає внутрішнє існування Божественних Осіб, з одного
боку, вказуючи на їх таємницю, з іншого ж – на відкритість світові їх любові й життя. Сутність
позначає не якусь переважаючу Трійцю безодню, але безодню самої Трійці, необ’єктивовану
глибину особистого існування у взаємному спілкуванні. Недоступність сутності означає, що
Бог відкриває Себе добровільно, в дарі благодаті за «божевіллям любові» (вираз св. Максима).
При цьому Він залишається трансцендентним і в близькості, прихованим – але не як
заборонений морок, а через сам надлишок Свого світла. Недосяжність Бога – умова дистанції,
сприятливої для розкриття любові, для відновлення спілкування. Бог у Самому Собі долає
інакшість, не усуваючи її, і в цьому – таїнство Триєдності. Він долає її, не знищуючи, у своєму
ставленні до нас. Це і є розходження-тотожність сутності та енергій” [9, с.234–235]. Для
сучасної думки, хворобливо акцентованої на темі “інакшості”, “Іншого” та дистанції, наявність
якої стає умовою збереження Іншого, досконалий зразок надає саме ісихастська проблематика
розрізнення сутності і енергій як умови Бого-спілкування.
Вол. Лоський неодноразово підкреслює спілкувально-екзистенціальний характер
поняття “енергії”, протиставляючи його абстрактним поняттям – але це не нові додаткові
боги, у чому Григорія Паламу часом звинувачували, це – живі вияви особистісного Бога.
Коли ж Палама відходив від догматичних дискусій, він заміняв цей термін цілком біблійним
терміном “Божественне Світло”, чому й відповідає ситуація споглядання Його на горі Фавор.
Але знов-таки – щоб бачити це нетварне Світло, необхідно бути реальним причетником,
чистим серцем – серце ж у біблійному розумінні стосується цілісності людського буття, чим
здійснюється прямий вихід на аскетичну антропологію монашества. Цей аспект докорінної
зміни людської природи в ісихастській практиці постає ознакою праведності життя людини
[див.: 14]. Але слід відзначити, що аскетика в ісихазмі втрачає жорсткі крайності
культивування страждання та скорботи, а реалізується як стійкість, стриманість,
протистояння неуважності та культивування зосередженості на головному [див.: 4, с.114].
Отже, ХХ століття з його науково-технічними відкриттями, що прискорюють темп життя
і силу інформаційних потоків, не перервало ісихастську традицію. Як відзначено це сучасним
дослідником: “Якщо о. Василь (Кривошеїн) інтерпретував витончене богослов’я великого
містика Східної Церкви святителя Григорія Палами, то преподобний Сілуан переживав його у
мовчанні на своєму особистому досвіді” [17, с.291]. Для виявлення богословського змісту її
звернімося до двох її представників, про яких найчастіше згадують у таких ситуаціях, але це не
означає, що ісихастська практика призначена для обраних. Сілуан Афонський на запитання, чи
всі люди будуть спасенними, відповідав так, що всім людям надана така можливість. Хоча це
не здійснюється як детермінований і наперед вирішений процес – архимандрит Софроній у
книзі “Старець Сілуан Афонський” наводить його слова, які можна вважати продовженням
попередніх: “Свобода людини справді реальна і настільки велика, що ні жертва Самого Христа,
ні жертва всіх, що пішли слідом за Христом, не можуть доконечно привести до перемоги” [15].
До вчення досвіду старця Сілуана Афонського та архимандрита Софронія як прикладів
живої практики ісихазму звертаються часто. І перше, що відзначається, і на що варто відразу
звернути увагу – це відсутність у них праць, які можна було б віднести до “академічного
богослов’я”, особливо це стосується старця Сілуана. Тим не менше, митрополит Іоанн Зізіулас
вважає за можливе не просто говорити про “богослов’я святого Сілуана Афонського”, але
виокремлює у своїй статті традиційні виміри: тріадологія, христологія, екклезіологія [див.: 6].
Майже всі, хто пише про старця Сілуана, згадують його слова, які ясно засвідчують глибинний
зв’язок з епохою ісихастських суперечок: “Одна справа вірувати у Бога, і інша – знати Бога” [15].
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У цих простих, можливо для когось навіть банальних словах, висловлено те, що
називають “екзистенціальний аспект православного богослов’я”: йдеться не про
вмонтовування сучасних філософських теорій у живу традицію православної думки, або про
створення нових концепцій у ній; єдине, що потрібно – це твердо сповідувати віру [див.: 5,
с.210], тобто жити у Христі. Щоб стало зрозуміліше, у буденності ми говоримо – жити за
Христовими заповідями, бути у Церкві, але у старця Сілуана є майже непомітне зауваження:
“Подвиг неспання (рос. – бдения), посту й молитви залишається незмінно напруженим, і
проте світло і любов применшуються, а душа тужить і сумує за Господом, який віддаляється”
[15]. Без особистої зустрічі лицем до лиця, без живої присутності Бога всі слова зсихаються у
схоластичну мертвість. Архімандрит Софроній займає особливе місце, оскільки він був
носієм ісихастського досвіду і намагався зберегти його, передати як досвід спілкування зі
старцем Сілуаном, так і свій власний досвід. Священник Г.Завершинський підкреслює цей
момент як сутнісно притаманний християнству: реальність єднання з Богом не можна пізнати
інакше, ніж ставши Йому причетним у своєму досвіді [5, с.168].
Передача досвіду присутності Бога – майже неможливе завдання: слова не схоплюють
особистісної присутності, життєво-екзистенціальний вимір (постава, дихання, погляд, інтонація,
тембр, мелодика) вислизають з них. Говорячи про досвід божественної присутності, потрібно
усвідомлювати, що тут не обійтися без особливих понять і уявлень, без художніх образів, хоча
зрозуміло, що у реальність присутності Бога (бачення Його, як Він є) слова не вводять. Церква
дає можливість і право дізнатися це через особливу атмосферу богослужіння, де все спрямоване
на глибоке відчуття реальної присутності Бога в людині і людини в Бозі, що можливо, оскільки
Бог виявляє Себе у Своїх енергіях, сприйняття яких стає доступним у ісихастській традиції. Але
залишається питання: “Чи можливий вербальний опис феномену присутності та його
дослідження?”. Повна відповідь на це питання виходить за межі цього дослідження, але на ґрунті
діалогічної традиції саме це питання ставить М.Бахтін у статті “До філософії вчинку” [1], рух у
ньому здійснює М.Бубер, описуючи дві настанови: “Я – Ти” та “Я – Воно” [2].
Практично питання божественної присутності ставиться в “аскезі” любові, що наскрізь
пронизує життя старця Сілуана та його учня Софронія. Слова єпископа Калліста (Уера)
засвідчують це: “Можна виділити три основні аспекти розуміння преподобним Силуаном тієї
всеосяжної любові та молитви, які й складають справжнє покликання кожної людини. Поперше, тверда переконаність преподобного Силуана в тому, що Бог закликає кожну людину до
спасіння. По-друге, його вчення про “всього Адама” і пов’язана з ним ідея про те, що “мій
ближній – це я”. По-третє, його непохитна впевненість у тому, що, згідно з Божественним
задумом, не тільки людство, а й весь усесвіт має бути спокутувано і перетворено. «Любов Божа
всім хоче допомогти спастися»” [7, с.232]. Він згадує слова о. Софронія про онтологічну
єдність людства в Адамі, яка не є якоюсь пишномовною абстракцією, а конкретною повнотою
людського буття, відновленням Бого-людського спілкування в реальності зустрічі.
Висновки. Отже, в ході дослідження ісихастської проблематики з’ясовано, що теозис,
який є осереддям православної антропології, постає гранично динамічним діалогічним
принципом, який реалізує призначення людини до спілкування з Богом, причому суттєвим
моментом встановлення Бого-людського спілкування є збереження божественної
трансцендентності, що підкреслюється екзистенціальною ситуацією “невідомого відання” та
розрізнення природи і енергій, чому в діалогічній філософії відповідає несиметричність
спілкування, вихід назустріч без очікування взаємності. Екзистенціальний характер
православного богослов’я, про що йдеться в сучасних мислителів, означає вимогу не
заміщувати духовної реальності зустрічі з Богом інтелектуальними поняттями, які обов’язково
будуть при словесному вираженні, але вони мають виводити за межі теоретичного дискурсу.
Справа не у вибудовуванні певної грандіозної богословської “суми”, а в самому житті
християнина, яке є досвідним здійсненням догматики, що усуває як психологічне розуміння
досвіду, так і визнання містики як призначеної небагатьом. При цьому проведене Григорієм
Паламою розрізнення сутності та енергій Божих при збереженні їх єдності надає сучасній
думці, зацікавленої темою “інакшості” та “Іншого”, зразкову формулу для висловлення
поєднуючої дистанції як умови автентичності сприймання Іншого.
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Summary
Oresta Voznyak. Dialogical Dimension of Hesychasm. The author gives an overview of dialogical
dimension of hesychasm. She finds out that the theosys that is the center of orthodox anthropology is the highly
dynamic principle that has an equivalent in asymmetry of communication in philosophy of dialogue, waiting no
mutuality while moving out. Gregory Palamas’ differentiation of divine essence and divine energy gives us a
formula for connecting distance as the condition of authenticity of perceiving the Other. Key words: hesychasm,
theosys, dialogism, essence, energy, the Other.
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З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

УДК:82:1

© Анатолій Колесніков
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ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІ ІНТЕНЦІЇ М.В. ГОГОЛЯ
Здійснено спробу дослідження філософсько-історичних поглядів видатного
українського письменника та мислителя М.Гоголя. Зокрема, проаналізовано ряд його
публікацій на історичну тематику, зроблено наголос на філософсько-історичному векторі
мислення письменника. Проаналізовано причини, які вплинули на становлення філософськоісторичних поглядів М.Гоголя, проведено умовні паралелі з літературними творами
письменника. Ключові слова: історія, філософія, інтенції, середні віки.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Питання щодо філософського переосмислення історичного
процесу, самоідентифікації українського народу та його місця в історичній євразійській
перспективі спонукають сучасних фахівців у галузі культурології та філософії на подальші
духовні пошуки в контексті національного відродження української філософської думки.
Звернення до історичної спадщини діячів української культури дає змогу з принципово
нових методологічних засад, які пропонує ХХІ століття, осягнути глибинний смисл їхнього
доробку в філософській галузі загалом, як і в філософсько-історичній сфері зокрема. У
зв’язку з цим актуальним є звернення до класиків літератури, адже в їхніх творах
зосереджено багатий духовний світ, у якому серед іншого, чільне місце займає філософське
осмислення історичного процесу українського народу в контексті тієї чи тієї епохи.
Особливо актуальним є звернення до літературної спадщини Миколи Васильовича Гоголя.
На протязі свого духовного становлення письменник сформулював та запропонував власний
оригінальний аналіз історичних процесів своєї епохи, філософське осягнення історії
українського народу, окреслив перспективу його історичного буття тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених частин проблеми.
Питаннями щодо філософського складника творчості М.Гоголя в різні часи займалося
багато діячів літератури і філософії, серед яких можна виокремити таких: П.Куліш,
М.Костомаров, М.Грушевський, І.Франко, М.Бердяєв, В.Зеньковський, Д.Мережковський,
В.Розанов, М.Шлемкевич, Д.Чижевський, Н.Крутікова, М.Попович, В.Малахов, Л.Гамаль і
багато інших. Останнім часом філософсько-історичні погляди М.Гоголя ставали предметом
дослідження у працях В.Горського, О.Забужко, В.Табачковського, Н.Хамітова, І.Федорової,
Н.Радіонової, А.Супрун, В.Бабенко.
Філософсько-історичні погляди у творчості М.Гоголя потребують подальшого
наукового дослідження, адже, по-перше, цей вектор філософських інтенцій письменника не
є систематизованим, по-друге, ця проблематика ще не ставала темою окремого наукового
дослідження, по-третє, на сьогоднішній день існує багато матеріалу з цієї тематики, аналіз і
систематизація якого дають змогу на принципово новому рівні осягнути спадщину М.Гоголя
в контексті філософсько-історичної тематики.
Метою статті є спроба проаналізувати філософсько-історичні погляди М.Гоголя. Для
її досягнення в межах статті передбачається розв´язання таких завдань: 1) аналіз публікацій
М.Гоголя на історичну тематику; 2) виокремлення в них філософського вектора мислення;
3) окреслення чинників, які вплинули на еволюцію філософсько-історичних поглядів
письменника; 4) проведення умовної паралелі історично-філософських поглядів М.Гоголя з
окремими його літературними творами.
Виклад основного матеріалу.
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Інтерес М.В.Гоголя до вивчення та переосмислення історії не є випадковим. Ще до
часів зеніту своєї слави, навіть до виходу перших відомих літературних творів, до яких перш
за все належали «Вечори на хуторі біля Диканьки», він поступає служити учителем історії в
Патріотичний інститут. Можна стверджувати, що до вивчення історії Гоголя підштовхнули
життєві обставини, необхідність заробити на життя, але з того моменту жвавий інтерес
письменника до історії та її філософського осмислення не покидає його. «Он начинает
печатать исторические статьи, садится за изучение источников, летописей, выписывает
«Запорожскую Старину», издающуюся в Харькове И.И.Срезневским, подает намеки на
профессуру истории Погодину в Московском университете, что не прочь бы стать его
коллегою. Он избирает историю, как область, родственную литературе, его кровным
занятиям, как то, что питает воображение и соображение поэта, и как модный предмет» [3,
с.148]. Саме цей період становить найбільшу цікавість щодо аналізу філософськоісторичних поглядів Гоголя. Разом з тим не слід відкидати інтерпретацію історичних
процесів, яку письменник пропонує в контексті свого літературного доробку, але його суто
історичні праці заслуговують на окрему увагу.
На формування філософсько-історичних поглядів М.Гоголя вплинуло багато відомих
мислителів, істориків і філософів. Серед них можна виділити Августа Людвіга Шльоцера.
Гоголь захоплюється здатністю Шльоцера узагальнювати ті чи ті історичні по дії. Але ці
узагальнення дають можливість краще зрозуміти смисл усезагальної історії. На думку
М.Гоголя «Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об
одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена
и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, все живущее» [2, с.92]. Розглядаючи
Шльоцера як талановитого систематизатора історії, Гоголь згодом використовує його
методологію подання історичного процесу в своїх літературних творах. Прикладом цього
може служити подання української історії в «Тарасі Бульбі». Як відомо, в цьому творі
М.Гоголем допущено ряд історичних неточностей. На перший погляд це здається дивним,
адже на момент написання повісті у письменника був певний досвід вивчення української
історії. Але незважаючи на це, Гоголь навмисно зближує в часі певні історичні події,
вважаючи їх однаково значущими в контексті вітчизняної історичної спадщини і, власне, на
перехресті цих історичних подій краще розкривається смисл духовних пошуків героїв
«Тараса Бульби». Мирослав Попович припускає, що «Гоголь умисно вільно обходився з
хронологією, художньо узагальнюючи події; може він просто не помітив “дрібниць”» [4,
с.95]. Вплив Шльоцера відчувається й в інших творах письменника.
Також великий вплив на формування філософсько-історичних поглядів М.Гоголя мав
Герхард Фрідріх (Федір Іванович) Міллер. Гоголь протиставляє його Шльоцеру. В цьому
випадку не має жодних узагальнень, навпаки, присутня чітка методологія, спрямована на
розкриття дрібниць, які у свою чергу ведуть до розуміння цілісного. Дедукція історичного
пізнання, яку вбачав М.Гоголь в історичних творах Міллера, була невід’ємною частиною
історичного пізнання як такого. Гоголь також зазначає, що Міллер «охотнее занимается
временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен
образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость» [2, с.95]. У цьому
випадку дається взнаки розуміння Гоголем значення та важливості дослідження першооснов
історичного процесу. Він чітко усвідомлює, що саме в первісному суспільстві знаходиться
багато відповідей щодо розуміння духовного вектора історичного розвитку народу.
Третім істориком, який особливо вплинув на погляди Гоголя, був Йоганн Готфрид
Гердер. Гоголь простежує в його інтерпретації історії чітку антропологічну спрямованість.
Саме в ньому Гоголь добачає поетичність інтерпретації історичного процесу і саме з нього
письменник згодом візьме приклад стосовно подання тих або тих історичних подій та
їхнього філософського підґрунтя. «Стиль его более нежели у кого другого исполнен
живописи и широкого размера, потому что он поэт и этим резко отличается от Миллера,
философа-законодателя, всегда спокойного и размышляющего, и Шлецера, философакритика, всегда почти резкого и недовольного» [2, с.96].
Гоголь майже ідеалізує Шльоцера, Міллера і Гердера, стверджуючи, що сучасні для
нього праці в галузі історії завдячують саме цим трьом постатям. Причиною цього,
напевне, є велика популярність вищезазначених істориків у гоголівські часи.
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Узагальнюючи філософсько-історичний доробок своїх ідейних натхненників, М.Гоголь
зазначає: «Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до
самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шльоцера и
изыскательною, расторопною мудростью Миллера, тогда бы вышел такой историк,
который бы мог написать всеобщую историю» [2, с.96].
Під впливом зазначених представників світової історичної думки у М.Гоголя починає
формуватися власний світогляд щодо витоків, формування, процесу та, власне, смислу
історичного процесу як такого. Бажання філософського розуміння історії не залишає його
впродовж усього творчого шляху. Особливу увагу в своїх міркуваннях Гоголь приділяє
питанню розуміння та інтерпретації всесвітньої історії, яку він називає всезагальною історією.
Він виступає проти формалізації історичного процесу. Понад те, навіть ті події, які не
справили впливу на подальший історичний розвиток, взагалі не мають права буди предметом
вивчення всезагальної історії. Для філософського осягнення історичних явищ не варто
зосереджуватись на дрібницях, адже вони перешкоджають всеохоплюючому розумінню
історії. Також для М.Гоголя доволі важливою є послідовність подій. Історичні події повинні
бути пов’язані між собою, і втрата цього зв’язку може призвести до непорозуміння в питаннях
інтерпретації історичних подій. М.Гоголь робить наголос на причиново-наслідковому зв’язку
історичного процесу та його важливості в багатьох аспектах. Міркуючи щодо викладання
всезагальної історії, Гоголь зазначав: «Мир должен быть представлен в том же колоссальном
величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями промысла,
которые так непостижимо на нем означились» [2, с.35].
М.Гоголь має оригінальний погляд на причини і смисл великого переселення народів,
яке сталось у V ст. Він висловлює думку, що ландшафт має вирішальну роль у виборі
проживання людини, яка обирає собі місцевість, виходячи головно не з практичних, а з
естетичних причин. Естетика у творчості Гоголя відіграє важливу роль, інколи вирішальну. У
випадку інтерпретації Гоголем історичних процесів, простежується вплив Шльоцера, яким
мислитель захоплювався й від якого перейняв дух розуміння та інтерпретації історичного
процесу. На думку М.Гоголя, іноді народи, не усвідомлюючи своїх естетичних потреб, на
рівні певних духовних інстинктів можуть змінювати хід історії. Саме такі процеси відбувалися
наприкінці V століття. Безумовно, Гоголь не відкидає політичних, соціальних і інших причин
подібного переселення, але головні рушійні сили цього процесу вбачає в іншому.
Доволі показовим щодо розуміння філософсько-історичних поглядів М.Гоголя є
його інтерпретація історії середньовіччя. Гоголь наголошує на виключній важливості
періоду середніх віків, намагається з’ясувати, чому там мало уваги приділяє цій добі
історична думка. Письменник порівнює середні віки з організмом людини, віддаючи їм
роль серця: «В них совершилось великое преобразование всего мира; они составляют
узел, связывающий мир древний с новым; им можно назначить то же самое место в
истории человечества, какое занимает в устроении человеческого тела сердце, к
которому текут и от которого исходят все жилы» [2, с.23].
Гоголь заперечує стереотипи, згідно з якими переважна більшість дослідників
віддають Середньовіччю найнижче місце в ієрархії історичних епох. На його думку, не
можна нехтувати середньовіччям, адже ключ до розуміння розгортання подальшого
історичного процесу лежить саме тут. Досить небагато дослідників ризикують зануритись
у варварський та неуцький світ темної за суттю й змістом епохи, щоб достеменно
розібратись у всіх процесах, які відбувалися тоді. В цьому випадку М.Гоголь стоїть на
методологічних позиціях, запропонованих Міллером. Гоголь наголошує, що всі головні
надбання людства, включаючи, наприклад, такі, як суспільний та адміністративний поділ,
знання як такі, релігія, право – все це людство має завдяки Середньовіччю [2, с.23]. В
інтерпретації М.Гоголя, ця епоха є визначальною в історичному розвитку людства, мабуть,
важливіша за античність. Така позиція письменника не є випадковою, адже він, поряд з
іншими р ечами, які вийшли з середніх віків, називає і релігію, до яко ї в М.Гоголя бу ло
окреме ставлення. Також слід зазначити, що Гоголь не захоплювався античністю. В його
літературній спадщині античність не є предметом окремого літературно-філософського
аналізу, тому ця історична епоха не є визначною в його філософсько-історичних
міркуваннях. Також не слід забувати й про психологічний портрет письменника, його
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внутрішній духовний світ, який, якщо не ототожнюється з епохою Середньовіччя, то
безпосередньо чи опосередковано відсилає нас до неї.
Розмірковуючи над визначними подіями Середньовіччя, які вплинули на подальший
розвиток Європи, М.Гоголь виводить на перше місце роль папи. Історію папства
письменник возвеличує, надає їй визначальних рис щодо впливу на подальший хід
історичних і культурних подій. Жодного негативного слова не сказано Гоголем стосовно
папи римського. Він не виокремлює когось одного з них, не зупиняється на якійсь окремій
постаті. В його роздумах папа є втіленням середньовічної мудрості, інтегратором
культурних і духовних перетворень. Навіть коли Гоголь виокремлює певний деспотизм
духовенства по відношенню до пастви, він виправдовує його необхідністю зберегти
державність, культуру, підняти на принципово новий рівень усі духовні надбання людства,
не дозволити певним народам спуститися на варварський рівень. М.Гоголь навіть
ототожнює історію середніх віків з історією папи [2, с.23].
В подібному дусі Гоголь розмірковує про інші визначальні події середніх віків. З
певним натхненням він аналізує хрестові походи, наголошуючи на унікальності й
оригінальності подібного явища. Гоголь аналізує феномен хрестових походів, порівнюючи
їх з іншими конфліктами, але жоден з них не в змозі зрівнятися з тією кінцевою метою, яку
ставили перед собою ці події. Він розглядає хрестові походи виключно як боротьбу за
визволення рідної віри, виправдовуючи будь-які засоби, які стануть у нагоді на цьому
нелегкому шляху. М.Гоголь вбачає в хрестових походах ще й об’єднуючу роль, говорячи
про те, що спільна ідея визволення своєї віри об’єднала різні верстви населення, про те, що
королі та прості люди, об’єднані спільною метою, духовною підтримкою церкви, з одного
боку, та матеріальною допомогою держави, з іншого, йдуть пліч-о-пліч, чого не бувало ані
раніше, ані після цього. Гоголь засуджує тих, хто негативно ставиться до хрестових походів
та окрім визвольної, бачить ще й їхню освітню функцію. Письменник у своїх міркуваннях
доходить висновку, що, власне, Європа загинула б, якщо б не хрестові походи, які у
вирішальний момент зіграли свою визначну інтегруючу функцію. Отже, М.Гоголь вбачає у
папській владі визначальну роль в організації та духовному наповненні середньовічного
феномену хрестових походів, але коли мета була досягнута, влада папи зійшла нанівець, і в
цьому процесі є певна закономірність, адже, як метафорично зазначає мислитель, «Власть в
этом отношении была то же, что и подмостки и лес для постройки здания; вначале они выше
и кажутся значительнее самого строения, но как только строение достигло настоящей
высоты, они, как ненужные, принимаются проч» [2, с.27].
Цікавим є осмислення Гоголем монгольського нашестя, яке він вважає надприродним.
У цих подіях він вбачає велич Азії, яка так або так повинна була розкритись, адже це було
лише питання часу. Але тій величі, яку приховує в собі азіатська цивілізація, судилося
розкритись саме у такий спосіб. Гоголь визнає надприродність такого швидкого поширення
народу, не знаходячи аналогів у всезагальній історії.
Окреме місце в середньовічній історії М.Гоголь відводить ролі жінки, порівнюючи її з
божеством. Феномен середньовічної дами серця в інтерпретації мислителя набуває
надприродних властивостей, адже навіть її стрічка на обладунках лицаря вселяє в них
сакральний смисл, роблячи воїна майже непереможним.
Узагальнюючи свої філософські міркування стосовно основних історичних подій
епохи Середньовіччя, М.Гоголь наголошує на унікальності цього періоду, застосовуючи
метафоричне порівняння душі дослідника середніх віків з морськими хвилями, які
перетворюються на штиль, коли предметом вивчення стає наступна епоха. Історичні події, які
ознаменували падіння Римської імперії, Гоголь інтерпретує в позитивному ключі, вбачаючи в
цьому звільнення Європи від стародавніх забобонів, які заважали історичному прогресу.
Мислитель зазначає, що із загибеллю імперії «валится полсвета, с нею валится весь древний
мир с полуязычиским образом мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями,
тяжестью роскоши и утонченностью разврата» [2, с.27]. І знову Гоголь не сприймає
пережитків античності, знову вороже ставиться до культурних надбань Римської імперії,
виставляючи на передній план негативний з його погляду бік римської культури, повністю
нехтуючи будь-якими надбаннями тієї епохи, які об’єктивно можна віднести до колиски
світової культури. У цьому й полягає феномен філософсько-історичних поглядів Гоголя, які
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в першу чергу зорієнтовані на історичні надбання та цінності саме епохи Середньовіччя.
Подібна позиція пронизує майже всю його творчість, яка згодом набуває ще більшої
релігійності та містичності, що є невід’ємними атрибутами саме середніх віків.
На ґрунті подібних міркувань особливо цікавими є філософські погляди М.Гоголя на
розвиток вітчизняної історії. Повертаючись в епоху середніх віків, але разом з тим на
терени Русі, Гоголь розмірковує про причини негараздів, які спіткали рідні для нього землі
в ХІІІ ст. Це століття він вважає найгіршим, жахливим і нікчемним. Намагаючись
відшукати причини занедбаності, яким було протяте політичне та культурне життя, Гоголь
знову звертається до релігії, але вже в компаративному стосовно Європи ракурсі. На
відміну від тогочасної Європи, релігія на Русі не відігравала інтегруючої ролі тому, що не
налагодила тісний зв’язок із політичним і суспільним життям загалом і законодавством
зокрема. Релігія не може просто так стати інтегруючою силою, яка об’єднає будь-яке
суспільство. Для цього потрібно надання їй важелів впливу, на кшталт не тільки духовної,
а й де-факто політичної папської влади тогочасної Європи.
У своїх філософських міркуваннях Гоголь усе ж таки намагається віднайти ту
першопричину, за якої майже через усе руське Середньовіччя лейтмотивом простежується
ворожнеча всіх проти всіх. Мислитель приходить до невтішного висновку, що причиною є
безглузда ненависть, якою пронизаний той час. Близькі родичі вбивали один одного не
просто заради маленького шматка землі, але й просто так, «чтобы показать удальство» [2,
с.49]. Гоголь вважає це жахливим прикладом для народу в цілому. Він порівнює стосунки
між близькими людьми з вовчою люттю. Історія завмирає в ті часи та перетворюється на
географію: «однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла
почесться географическою принадлежностью страны» [2, с.49].
Міркуючи над монгольською навалою вже безпосередньо на Русь, перед Гоголем
виникає дилема, яку він намагається розв´язати, але до логічного кінця це йому не вдається.
Мислитель намагається дати відповідь на смисл того, що відбулося, чому прийшли монголи
та які вищі сили й закономірності за цим стоять. Він припускає версію про те, що
монгольське нашестя могло бути наказанням за постійні чвари і суперечки, які були
притаманні майже всім, хто проживав на Русі, незалежно від класу, майнового стану тощо.
Ця вер сія здається зако но мір но ю, адже жо дні явища у світі не є випадковими і за кожне
слово, кожну добру чи погану дію доводиться розплачуватися подібним. Ця закономірність
яскраво розкривається в багатьох літературних творах письменника. Але разом з тим, Гоголь
припускає, що монгольське нашестя може трактуватись як спасіння. Здавалося б дивне
припущення, але незважаючи на це, М.Гоголь аргументує цю ідею тим, що якщо б не
монгольське нашестя, то удільні князі, потерпаючи від чвар, усе одно не зуміли б зберегти
українські землі від поневолення. Мислитель у цьому випадку чудово розуміє історичний
контекст і специфіку суспільних відносин. Якщо подивитися, з одного боку, на монголів, а з
іншого – на литовців, то пересічній людині здається, що монголи представляють
незрівнянно більшу небезпеку, ніж литовці. Але Гоголь розуміє, що зовнішній бік у цьому
випадку є оманливим. Якщо припустити, що монгольського нашестя не існувало, а замість
цього українські землі були поневолені литовцями вже на тому історичному етапі, то можна
з великою долею вірогідності припустити, що асиміляція українського народу мала б
невтішні наслідки. Гоголь це розуміє, тому він говорить про збереження незалежності в
контексті монгольської навали. Тобто, щоб отримати справжню незалежність, на деяких
складних історичних етапах слід відмовитись від неї [2, с.50].
Висновки. Філософсько-історичні погляди М.В.Гоголя представляють неабиякий інтерес
для дослідника в галузі філософії історії. Для Гоголя історія не є звичайним перебігом подій,
які йдуть одна за одною. У своїх історичних працях ретельно аналізує кожну історичну подію,
намагається знайти причини визначних історичних явищ, дає оцінку сучасності, зазирає в
майбутнє. М.Гоголь виробив власний стиль мислення, інтерпретації історичних явищ, який
відзначається оригінальністю, метафоричністю, яскраво вираженим філософським змістом.
Слід зазначити, що Гоголь не був філософом в академічному значенні цього терміну. Він був
великим мислителем, але його міркування щодо історії мають яскраво виражене філософське
забарвлення. Життєві обставини, за яких письменник був змушений вивчати історію, аби
заробити на життя викладацькою діяльністю, наклали відбиток на все його життя. Гоголь
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любив і поважав історію, ставився до неї з великою повагою, надавав їй певних сакральних
рис. Опис кожної історичної події перетворюється в нього в ретельний філософський аналіз, з
якого випливають оригінальні, іноді нестандартні для звичайного історика висновки.
М.Гоголь зробив великий внесок у розвиток української філософсько-історичної думки, тому
його твори потребують подальшого аналізу в цьому відношені.
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Summary
Kolesnikov A. Gogol's Philosophical and Historical Intentions. The article makes an attempt to
analyze the philosophical and historical views of the famous Ukrainian writer and thinker M.V. Gogol. The
authot analyzes a number of his publications on historical themes, emphasizes the philosophical and
historical vector his thinking. The reasons that influenced the development of Gogol’s philosophical and
historical views conducted conditional parallels with literary works of the writer. Keywords: history,
philosophy, intentions, Middle Ages.

УДК 111.12(450)"10"(092)

© Наталія Скрицька
Буковинський державний медичний університет

ПРОБЛЕМА СУТНЬОГО ТА СУТНОСТІ
У ФІЛОСОФІЇ ТОМИ АКВІНСЬКОГО
Здійснено спробу проаналізувати філософські поняття «сутнє» і «сутність» як метафізичні
основи у філософії Томи Аквінського. Досліджено їхній вплив на тілесні та духовні форми дійсності
через поняття форми і матерії, а також їхні види. Cутнє і сутність для свого виявлення та
“практичного” застосування здатні реалізуватись як у фізичних речах (субстратах), так і в духовних
трансцендентальних вимірах (душа, Бог). Існуючи самі собою на метафізичному рівні, вони позбавлені
смислу. А тому Тома Аквінський намагається показати їхню практичну цінність із неможливістю
відокремити поняття «сутність» від понять природи, матерії, форми, душі, Бога. З такої єдності
філософ виходить на розуміння загального і надання матерії та формі різноманітних ознак. Так,
наприклад, Тома Аквінський розрізняє чотири види форм: субстанційну, акцидентальну, інхерентну та
субсистентну. Матерію він поділяє на загальну, індивідуальну та кількісно визначену. Сутнє
реалізується через буття. Однак саме сутнє надає буттю актуальності. З цього й утворюються
різноманітні ступені досконалості буття речей, а також осмислення буття найдосконалішого самого
в собі – Бога. Водночас мислитель наголошує, що сутність і сутнє як метафізичні основи буття здатні
існувати незалежно від речей зовнішнього світу. Ключові слова: сутнє, сутність, матерія, форма, рід,
вид, буття, інтелігібельність, субстанція, акциденція, річ.

Актуальність теми зумовлена тим, що філософське сприйняття сутнього та сутності веде
нас до сприйняття навколишньої дійсності та першопричини всього існуючого. Розуміння
Творця як сутнього та сутності, а навколишньої дійсності як експлікації в сутнісно онтологічні
виміри розширює світогляд людини з погляду метафізичних основ, а спрямування
вищезазначених понять на розуміння виду і роду формує логічне мислення.
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Мета статті полягає в розкритті понять сутнього та сутності у філософії Томи
Аквінського як метафізичних основ сприйняття навколишньої дійсності. Аналізується
розуміння матерії та форми як різновидів сутнього та їхнього взаємозв'язку; розкривається
поняття Бога через взаємодію сутності та буття, а з ними – через творення речей у світі.
З поставленої мети випливають такі завдання: дослідити метафізичні основи сутнього
та сутності у філософії Томи Аквінського; проаналізувати поняття матерії та форми, їх
різновиди і належність до сутнього як основи буття; вивчити розуміння проблеми буття у
філософії Томи Аквінської та середньовічної схоластики на онтологічному рівні, а також
закцентувати увагу на логічній основі буття; проаналізувати поняття субстанції як субстрату
всього існуючого; вийти на існування Бога як цілісності сутності та сутнього, їх Творця (для
природних речей) та вмістилища (для самого себе).
Об'єктом дослідження є поняття сутнього та сутності у філософії Томи Аквінського.
Предметом дослідження є взаємозв'язок у розумінні понять сутнього та сутності, а також їхня
визначеність через різновиди форм і матерії, субстанції, буття, існування та Бога.
В літературі найбільш повно проблема сутності та сутнього, різних видів матерії та
форми, субстанції розкрита у праці В.Звіревича "Філософія Стародавнього світу і середніх
віків". Автор аналізує взаємозв'язки між існуванням різноманітних видів матерії та форми, а
також їх відношення до творення речей навколишнього світу. Фундаментально розкривається і
сутність Бога як основи всього творення, його благість і вічний задум усе творити з власної
волі. Наводиться чимало прикладів з першоджерел Томи Аквінського, а також робиться спроба
проаналізувати онтологічну думку середньовічної схоластики в цілому, звертаючись і до епохи
античності, зокрема до вчення Аристотеля.
В.Кондзьолка у своїй "Історії Середньовічної філософії" метафізичні погляди Томи
Аквінського зі спробою порівняльного аналізу з філософами попередньої епохи – Платоном,
Аристотелем, звертає увагу на розуміння Аквінатом загальних понять (універсалій), які
служать для розуміння сутності в цілому. Найбільш глибоко розкриває п'ять доказів буття Бога,
наголошуючи на його благості та божественному задумі.
О.Трахтенберг у праці "Нариси з історії західно-європейської середньовічної
філософії" розкриває вчення середньовічного схоласта на метафізичному рівні, роблячи
акцент на різновидах матерії, форми і субстанції, а також намагається відтворити цілісну
систему поглядів середньовічної філософії на проблему Бога, вічності, часу, проблему
створення та існування речей тощо.
У цілому в кожній з названих праць зустрічаємо грунтовний аналіз учення Томи
Аквінського, його онтологічної, теологічну, антропологічної, гносеологічної та моральної
проблематики. Переконливо показується, що визначний теолог Середньовіччя намагався
суттєво переосмислити найглибинніші засади людського буття, використовуючи богословську
мудрість і філософські рефлексії. Тома Аквінський свій шлях міркувань розпочинає з речей і
предметів, тобто з їх причин (філософське розуміння), а в підсумку приходить до пізнання
єдиної першопричини Буття і сутності існуючого – Бога.
Філософи античності, а особливо Аристотель, стверджували про те, що сутнє (essentia) і
сутність є тим, що розум осягає перш за все. Аристотель у праці “Метафізика” визначає сутнє
так: “По-перше, – сутнім є те, що ділиться на десять родів, по-друге, – те, що означає істинність
висловлення” [2, c.98]. Сутнє і сутність взаємовизначають одне одного. Проблему родів, видів і
сутності Аристотель аналізував у своїх логічних міркуваннях. Осмислюючи вчення Аристотеля
з цього приводу, середньовічний схоласт Тома Аквінський стверджує, що сутність має певну
загальну природу, або щось спільне для всіх родів. Наприклад, поняття “людськість” є сутністю
людини (humanitas est essentia hominis), тобто є загальною основою роду. З огляду на
відстоювання загальності, що має статус самостійного існування, Тому Аквінського відносять
до реалістичного напряму середньовічної філософії.
Оскільки сутність визначається загальним поняттям у теперішньому часі, то згодом
філософи почали позначати це поняття “щойністю”. Аристотель же називає таке поняття
“буття-що-було” (quod quid erat esse), тобто завдяки чому щось має буття в значенні "що".
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"Сутність" називається так тому, що через неї і в ній сутнє має [своє] існування" [1, c.137]; або
"... сутність є те, і завдяки чому є річ" [1,c.143].
Саме розуміння поняття сутності Тома Аквінський бере від Аристотеля, який розрізняв
суть буття речей і сутність як внутрішній ейдос. Саме з розуміння ейдосу в подальшому
Аквінський створює розуміння сутності Бога як Чистого Акту творення.
Беззаперечним є те, що сутність неможливо відокремити від понять природа (natura),
матерія (materiae) та форма (formae). Щойність у розумінні сутності є взаємозв'язком матерії та
форми. Хоча форма, згідно з Томою Аквінським, є актуальною стосовно матерії. А тому вона
наділена справжньою сутністю. Проте сутністю, що включає в себе як матерію, так і форму, є
лише одиничною, а не універсальною. З цього випливає, що універсалії не мають певного
визначення. Проблема визначення відноситься до роду та виду. З цього приводу Тома
Аквінський пише: "Проте ця визначеність виду щодо відношення до роду має місце не завдяки
чомусь, існуючому в сутності виду, і чому жодним чином немає в сутності роду. Навпаки, все,
що є у виді, є як невизначене теж і в роді" [1, c.145].
Визначення взаємодії роду і виду дає можливість класифікувати універсалію як таку. "Рід...
співвідноситься з матерією, але взятий від матерії як означаюче ціле, а видова ознака не є формою,
але взята від форми як означаюче ціле (significans totum)" [1, c.152]. А тому, коли мова йде про
людину, ми кажемо, що вона є розумна істота, а не те, що її розумність складається з тіла та душі.
Поняття універсальності Тома Аквінський, керуючись поглядами Авіценни, замінює
поняттям загальності. Проте така загальність глибоко індивідуалізована. "Насправді, – зазначає
Аквінат, – якщо загальність була б включена у поняття людини, тоді б в усьому, в чому
знаходилась би людськість (humanitas), знаходилась би і загальність (communitas). Але це хибно,
оскільки в Сократі не виявляється жодна загальність, а все, що в ньому є, індивідуальне" [1, c.161].
Універсальності як такої надає лише розум. Про це Аквінський пише у праці "Про душу".
Такі ж погляди захищає Авіценна у своїй "Метафізиці". Отже, з універсальної розумової форми
можна вивести єдність (цілісність. – Авт.) розуму в усіх людей. Філософ стверджує, що існує
єдина тілесна субстанція, яка здатна об'єднати людей. Такою субстанцією є розум.
У своїх ранніх працях філософ поняття сутнього та сутності трактував як логічне суте
"ens". "Еns" теж означає сутнє, сутність, і вживається для позначення всього існуючого. Воно
представляється перш за все в логічному значенні, а також у концептуальному та раельному.
Проте, не все, що мислиться, реально існує, а тому "ens" виражається через дієслово "бути".
Воно слугує поєднувальною частиною. Поняття "ens" як реальне поняття виражається через
поняття світ, людина, Бог, а тому про нього можна говорити як про існуючу сутність. Сутність
охоплює все загальне та родове, а тому її можна збагнути тільки розумом.
Крім того, мислитель, звертаючись до логіки Аристотеля та філософів-схоластів,
визначає сутність за допомогою логічних основ, тобто намагається дати їй дефініцію. "Річ, –
пише філософ, – настільки визначається сутністю, наскільки вона володіє визначенням" [1,
с.183]. Наприклад, щоб визначити поняття "душа", спочатку ми розглядаємо людське тіло.
Існує різниця в розумінні сутнього та сутності. Під сутнім Аквінат розуміє весь світ, а
також окремого індивіда, або ж окрему річ. А тому філософу разом з онтологізмом властивий
персоналізм. Починаючи з богів, які є чистим актом буття й закінчуючи найменшою сутністю,
кожне сутнє володіє самостійністю, що зменшується в міру зменшення актуальності істот, які
розташовані на так званій ієрархічній драбині творінь. Іншими словами, сутнє мислиться як
вічна субстанція (субстрат), що стоїть на заваді зникнення всього. Якби у світі не було нічого
сутнього, то нічого б не могло прийти до буття й нічого б не існувало. У філософа сутнє постає
доконечністю всього існуючого. Доконечність не може йти в нескінченність (небуття). А тому
слід припустити доконечну сутність (як визначеність), що не має зовнішньої причини своєї
доконечності, становлячи причину доконечності всього іншого. А це і є Бог.
Отже, сутнє – це, швидше за все, екзистенційно виражене поняття, а не концептуалізоване,
відтворене в логічних формах. Екзистенція пізнається як акт скінченного сутнього.
Щодо розуміння сутності, то слід відзначити особливість творчості Томи Аквінського,
теж виходячи за межі логіки, що сутність притаманна всім речам, але сама собою не імплікує їх
існування, оскільки для цього потрібно отримати ще буття від діючої причини. Такою
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причиною постає креативність або "творчий акт", до якого теж якоюсь мірою можна віднести
екзистенційність буття. До прикладу, людина чи якась інша фізична річ не існують лише
завдяки власній сутності, а завдяки їхній співпричетності до акту творення. "До кожної
індивідуальної, скінченної речі "існування" приєднується, приходить (accidit) як своєрідне
доповнення до її сутності"[4, с.236]. Сутністю самою в собі, нічим не імплікованою є лише Бог.
Він не потребує творчості, оскільки творить сам і є найдосконалішим у собі. Всі інші речі
мають опосередковане, випадкове існування.
Відомо, що сутність як універсальний вияв дійсності перебуває в душі. Такої думки
дотримувалися багато середньовічних схоластів, у тому числі й Августин Блаженний.
Проте, першооснова всього – сутність, згідно з Томою Аквінським, перебуває в інтелігенції
як першопричині (intelligentia et causa prima).
Сутність як така вподібнюється особливій мислячій субстанції, яка позбавлена матерії та
форми. А тому, щоб форма стала духовною субстанцією, вона повинна бути позбавлена матерії.
Форма є первинною та актуальною стосовно матерії. Тома Аквінський також використовує
поняття інтелігібельності та внутрішньої потенції форми стосовно матерії. "Насправді, – пише
Т.Аквінський, – ми бачимо, що форми є актуально інтелігібельними остільки, оскільки
відокремлені від матерії та від її станів, і що вони робляться актуально інтелігібельними
виключно засобом [особливої] здатності мислячої субстанції остільки, оскільки вона сприймає
їх у собі та оперує ними"[1, с.165].
Проте на заваді інтелігібельності стоїть матерія. Сама ж інтелігібельність
визначається через душу. Душа, згідно з філософом, є поєднанням форми і буття, але не в
матеріальності, а в інтелігенції.
Тома Аквінський створює поняття інтелігібельності задля розуміння духовності. Будь-яка
форма тілесності актуально інтелігібельна настільки, наскільки вона абстрагована від матерії.
Форма – це найпростіша річ, "щойність або природа" [1, с.167].
Форма як чистий потенційний акт творення може існувати без матерії. Зате матерія не
здатна обійтися без форми. У главі IV праці "Про сутнє та сутність" Тома Аквінський пише: "...
форма дає буття матерії, й тому матерія не може існувати без будь-якої форми" [1, с.167].
Проте, зазаначає філософ, між матерією та формою існує тісний взаємозв'язок. А тому існують
випадки, що певні форми "... можуть існувати лише в матерії" [1, c.167]. Філософ дає цьому
таке пояснення: "... це відбувається з ними тому, що вони віддалені від первня, що є першим і
чистим актом" [1, с.167]. Чисті потенційні форми іменуються середньовічним схоластом як
форми суть per se. Вони є самосутніми і без матерії, будучи формами інтелігенції.
Крім того, виходячи із взаємозв'язку матерії та форми, виникає те буття, завдяки якому
річ існує сама собою, виникає єдине per se, тобто певна сутність (essentia quaedam). Форма
постає її частиною. Тобто форма разом з акциденцією per accidens є сутнім у певному значенні.
Per accidens є видовою ознакою речі, наприклад: "Людина є біла".
Кожна форма пов'язана з акциденцією. Акциденції ж властиві ознаки роду і виду. Вони
слугують ознакою розрізнення або дефініції індивідів. Тома Аквінський у праці ''Про вічність
світу" наводить приклад як "здатність сміятися", що визначається через форму людини. Щоб
зрозуміти дефініцію "сміх", ми повинні вдатися до розуміння поняття "людина" тощо.
Oднак форма у Томи Аквінського розглядається ще й як принцип індивідуації всього
існуючого, тобто надання окремого статусу речам і предметам. Форма є сутністю буття та
метою, до якої прагнуть речі та предмети.
Тома Аквінський також веде мову про існування різних видів форм. Насамперед він
розрізняє субстанційну та акцидентальну форми. Їх основою постає інхерентна форма. Завдяки
субстанційній формі субстанція утверджує своє буття і стає дійсністю. Субстанційна форма є
найпростішою формою, а тому про її появу ми говоримо, що щось виникло, або щось зникло. До
субстанційної форми відноситься звичайне буття субстанції (наприклад, душа людини).
Проте філософ також веде мову про існування форми як основи основ. Таку форму він назвав
субсистентною, оскільки "форма... є детермінантом [того], чим річ являється" [1, с.95]. Близькими
до субсистентних форм є інхерентні форми (від inhaereo – бути пов'язаним, укоріненим).
Субсистентні форми є нематеріальними. До них може відноситися світ ангелів, душа тощо.
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Акцидентальна форма у визначенні акциденції здатна лише приєднуватися до субстанції та
окреслювати її зовнішність. Вона є лише певна якість, а не буття речей. Теплота, наприклад, дає
своїм речам (субстрату) не звичайне буття, а буття в якості чогось теплого. Буття, за Аквінатом, є
першим актуальним станом, оскільки воно є якісною видозміною всього існуючого.
Взаємозв'язок різних видів форм, буття та субстанції найповніше досліджено
В.Звіревичем у праці "Філософія Стародавнього світу та середніх віків". Автор аналізує
категорію субстанції як божественної сутності, а також взаємозв'язок субстанції з різними
видами форм та їх приналежність до творення речей зовнішнього світу (субстратів) і
внутрішнього (світу ідей, душі, тобто трансцендентальної дійсності). Формою, яка визначає
сутність людини, є душа, яка формує людський розум і здатність мислити і відчувати.
Якщо звернутися до розуміння сутності, то кожна сутність мислиться за допомогою
частин. Проте кожну сутність можна помислити як чистий акт без свого буття. Буття і сутність
не тотожні. Наприклад, можна помислити людину, і не мати уявлення про те, чи вона володіє
буттям у природі речей (чи людина живе, екзистує. – Авт.). Буття відокремлене від сутності чи
щойності, за винятком "що існує певна річ, щойність і буття якої збігаються" [1, с.146]. Крім
того, поняття сутність збігається у Томи Аквінського з поняттями unumi, verum, bonum, а саме
– єдине, щире, благе, які є суть визначення сутнього.
Сутністю, реальністю (існуванням) речі стають тому, що форми, які можуть бути
відокремлені від матерії, входять у пасивну форму. В Аристотеля форма завжди виступає в
єдності з матерією. Духовність, згідно з філософом, має лише форму, тоді як матеріальне
складається з форми і матерії.
Якщо розглядати співвідношення буття і сутнього, то буття – це завжди є, означає
існувати, екзистувати. Те, що дозволяє бути і дає можливість бути, тобто те, що дозволяє бути і
завдяки чому сутнє має місце взагалі. Цю проблему піднімав ще Аристотель, однак у нього все
сутнє зводилося до матерії (пасивність, можливість) і форми (активність, дійсність). Буття є
первинним серед усіх актуальних станів. Однак буття тісно пов'язане з існуванням. Існування
робить актуальною форму, а форма – матерію. Існування приписується сутності не як рід
(родове поняття), а згідно з аналогією (відповідно до). Наприклад, поняття здоров'я ми
використовуємо відповідно до тіла, харчування тощо.
Тома Аквінський відзначає, що будь-яка річ, чиє буття відмінне від її природи, повинна
мати буття іншого. Одна й та ж річ не може бути причиною самої себе і бути буттям.
Зрозумілим є те, що інтелігенція є форма і буття, і буття форми виникає від першого сутнього,
яким є лиш одиничне буття (esse tantum). Цим першосутнім є першопричина і Бог (Deus).
Кожна щойність або сутність є тим, чим вона є. Буття, яке річ отримує від Бога, є те,
завдяки чому певна річ існує в природі (rerum natura) [1, c.172-173]. Аквінат наводить
приклад Боеція, який із субстанції творить що є (ex quo est), і те, чим є (est velex), тобто
щойність (est) і буття (esse) [1, с.173].
Буття є першим актуальним станом. У кожній речі стільки буття, скільки в ній
актуальності. Відповідно до цього філософ розрізняє чотири рівні буттєвості речей залежно від
ступеня їх актульності. Проте слід відзначити, що кожна ступінь буття речей залежить від
самого вічного існування та найвищої досконалості – Бога. Тут саме Бог є першою (дійовою,
актуальною) причиною буття. Але оскільки Бог діє на процес творення речей з власної волі, то
він ще й постає цільовою причиною. В цілому питання про існування включає одиничне
питання про створення світу, тобто про існування матеріальної субстанції. Так, на нижчому
щаблі буття перебувають неорганічні стихії та мінерали. У них форма постає як causa formalis.
На другому рівні речам властива доцільність або кінцева причина (causa finalis).
Аристотель такий вид буття називав "рослинною душею". Тома Аквінський туди відносить
простий рослинний світ.
Третю ланку формує тваринний світ, де форма постає діючою причиною (causa efficiens).
Сутнє у вигляді форми має мету, діяльність і рух.
Четверту сходинку становить форма сама собою (forma separata, forma per se), яка
незалежна від матерії. Вона складається з духу або розуму, розумної душі. Оскільки душа не
вмирає разом з тілом, то Аквінат назвав її "самосутнім". Душі тварин гинуть разом з тілом;
безсмертною є лише людська душа.
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Бог є одиничним буттям, самодостатнім у собі, проте Він теж наділений досконалостями.
Однак божественна досконалість виявляється порівняно з іншими досконалостями. На цьому
Тома Аквінський акцентує увагу в главі V праці "Про сутнє та сутність". Всі речі цього світу
створені Богом згідно з його задумом. Він один здатен творити "щось із нічого". У творенні
речей відображається божественна мудрість, оскільки різноманітність речей говорить про їх
благість. Однаковість у всьому, як вважає Аквінат, призвела б до одноманітності (й навіть до
відсутності продовження існування та недосконалості). Досконалість досягається лише
різноманітністю та акциденцією зовні.
Сутність кінечних речей відрізняється від сутності Бога. Буття речей не абсолютне, а
тому обмежене та скінченне. Проте Бог у повноті своєї благості управляє створеним світом в
якості наперед визначеної долі кожної речі.
Попри скінченність та обмеженість земних речей, Бог у філософії Томи Аквінського
постає простим буттям. Створені ним речі наділені складним буттям, оскільки вони
складаються з пасивної невизначеної матерії та актуально визначеної форми. Бог же є чистою
безтілесною формою.
Особливо важливим аспектом у розумінні Бога й сутності, за Томою Аквінським, є
співвіднесення в ньому ознак сутності та існування. У Бога сутність (essentia) та існування
(existentia) збігаються. Він надає сутності існування. В творіннях же сутність та буття не
збігаються, бо лише створене бере участь у бутті. Наприклад, створити душу ангела чи певну
фізичну річ є лише сутністю. При цьому сутністю творення першого є "чиста форма", а сутністю
тілесної речі – єдність форми і матерії. Матерія і форма є завжди суттю надчуттєвих внутрішніх
настанов, які утворюють кожну тілесну річ. Матерія є завжди змінною, або "чистою
потенційністю" (potentia pura) тілесних речей, а тому не існує поза формою. Форма є
актуальністю речі, оскільки лише завдяки їй річ є річчю певного роду і виду. "Якщо форма
виражає сутність, зміст кожної речі, то матерія є умовою їх існування в якості окремих
одиничних індивідуальних об'єктів" [4, c.237]. Такий вид індивідуації матерії (materia individualis)
слід розуміти як сутність, яка належить певному індивіду з усіма властивими йому акциденціями.
Тома Аквінський зазначає, що всі тілесні об'єкти реально отримують своє буття не через
їх сутність, а лише завдяки materia signata, тобто завдяки визначеній матерії. Таку визначену
матерію філософ ще називає "першою матерією".
Матерія не може бути самостійним діяльним первнем, як форма. Матерія є лише чистою
потенційністю (potentia pura) чистих предметів. І якщо форма виражає сутність речі, то матерія
є умовою їх існування в якості окремих одиничних об'єктів (pricipium individuationis). Матерію,
яка актуально існує, середньовічний філософ називає "другою матерією".
Залежно від роду і виду (форми) або індивіда (речі), матерія поділяється на "загальну",
"індивідуальну" та "кількісно визначену матерію". Загальна матерія є субстратом роду чи виду,
тобто чогось загального і може визначатися, наприклад, поняттям людина, душа, тіло та ін.
Інші ж види матерії служать індивідуацією, тобто первнем буття речей в якості окремих
одиничних субстанцій. Сам Тома Аквінський зазначає, що загальна природа набуває
відмінності відповідно з первнями індивідуації, які випливають із матерії.
Внаслідок того, що загальна матерія визначається кількісно і стає ділимою, вона
забезпечує поділ роду і виду на окремі речі. Це означає, що рід і вид може ділитись і ставати
кількісно чисельним. Водночас кількісна визначеність матерії стає "індивідуальною матерією"
внаслідок принципу індивідуації буття конкретних речей. Наприклад, "ця душа", "це тіло"
визначаються як "це людина". Отже, матерія індивідуалізує форму. Форма стає "цією формою",
а тому сприймається "цією матерією" [4, с.401].
Середньовічний схоласт вважає, що те, що складається з "цієї матерії" та "цієї форми",
визначається через індивідуальну основу надсутності (самосутності). Також філософ зазначає,
що кожна самосутність речі, що складається з матерії та форми, складається з індивідуальної
форми та індивідуальної матерії [1, с.31-33].
Проте кожна матерія існує завдяки субстанції. У "Сумі проти язичників" Аквінат пише:
"Про матерію не можна говорити, що вона існує, існує лише субстанція" [1, с.95]. Згідно з цим,
сутнє мислитель ділить на субстанції та акциденції. Ці акциденції не різняться від акциденцій
Аристотеля – кількість, якість, відношення, місце, час та ін. Вони є визначеннями субстанції та
реально існують тільки в ній.
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Категорія субстанції відповідала і античним, і середньовічним логіко-онтологічним
уявленням. В Середньовіччі вона поділялася на три роди: Бог, буття в якості духовної
субстанції (ангели і душі) та тілесна субстанція. Перш за все субстанції характеризуються їх
сутностями та існуванням. Щодо Божественної сутності, то, як вважає Тома Аквінський,
"Божественна сутність є його існуванням" [1, с.71]. Звідси випливає, що основним іменем, яким
можна охарактеризувати Бога, є "Той, хто існує", оскільки це ім'я означає: 1) буття саме собою;
2) називає не обмежені види буття, а ніким не обмежену субстанцію; 3) буття цілісне і
справжнє, вільне від минулого і майбутнього.
Звідси Аквінат виходить на розуміння вічності. "Бог є чистий акт без (будь-якого)
додатку потенційності" [1, с.73]. Сутність Бога також може міститися не лише в його
духовній субстанції, а й в інтелекті та волі.
Однак, порівнюючи сутності тілесних та безтілесних субстанцій зі сутністю Бога,
Тома Аквінський не включає існування в їхню сутність. Безтілесні та тілесні субстанції самі
собою полишені існування. Існування повинно прийти до них зовні. Сутність таких
субстанцій є потенційною. А тому, згідно з Аквінатом, "актуальність і потенційність ширші
, ніж форма і матерія". Звідси випливає, що ''ступінь існування сутності безтілесних і
тілесних субстанцій залежить від того, наскільки вона відходить від потенційності і
наближається до чистої актуальності (Бога)" [1, с.93].
Висновки. Досліджуючи поняття сутнього та сутності Томи Аквінського, слід
наголосити на їх метафізичній креативності. Адже сутнє, до прикладу, визначає буття як
таке, є його екзистенційною основою та дефініцією, тоді як матерія та форма визначаються
через поняття сутності, роду та виду. Кожне сутнє та сутність є самодостатнім у самому
собі. Вони є основою буття (є) кожної речі, предмета, які ми хочемо пізнати до самої
глибини, суті. Під цими поняттями Аквінат також розуміє "чисту ідею" речі або явища, а
також сукупність ознак і властивостей, які існують в розумі Бога. Основою же творення та
реалізації сутнього і сутності постає Бог. Завдяки цим поняттям ми здатні заглибитись у
метафізичні речі, наприклад, пізнання духовності, бога, душі, трансцендентального тощо.
Середньовічний мислитель наводить нас і на думку логічного мислення, використовуючи
логічну зв'язку є, або ens, що властиво середньовічній схоластиці.
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Summary
Skrytska N. A Problem of Essence and Essentiality in Philosophy of T. Aquinas. The article
analyzes philosophical concceptions of essence and essentiality as a methaphysical bases in philosophy of
T. Aquinas. The author investigates the influence on the physical and spiritual forms of reality using
conceptions of form and matter and their kinds also. Essence and essentiality for themselves of discovering
can be realized as in physical things (substance) and in spiritual context (soul, Deus). T.Aquinas tried to
show the practical value without separation concept essence from conceptions of nature, matter, form,
soul, Deus. For example, T. Aquinas diffeed four sings of forms and three sings of matter. Essence realizes
from being but essence gives of the being to definiteness. From this to create difference stages of
perfection of the things and intelligence of being – Deus. In this time thinker appoints that essence and
essentiality as the metaphysical bases can not exists independently from things of the world. Keywords:
essence, essentiality, matter, form, intelligence, kind, type, being, substance, thing.
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СТАТУС ДОСВІДНОГО ЗНАННЯ
В МІСТИЧНОМУ ЕМПІРИЗМІ Р.БЕКОНА
Аналізуються особливості досвідного знання в містичному емпіризмі Р.Бекона. Розкриваються
філософські погляди Р.Бекона на досвід і процес пізнання. Актуалізуються нереалізовані можливості
містичних тенденцій емпіризму. Досліджується значення емпіризму у сфері природничонаукового та
соціально-гуманітарного пізнання. Демонструється значущість моральних чинників у процесі
пізнання. Здійснюється аналіз статусу моральної філософії в системі філософських поглядів
Р.Бекона. Ключові слова: Бог, досвід, дух, емпіризм, знання, людина, містика, мораль, наука, пізнання.

Актуальність обраної теми зумовлена значенням емпіризму у сфері природничонаукового та соціально-гуманітарного пізнання та потребою в глибокому вивченні
емпіристських концепцій минулого для розкриття статусу й методологічного потенціалу
емпіризму в історичному розвитку науки.
На думку філософа-персоналіста М.Бердяєва, “Скоро, скоро настануть часи, коли
наука відновить e своїх правах багато істин алхімії, астрології, магії, коли реабілітовані
будуть знання середньовіччя та Відродження” [1, с.32]. Саме в середньовіччі з'являється
постать Р.Бекона, який по праву заслуговує називатися першим істинним
природодослідником середніх віків, який вважав, що “без досвіду ніщо не може бути
пізнане достатньо” [3, c.337]. Йому притаманна ідея пізнання за посередництва досвіду –
досвіду містичного, духовного і чуттєвого. “Він упевнений в можливості осягнути чуттєве і
надчуттєве, мирське й божественне” [6, с.153].
Вчення Р.Бекона справило значний вплив на формування філософських поглядів Ф.Бекона,
в працях якого твердження, сформульовані Р.Беконом, отримують нове прочитання. Також
містичні тенденції емпіризму ми можемо спостерігати у працях П.Юркевича, В.Соловйова,
Н.Лоського, М.Бердяєва, Б.П.Вишеславцева та ін. Щодо дослідників філософії Р.Бекона, то
особливої уваги заслуговують праці А.Дж.Літл, С.К.Істон, Н.Іванцова, А.Горєлова. Окремо варто
відзначити істотний внесок у дослідження цієї теми Г.Вдовіної, яка здійснила переклад
російською мовою трактату Р.Бекона «Про знаки». Варто наголосити, що цінність публікації цієї
праці Р.Бекона полягає в тому, що вона заохотила істориків філософії звернути пильну увагу на
семіотичні аспекти інших середньовічних праць, що дозволило відкрити нові, раніше недосліджені
елементи вчень, здавалось би вже всебічно вивчених авторів. Можна без перебільшення назвати
цей трактат стимулом до інтенсивного дослідження середньовічної семіотики.
Метою статті є аналіз особливостей інтерпретації Р.Беконом досвіду і досвідного знання.
Відповідно, головні завдання полягають в аналізі філософських поглядів Р.Бекона на досвід і
досвідне знання, з'ясуванні особливостей запропонованої філософом теорії перешкод до
пізнання, розкритті значення морального аспекту в процесі пізнання.
Філософ не має права бути наївним, тому він шукає гносеологічні основи твердості
знання і винаходить ряд теорій. На думку М.Бердяєва, раціоналізм обмежує досвід і
противиться божественному розуму. “Європейська думка перейшла від відстороненого
раціоналізму Гегеля до матеріалізму й емпіризму, шукала в «досвіді» втрачене живе буття” [1,
c.64]. Але в такому досвіді не можна віднайти буття. У свою чергу в російській філософії
відбувається перехід від відстороненого ідеалізму до конкретного ідеалізму, а раціоналізм
переходить у містицизм. Варто зазначити, що спроба побудови системи конкретного ідеалізму
належить В.Соловйову. Такий конкретний ідеалізм отримує своє живлення в містичному
досвіді та поєднує знання з вірою, а філософію – з релігією. “І наука і філософія підводять до
великої таємниці; але тільки та філософія хороша, котра проходить шлях до останньої
таємниці, яка розкривається в релігійному житті, в містичному досвіді” [1, с.64].
Щодо теософічних течій, то М.Бердяєв зазначає, що в них не можна не бачити
відродження гностицизму. Це є все те ж бажання дізнатися, не повіривши, дізнатися, ні від чого
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не відрікаючись і ні до чого не зобов'язуючись, розважливо підмінивши віру знанням. На думку
мислителя, раціоналістичний позитивізм є однією з форм заміни віри знанням, у свою чергу
гностицизм і теософія є іншими формами тієї ж заміни. Перша форма – для людей позбавлених
фантазії та уяви, і які цінують обмеження знання, а друга форма – для людей з фантазією та
уявою, котрі цінують розширення сфери знання. Але і віра не взмозі замінити знання, адже
неможливо тільки за допомогою віри розв´язувати питання точних наук, наприклад фізики,
хімії і т.д. “Якщо віра є вільний подвиг, то наукове знання є важкий обов'язок праці,
покладений на людину” [1, с.35].
Поряд з тим, що “емпіризм – один із наймогутніших напрямів у теорії знання, і влада
його особливо сильна в позитивній науці”, М.Бердяєв зазначає, що “емпіризм є несвідомою
і тому нижчою формою раціоналізму, він має справу не з первинним і живим досвідом, а з
вториним і раціоналізованим; твердість знання в емпіризмі є твердістю раціоналізму,
контрабандно проведеного” [1, c.38-39]. Рух проти панування такого раціоналізованого
досвіду є шляхом до відновлення в правах первинного, живого, безмежного досвіду, в
якому може бути дане не тільки «раціональне», а й «містичне». Адже “повнота живого
досвіду дана тільки в містичному сприйнятті” [1, с.64]. Своєрідну ідею містичного
емпіризму ми також зустрічаємо у Н.Лоського, який бере досвід нераціоналізовано і
розширює до нескінченності сферу можливостей.
Емпірики занадто добре знають, що ніколи не може бути даним у досвіді, вони впевнені
що чудесне ніколи не було й ніколи не буде дане в досвіді. М.Бердяєв зазначає, що досвід сам
собою, не конструйований раціонально, який є безмежним і безмірним, не може ставити межі й
не може гарантувати, що не відбудеться те, що на думку емпіриків виходить за межі їхнього
«досвіду». На думку філософа тільки нераціоналізований, первинний, живий досвід є безмірне,
нескінченне життя до раціонального розпаду на суб'єкт і об'єкт.
Мислитель вважає, що емпіризм не досягає обгрунтування і виправдання твердині
знання, а навпаки, розкладається на раціоналізм і містицизм, залежно від того, який досвід він
приймає. На раціоналізм, – якщо приймає обмежений, вторинний, раціонально-конструйований
досвід, і містицизм, – якщо приймає необмежений первинний, живий досвід. “В основі знання
найвищого лежить знання житейське, повсякденне, знання як життя” [1, с.41], однак це не
означає, що теорія пізнання не передбачає ні знань, ні дисциплін, а тільки самі сили буття. Ні,
доречним буде твердження, що будь-яка теорія пізнання має онтологічний базис, тобто не може
ухилитися від твердження про те, що пізнання є частиною життя, життя яке дане до
раціоналістичного поділу на суб'єкт і об'єкт. Раціоналізм критичної філософії М.Бердяєв вбачає
у свідомому відволіканні пізнання від цілісного процесу життя. Таке відволікання призвело до
формалізму, який не має стосунку до буття й до змісту пізнання. “Але філософське
гріхопадіння здійснилося давно вже” [1, с.48].
Філософське мислення, відірване від живого коріння буття, від буттєвого живлення,
прийшло до скасування буття, а досвід у якому раціоналізм почав шукати відповіді, виявився
не буттям, а раціональною конструкцією. З такої ситуації М.Бердяєв вбачає тільки один вихід,
який полягає у відмові від домагань абстрактної філософії та у поверненні до містичного
реалізму, “до витоків буття, до живого підживлення, до пізнання як функції цілісного процесу
життя” [1, с.48]. Але повернення до реалізму не може бути просто новою гносеологією.
М.Бердяєв вважає, що корінь біди не в раціоналістських гносеологіях, у яких завжди є багато
правильного, а корінь у тому, що наше буття стало поганим. “Раціоналістичний розрив до тих
пір буде в силі, поки не вирваний буде корінь гріха” [1, с.48]. Філософ стрерджує, що “потрібно
боротися за досвід, за його безмежні права проти емпіричної філософії” [1, с.105]. Права такого
живого, повного й безпосереднього досвіду, досвіду життя духу в його цілісності повинні бути
відновлені. Неодмінним є повернення до живого, первинного досвіду, що дозволило б подолати
раціоналізований емпіризм заради емпіризму істинного, не конструйованого.
Саме такою спробою боротьби за відновлення прав живого, повного, безпосереднього
досвіду є філософія Р.Бекона. Особливістю філософії Р.Бекона є те, що досвід у його розумінні
означає все, що людина досвідчає в найширшому розумінні слова, це не тільки чуттєвий досвід,
сприйняття чуттями, “цей досвід – людський і філософський, відшукуваний людиною настільки
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це дано їй з милості Божої” [3, с.43] Але такий досвід є недостатнім для людини, “оскільки він не
дає повної достовірності стосовно тілесних речей внаслідок їх складності, і не досягає речей
духовних” [3, с.43]. Р.Бекон підкреслює важливість внутрішнього досвіду, що має доповнювати
зовнішній при пізнанні видимих речей, а речі невидимі пізнаються внутрішнім досвідом, який
дарований божественим одкровенням. При цьому філософ виокремлює сім ступенів такого
внутрішнього досвіду, який приводить до містичного бачення Бога.
На основі вищенаведених особливостей розуміння досвіду можна стверджувати, що
емпіризм Р.Бекона безпосередньо пов'язаний з живими містичними традиціями. Філософ
стверджує, що бачення Бога також є досвідом, як і спостереження природи, в нашій душі крім
зовнішнього сприйняття існує також і внутрішнє, що дозволяє нам сприймати істини Одкровення
не за допомогою чуттів, а відчувати їх у своїй душі. Такому сприйняттю притаманний містичний
характер, воно є поза межами можливостей розуму, воно перебуває під впливом Божественного
просвітлення, “один – філософський досвід, а інший – Божественне натхнення” [3, с.341].
Через зовнішній досвід ми приходимо до природних істин, а через внутрішній – до
надприродних. Р.Бекон не схильний довіряти «природному досвіду», філософ не вірить у
можливість самостійного приходу людини до глибоких філософських істин. На доказ свого
твердження і в якості прикладу обмеженості людських здібностей у філософії, Р.Бекон
наводить нескінченні супечки схоластів з приводу відомої проблеми універсалій. Позицію ж
самого Р.Бекона з цього питання можна охарактеризувати як помірно реалістичну. Філософ
вважає, що універсалії існують тільки в самих речах. Р.Бекон не погоджується з поглядом на
матерію як на принцип індивідуації, оскільки такийпогляд певною мірою суперечить життю
індивідуальної душі після смерті тіла. На думку вченого, в Божественному задумі індивідууми
є первинними стосовно універсалій, адже Бог створив цей світ не заради універсальної людини,
а заради окремих лиць. У таких твердженнях філософа легко проглядаються персоналістські
тенденції, що вкотре підкреслює багатогранність, глибину, неабиякий нереалізований
потенціал і перспективу подальшого вивчення філософії Р.Бекона.
Р.Бекон використовує термін досвід, для означення і чуттєвого, і містичного, і
надприродного досвіду. “І належить, щоб у святих істинах слави й благодаті [людина] досягла
за допомогою досвіду внутрішнього просвітлення, данного Богом, а до досягнення таємниць
природи і мистецтва її привів чуттєвий досвід” [3, с.81].
Схожі погляди сповідує П.Юркевич, який вважає, що “широкий, від усіляких довільних чи
упереджених обмежень вільний емпіризм, який включає в себе і все істинно раціональне, і все
істинно надраціональне, оскільки те і те передусім існує емпірично в універсальному досвіді
людства з не меншими правами на визнання, ніж усе, що ми бачимо та відчуваємо” [7, с.420].
Одна з особливостей філософії Р.Бекона полягає в тому, що він вводить поняття досвідного
(експериментального) знання, яке є знанням, здобутим завдяки досвіду, на противагу знанню,
отриманому за посередництва висновку чи мірковування. Завдяки досвіду стає можливою
перевірка висновків, отриманих шляхом міркування. Хоча, на думку багатьох сучасних
дослідників, помилковим є вбачання в досвіді Р.Бекона чогось спорідненого сучасній
експериментальній науці, більш глибоке дослідження досягнень середньовічного
експериментатора в різних галузях науки доводить протилежне і повністю спростовує будь-яку
неконструктивну критику на його адресу. Адже однією з особливостей поглядів філософа є
усвідомлення ним важливості експерименту, а завдяки науковому методу Р.Бекона, який є
поєднанням математичних міркувань і експерименту, постають обриси експериментальної науки.
“І оскільки ця наука цілком невідома массі дослідників, то я можу переконати [інших] в її
корисності, тільки показавши одночасно її силу та її особливості” [3, с.343].
При цьому філософ зазначає, що експериментальна наука має три переваги над
умоглядними науками. Першою перевагою є її здатність випробовувати і перевіряти їхні
висновки. Другою перевагою є те, що вона в поняттях, якими користуються інші науки, має
можливість досягати значних результатів, до яких самі науки прийти не можуть. Третьою
перевагою Р.Бекон називає здатність експериментальної науки досліджувати таємниці
природи власними силами і засобами. Філософ переконаний у тому, що вона дошукується
таємниць природи і знайомить нас і з минулим, і з майбутнім. Згідно з Р.Беконом, і досвід, і
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аргументи допомагають пізнанню істини, але тільки досвід для цього в строгому значенні
слова є неодмінним. Отже, досвідне знання (експериментальна наука) займає важливе місце у
вченні Р.Бекона. Воно є засобом перевірки результатів різноманітних наукових дисциплін,
що дозволяє досягнути єдності знання.
Особливої уваги у вченні Р.Бекона заслуговує питання про чотири головні перешкоди
для осягнення істини “які перешкоджають усілякому любителю мудрості й рідко
дозволяють кому-небудь здобути славне ім'я істинного мудреця” [3, с.43]. Філософ
твердить, що з цих перешкод походять усі біди роду людського. Небезпечність цих
перешкод полягає в тому, що люди, які перебувають у мороці цих чотирьох причин, не
усвідомлюючи свого невігластва, вважають, що перебувають у яскравому світлі істини і, як
наслідок, сприймають істинні речі як хибні, а хибне у свою чергу підносять і вихваляють,
шукають світло істини там де його немає. Р.Бекон вказує на неодмінність встановлення й
усунення шкідливості та гріховності цих чотирьох причин зла, від процесу вбачання
мудрості. Адже там, де панують ці причини “руйнується порядок, переважає гріх, счезає
чеснота, править брехня, виганяється істина” [3, с.45]. Водночас, вказуючи на такі чотири
перешкоди, філософ акцентує увагу на останній, четвертій, визначаючи її при цьому, як
причину трьох інших. Цією четвертою причиною є приховання власного невігластва під
видимістю мудрості. І якщо три перші причини іноді усуваються благородною силою розуму,
то четверта завжди напоготові, і будь-хто виправдовує за її допомогою своє невігластво.
Цікаво, що через століття Ф.Бекон висуватиме свою теорію ідолів-перешкод на шляху
пізнання, яка також складається з чотирьох елементів, як і у Р.Бекона. Хоча теорія
перешкод Р.Бекона, часто розглядається в порівнянні з теорією ідолів Ф.Бекона, варто
зазначити, що Р.Бекон не просто виокремлює ці причини, він детально розглядає їх також з
духовно-етичного погляду, акцентуючи увагу саме на четвертій причині, яка є головним
злом і яка, на його думку, походить з гордині. При цьому в пошуку шляхів подолання
такого зла філософ звертається до моральної філософії, акцентуючи увагу на неможливості
пізнання причин речей, якщо душа не буде очищеною від гріха. Причину всіх чотирьох
перешкод Р.Бекон вважає наслідком зіпсованості людської природи. “Гносеологія
рефлектує над категоріями, але не в змозі зрозуміти джерело категорій і причину
обмеженості нашого знання” [1, с.56]. На думку М.Бердяєва, більша частина філософів
припускає, що в нашому пізнанні є якийсь дефект, і багато хто з них відчувають, і тільки
небагато з них усвідомлюють, що за дефектами нашого пізнання, за його хворобою й
обмеженістю приховується вина. “Вина, вчинений гріх, і є онтологічна основа обмежуючих
категорій нашого розуму, джерело дефектів пізнання” [там само].
У контексті цих тверджень доречною є думка видатного філософа Б.Вишеславцева,
який у пошуках відповіді на питання: “Що ж означає «дерево пізнання добра і зла»?”,
виходячи з усвідомлення того, що “«пізнати» біблійською мовою означає спізнати на
досвіді, пережити, практично випробувати” [5, с.14], приходить до висновку, що шлях
добра вже випробуваний, хоча й не усвідомлений, “якщо б живилася людина тільки
плодами з дерева життя і не куштувала з дерева пізнання добра і зла, то вона все ж таки
пізнавала б” [2, с.103], зазначаючи при цьому, що райська творчість і є вищою цінністю,
“пізнання має і визвольне і творче значення” [2, c.103]. Отже, випробувавши, але не
усвідомивши один шлях, людина обрала інший, – “залишається спізнати шлях зла, який є
перекручення ієрархії, руйнування, вбивство” [5, с.14]. Цей шлях, як твердить
Б.Вышеславцев, представляється немов-би розширенням свободи, розширенням досвіду,
пізнанням свого роду, – “і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло” [4, 3:5].
У пошуках можливості повернення на шлях добра, Р.Бекон пропонує звернутися до
моральної філософії, оскільки, на його думку, будь-яке пізнання має за мету спасіння,
досягнення вічного життя. Також філософ зазначає важливість доброчесності не тільки з
погляду моралі, але і в пошуках істинно наукового знання, адже “доброчинність прояснює
розум так, що людина більш легко осягає не тільке те, що пов'язане з моральністю, а й те, що
має стосунок до науки” [3, с.343]. Саме доброчесність, на думку Р.Бекона, здатна подолати
перешкоди на шляху до пізнання. При цьому є цілком закономірним, що розрізняючи
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теоретичну і практичну філософію, Р.Бекон надає перевагу моральній філософії. Таке
розрізнення виглядає так: “теоретична філософія спрямована на пізнання Творця через
творіння, а моральна філософія встановлює чистоту звичаїв, справедливі закони і
Божественний культ, а також славно й корисно увіщує [людину прагнути] до щастя
майбутнього життя” [3, 343]. Моральна філософія займається діями, пов'язаними з добром і
злом. Р.Бекон називає її практичною. Всі ж інші науки їй підпорядковані. Філософ зазначає, що
істинне знання єдине, це – знання єдиного правильного шляху спасіння, даного єдиному світові
єдиним Богом. Вираження прагнення Р.Бекона до створення досвідної науки, використовуючи
при цьому потенціал моральної філософії, прагнення, – якому філософ присвятив усе своє
життя, ми знаходимо в таких його словах: “Нам потрібна наука, яку називають досвідною. І я
хочу викласти її не тільки тому, що вона корисна для філософії, а й тому, що вона корисна для
Божественної мудрості й для управління всім світом” [3, с.343].
Моральна філософія Р.Бекона є не тільки чітко сформульованою й обгрунтованою
етичною системою, вона торкається богословських істин і християнської віри. Також у ній
містяться погляди філософа на державний устрій і сімейні цінності. Одна з частин моральної
філософії присвячена доброчесності (чеснотам). Згідно з Р.Беконом, моральна філософія є
метою теоретичної філософії, вона розглядає аргументи, які спонукають нас до практики, тобто
до доброчесності та спрямовують до любові й вічного щастя. На думку Р.Бекона, висновки
інших наук повинні бути первнями моральної філософії, яка є метою всіх частин філософії.
Висновки. Безпосередньо пов'язаний з живими містичними традиціями, емпіризм
Р.Бекона – яскрава спроба боротьби за відновлення прав живого, повного й безпосереднього
досвіду. Незважаючи на величезні перешкоди, які поставали на шляху філософа, він твердо
наполягав на своєму методі, переконуючи своїх сучасників в його здатності привести до
істинного знання. Р.Бекон прагне створити єдину систему наук, ідея якої була втілена в його
працях, але, на жаль, так і не була завершена. Незважаючи на це, філософія Р.Бекона справила
значний вплив на формування емпіристських концепцій і на розвиток експериментальної науки
в майбутньому. Філософ позиціонує науку як постійний і нескінченний процес, усвідомлюючи
при цьому, що тільки у взаємозв'язку одна з одною науки можуть досягнути істинного
прогресу. Вчення Р.Бекона, який обрав шлях містичного сприйняття, яким ідуть усі містики,
претендує не стільки на науковість, скільки на істинність. Не бувши належно оціненим своїми
сучасниками, Р.Бекон отримує гідне прочитання через століття, і наше завдання полягає в тому,
щоб через віки, через прірву, що відокремлює наш світ від його світу, зробити все можливе для
актуалізації нереалізованих можливостей вчення великого та благородного філософа.
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Summary
Ferents K. Status of Experiential Knowledge in R.Bekon’s Mystical Empiricism. The features of
experiential knowledge in mystical empiricism R.Bekon are considered. The article uncovers R.Bekon’s
philosophies on experience and learning process. Unrealized opportunities mystical tendencies of empiricism
are actualized. The value of empiricism in the field of natural science, social and human cognition is shown. The
article illustrates the importance of moral factors in the process of learning. The analysis of the status of moral
philosophy in the philosophical views R.Bekon is emphasized. Keywords: God, experience, spirit, empiricism,
knowledge, people, mysticism, morality, science and knowledge.
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«НАРОДЖЕННЯ НІЦШЕАНСТВА З ДУХУ АНТИЧНОСТІ»:
СПРОБА ЕКСПЛІКАЦІЇ ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНИХ ВИТОКІВ
ФІЛОСОФІЇ Ф.НІЦШЕ
Здійснено спробу витлумачення витоків філософських поглядів Ф.Ніцше. Окреслено характерні
особливості його методологічного інструментарію. Досліджено характерний синтез ідейного пошуку
філософського фундаменту та кристалізації канви світоглядних принципів філософа. Висвітлено ідейні
мотиви і світоглядні домінанти античної філософської архаїки як джерела, що мало вплив на
формування філософського духу мислителя. Розкривається смисл ідеї становлення «філософськоідейного ембріогенезу» та специфіка його еволюційного вектору. Характеризується специфіка
формування ідейного базису та його есенційної спрямованості, сутність формування філософської
свідомості Ф.Ніцше. Ключові слова: Грецька (антична) філософія, людина, «надлюдина», цінності,
«переоцінка цінностей», становлення, «вічне повернення», Діоніс, релігійність.

Чим, якщо не якоюсь особливою магією, пояснити привабливість імені Ф.Ніцше.
Далеко не всі розуміють його вчення, але рідко хто пройде повз книги великого німецького
мислителя, не звернувши увагу на них. Книги, яких у різноманітних книгарнях України чи
не найбільше з поміж усієї філософської літератури, принаймні про це свідчить досвід
Чернівців. Очевидно, що актуальність, або навіть популярність ніцшеанської літератури
пов’язана з парадоксальністю суджень мислителя, з тим, що сама його філософська
рефлексія була парадоксальною. «Парадоксальність думки завжди є більш привабливою,
оскільки чіткіше відображає внутрішню нестабільність душі» [14, с.3]. Кожна людина,
будучи сама для себе загадкою, прагне виявити себе справжню, і парадоксальність на цьому
шляху часом виявляється чи не найдієвішим шляхом і методом.
«Ніцше – філософ парадоксів» [14, с.3-4] і архітектор парадокс-філософії. «Це не
суперечність змісту його філософії, а швидше суперечлива єдність форм, які являють себе
на різних етапах формулювання цієї, по-суті, незмінної настанови мислення, що містить у
собі суперечливу за характером боротьбу Ф.Ніцше з дійсністю, яка постійно змінюється й
вироджується, тобто критичну деструкцію самої дійсності, і нібито їй на противагу –
реакційно-охоронну настанову його праць на всіх етапах так званої еволюції» [13, с.22].
Логіка його думки заворожує. Результат суджень важко передбачити, він, як правило,
неочікуваний, тому читати Ф.Ніцше і важко, і цікаво. Секрет книг філософа й у тому, що
при кожному перечитуванні враження щоразу будуть іншими. Його бачення та спосіб
осягнення світу і людини є чи не найоригінальнішим і найнеординарнішим серед усіх
зафіксованих історією філософської думки. Тому, об’єкт дослідження характеризується
синтезом ідейного пошуку філософського фундаменту та кристалізації канви і
методологічного інструментарію філософії Ф.Ніцше. Предметом дослідження є витоки
ідейно-смислового топосу такої унікальної (ніцшеанської) філософії. За мету ставимо
дослідити ідейні мотиви і світоглядні принципи античної філософської досократівської
парадигми як джерела, що мало вплив на формування філософського духу Ф.Ніцше.
Окремо потрібно наголосити на актуальності та значущості такої розвідки, оскільки
йдеться про «філософсько-ідейний ембріогенез» і специфіку його еволюційного вектора.
Іншими словами, про висвітлення особливостей формування ідейного базису та його есенційної
спрямованості й сутність формування філософської свідомості Ф.Ніцше, про які, як у світовій,
так і в українській думці сказано вельми мало. Хоча в рамках філософії культури і суміжних з
нею дисциплінах проводились поодинокі обговорення «античного питання» у філософії
мислителя. Так, Г.Гурауер говорить, що філософсько-естетична теорія філософа є шляхом, що
веде до істинного пізнання грецького світу. Схожої думки дотримується А.Волинський, який
зауважує, «що Ніцше робить декілька гарних критичних нотаток до творів Софокла й Есхіла»
[3]. Окрім цього, Ф.Зелінський стверджує про тісний зв’язок Ніцше з античністю, «і вся його
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філософія єдина у своїй скерованості до грецької архаїки» [6, с.8-9]. Варто також згадати
О.Лосєва, який і сам був відомим знавцем античного світу, називав «Народження трагедії…»
«гарним ученням про античність» [7], а невелика праця Ф.Ніцше «Про філософів», на його
думку, є однією з кращих праць з історії грецької філософії. Тобто, згадані представники
вважали, що дослідження античної культури було безпосереднім завданням філософа, відтак,
мало зворотній зв’язок. Однак, прихильники іншого погляду вважають, що весь «грецький
світ» був використаний мислителем як символ його власної концепції. Такий погляд особливо
популярний серед представників постмодерністського ніцшезнавства: Ж.Дельоз, Г.Штатен і
П.Слотердайк. Подібних позицій дотримувались і такі дослідники, як Н.Федоров і М.Коган.
Антична філософська хвиля впродовж багатьох століть безперервним прибоєм впливала
на свідомість європейської цивілізації, розкриваючи смислові глиби еллінізму. Ф.Ніцше був не
просто знайомий з інтелектуальним світом античності, він був її сином і провідником від
першого до останнього написаного ним рядка [6, с.8-9]. Саме антична філософія була тією
історико-філософською традицією, що виявилася поштовхом і опорою детермінації канви,
нехай навіть такої некласичної за формою і змістом філософської проблематики і сутнісносмислових уподобань Ф.Ніцше. Вона завжди, упродовж усього життя філософа, була одним із
основних і найбільш значущих джерел його інтелектуальної еволюції, що формувало його дух і
надихало на всім відомі сміливі етико-релігійні концепції. Це була «трагічна епоха грецької
історії та культури» – епоха досократівського періоду. А найбільшою та єдиною пристрастю
всього життя Ф.Ніцше був пошук правди на противагу європейському релігійно-традиційному
та ідеологічно-філософському конформізму. Джерело його захоплення було закорінене в
античній культурі, до студіювання якої він приступає вже в юнацькі роки.
Перші наукові кроки в цьому напрямі Ф.Ніцше присвячує дослідженню поетичної
традиції Феогніда з Мегар 1 («Про мегарця Феогніда») [22] 2 – одній з найбільш складних і
цікавих проблем древньогрецької поезії. Поетичне надбання Феогніда – це невеликі моральноповчальні елегії з політичним і соціальним забарвленням у формі розважальних віршів. Через
основні принципи поетики давньогрецький поет наставляє до аристократичної етики, але
традиційні морально-повчальні секвенції грецької гноміки3 перемежовуються з гострими
вибухами політичної озлобленості та бажанням помститися за падіння аристократичних норм.
Елегії Феогніда користувалися широкою популярністю серед афінської аристократії і слугували
матеріалом для застільного співу. Проте є думка, що збірка, яка дійшла до нас, містить дуже
велику кількість віршів, які далеко не всі належать Феогнідові й відносяться до різного часу
[див. 4, с.25-35]. Лірика Феогніда є одним із найяскравіших зразків у світовій літературі
аристократичної ненависті та зневаги до «черні». Закликаючи аристократію до консолідації,
Феогнід займає позицію, що визначається протестом до шлюбів між розореною знаттю і
багатими представниками демосу, в результаті чого «вироджується каста громадян».
«Усі благородних коней ми розводимо, віслюків і баранів,
Кірн 4, і для злучки ми до них добрих допустимо одних:
Дочку ж злую лихого 5 дружиною не цурається добрий 6
Зробити своєю аби жменю золота йому принесла.
Тож не дивуйся, друже мій, що громадян дрібніє порода» [21, с.93].
Древньогрецький поет говорив про біологічне «погіршення» – «євгенічна» теорія, яка
була поінтерпретована фашистськими теоретиками расизму минулого століття в контексті
філософських шукань Ф.Ніцше. Німецький же філософ у виродженні вбачає перш за все те, що
Феогнід (Теогнід) (Theognis або Theugnis) з Мегар – грецький лірик VI ст. до н. е. Під його ім’ям зберігся збірник
елегій, що нараховує близько 1400 віршів. Аристократ за походженням і переконаннями, він жив у період великих
суспільних змін і боротьби за владу, яка безповоротно вислизала з рук старої родової аристократії. Будучи
противником демократії, Феогнід змушений був покинути Мегари й піти у вигнання [див. 4, с. 25-30].
2
У наших реаліях цю працю назвали б дипломною роботою.
3
Гноміка – галузь філології, що досліджує гноми, а «гнома» – це короткий вислів, сентенція, прислів’я, приказка
тощо.
4
Молодий друг поета.
5
Людину низького походження.
6
Благородну людину.
1
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найвищим обов’язком є служіння державі, адже це не інше, як язичницька деградація та
гранична тупість. Страх мислителя полягає в тому, що сучасність належить посереднім людям,
тому набувають актуальності верифікація і смисл наявно-бутуючих ціннісних конструкціймаксим. Нове виховання людини (в тому числі, й перш за все, релігійне виховання) треба
трактувати як неодмінний момент руху до майбутнього ладу нової аристократії. «Повстання
рабів у моралі розпочинається з того, що ressentiment 1 постає творчим і породжує цінності…»
[15, с.31]. Ф.Ніцше говорить не про ту аристократію, належність до якої можна купити, він
орієнтує нас на те, що віднині честю є не походження, а те, в якому напрямі рухатись: «… вони
діють і виростають незалежно, вони шукають свою протилежність лише для того, щоб іще
благородніше, іще радісніше сказати самим собі – «так» [15, с.32].
Тож цілком виправдано стверджувати, що «аристократія» трактується філософом радше
як поняття соціально-гуманістичне з акцентуацією на своїх життєво-антропологічних ознаках, а
не як політично-ідеологічне чи національно-етнічне. За аристократів же він вважає людей зі
здатністю до великих творчих звитяг, укорінених у людському «я» потенціалом творити та
вдосконалюватися. «Ф.Ніцше надавав принципову перевагу культурі та генієві перед державою
та політикою» [9, с.63]. Мета людства, вважав він, полягає в його найдосконаліших
екземплярах, виникнення яких можливе за умов високої культури. Тому важко не погодитись,
наприклад, із позицією В.Марчука, який стверджує, що «Ф.Ніцше не проповідник фашизму, але
його модифіковані ідеї безперечно були втілені у фашистській, націонал-соціалістичній
ідеології» [9, с.63], оскільки «фашизм, – це заангажований біснуватий обивательський натовп, а
Ф.Ніцше – противник (ненависник) обивателя і натовпу [9 с.66]. Ми найменше з усіх
зацікавлені не погоджуватися з мисленнєвою самобутністю цієї думки, оскільки наше завдання
– виявити ті зерна античності, що дали приріст у багатій душі Ф.Ніцше.
Отож, саме в етико-правових переконаннях Феогніда ми вбачаємо першовитоки ідеї та
домінантний формотворчий елемент філософсько-методологічної одиниці-механізму –
«надлюдина», а не «надкомпенсацію внутрішньої слабкості та заспокійливе зілля для
притуплення постійної тривоги» [1, с.32], як стверджує сучасний філолог В.Бадрак. Оскільки
для Ф.Ніцше – «Феогнід, через нього – мегарська тиранія, через неї – ледь відчутна ознака
людини-демона, людини-титана – все це залишається на першому плані інтересу» [6, с.10].
Саме філософсько-антропологічні погляди древньогрецького поета, на нашу думку, є однією з
передумов формування культу «людини вищої якості», лише от у грека він євгенічноекзальтованого характеру, а у німця постає як філософська максима творчо-зорієнтованого
смислоорнаменту. Праця Ф.Ніцше «Про мегарця Феогніда» є об’єктивацією синтезу ранніх
сподівань, устремлінь і першим кроком його любові до мудрості через філологічну рефлексію і
водночас точкою відліку для подальшого філософування.
За цим науковим лінгвістико-філософським (етапом) дослідженням слідували й інші –
причому, важливо звернути увагу, як у них відображаються філософські ідеали майбутнього
ідейно-методологічного каркасу. Так, Феогнід, на наше переконання, вказує на майбутню
надлюдину. Схожу консеквенцію можна вивести з іще однієї ранньої праці «про змагання
Гомера і Гесіода», де філологічно передбачається майбутня ідея суперництва як знаряддя «волі
до влади» – набуті властивості постійно зростаючого творчого потенціалу – бажання
самовдосконалення, навіть, до певної міри, «з допомогою ревності, ворожнечі, заздрості, котрі
спонукають людину до дії, але не до нищівної війни, а до змагання. Грек залежний, але цю рису
він вважає не пороком, а дією благодіяльного божества» [18, с.96]. Тому що «кожен задаток
повинен розвиватись у боротьбі…» [18, с.97]. «А хто хоче бачити потребу в змаганні не
прихованою в його наївних виявах, – продовжує Ф.Ніцше, – нехай згадає первісний смисл
остракізму 2» [18, с.97].

1
2

Бажання помсти, злопам’ятство.
Першопочатковий смисл цієї дивовижної установи полягає не в ролі клапана, а ролі стимулюючого засобу; видатні
одиниці відсторонюються, щоб знову пробудилося змагання сил: думка ворожа «виключності» генія, в сучасному
розумінні, але та, яка передбачає, що в природному порядку речей мусить бути завжди декілька геніїв, які один
одного спонукають до діяльності і разом з тим утримують один одного в рамках міри [18, с. 97].
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Філологічною матерією всіх його найпізніших проблем, пов’язаних із досократівською
філософією, є ще одна не менш важлива праця – «Філософія в трагічну епоху Греції», а це,
можна сказати без перебільшення, все його подальше мислення. У першій передмові до праці
вбачаємо мотив (становлення+утвердження) замислу переосмислення й, отже, певною мірою
переоцінки ідейно-смислових систем грецької філософії. «Будь-які філософські системи
тільки для своїх засновників є безперечною істиною; всім пізнішим філософам вони здаються
зазвичай великою суцільною помилкою, а пересічні голови вбачають у них сукупність
помилок та істин, і зрештою – безсумнівну оману і потім відкидають їх» [18 с.192]. Важливо
наголосити, що намічена верифікація проводиться не у філософсько-критичному, а швидше у
психоаналітичному ключі об’єкта дослідження. Мислитель окреслює специфіку особливостей
філософського мислення, сферу та межі філософії, а також визначає психологічні конотації
кожного з досліджуваних філософів як найнеодмінніші елементи їхньої філософії,
присутність яких в ідейному топосі є носієм незмінного та сутнього. Тобто сама верифікація
спочатку визначається не як абсолютна переоцінка та відмова від традиційної норми, що
постало згодом, а пропонованою зміною її вихідного принципу. Ф.Ніцше зазначає: «я
передаю історію цих філософів спрощеним способом; я в кожній системі хочу виокремити
лише той пункт, який містить частину особистості і цим самим те неспростовне та
незаперечне, достойне збереження в історії: це – спроби знову здобути і відтворити шляхом
порівняння цих особистостей, – спроби нового відтворення багатозвуччя еллінської душі», –
завдання ж він визначає як плекання та шлях до «надлюдини», а точніше вказує на
важливість «висвітлити все те, що вічно буде нам дорогим і милим, чого пізніші спроби
пізнання не позбавлять нас: великої людини» [18, с.192].
Має місце міркування, що «Філософія в трагічну епоху Греції» постає спробую
тестувати та по-новому розкрити сутність і специфіку досократівської філософії, а відтак
моментом переоцінки не стільки есенції натурфілософської парадигми, скільки проблеми
«єдиного першоджерела», автором якого є Діоген Лаертський. Така консеквенція дає
підстави стверджувати про постійне прагнення діагностики культури, як у філологічних,
так і ранньо-філософських рефлексіях.
Поміж іншим, як нам видається, цей твір є головним сполучником між античністю та
зрілим Ф.Ніцше. Зосереджуючи увагу на твердженнях, які відображають особистість
філософів, Ф.Ніцше творить ескіз з висоти ґрунтовного знання їхніх учень. Фалес із його
«вологою праречовиною» постає лише як предтеча розвитку окресленого підходу. Вчення
Анаксимандра про загибель як про кару за становлення, вказує на те, що він перший трагічний
філософ, якого можна вважати попередником А.Шопенгауера. Поява Геракліта віщує про
всеосяжний оптимізм, відтак кара трансформувалась у виправдання, а різноголосся
протилежних і ворогуючих сил синтезуєтьсь у якісно вище співзвуччя – становлення.
Щоправда, за умов відмови від етичного світогляду і телеології. «Становлення лише гра бога,
то ласкава, то жорстока, але завжди прекрасна; вона містить своє виправдання в самій собі, бо
мети у світовому становленні немає – воно безперечно імморальне» [6, с.17]. Тут уперше
Ф.Ніцше знаходить те поняття, яким пізніше він так гордився – гордився так, що забув про його
походження, оголосивши свого Заратустру тим, хто першим викорінив із предметів
неодмінність мети, сформувавшись як «іммораліст у собі» – «інший іммораліст» – намагаючись
бути «по той бік добра і зла». Насправді, філософ був лише вірним учнем і послідовником
великого ефеського мудреця. «Світ вічно потребує істини, а якщо так, то він вічно потребує
Геракліта… Те, що він бачив, – учення про закон становлення і про гру в доконечності, мусить
відтепер утворитися назавжди предметом споглядання; він підняв завісу над цією
найвеличнішою трагедією» [18, с.218]. Мало того, філософа полонить не тільки вчення
Геракліта, а й постать грека – в ній він упізнає себе. Гер акліт пер ший відчув на со бі ті тр и
перетворення, про які пізніше скаже Заратустра, – на обтяженого знанням верблюда, на лева,
який розбиває ярмо цілей і тисячолітніх цінностей і, врешті-решт, на дитя – «дитина – це
невинність і забуття, новий початок, гра, колесо, що крутиться саме собою, перший порух,
свята згода з усім. Так, брати мої, для гри творення потрібне святе слово згоди – своєї волі
прагне тепер дух, свій світ здобуває собі забутий світом [19, с.26]. У Геракліта дитя це – Еон,
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пустотливий хлопчак, який грає у шахи – у світове становлення. «Вічність – дитя, яке
забавляється грою в шахи: царство дитяти» [10, с.46]. Людина набуває здатність скерувати
безпосередньо, як то робить дитя, всю свою енергію на пошук себе, на експеримент життя. Так
казав Геракліт! Так казав Ф.Ніцше!
Крім того, гераклітівський стиль філософування, на нашу думку, та його
феноменологічна манера вказують на можливий, себто як один із варіантів, ідейний
ембріогенез методологічного механізму-інструменту – «вічне повернення». Звісно, це не пряма
вказівка та її беззаперечне виконання, яке в результаті детермінує абсолютну автентичність
розкриття потенціалу, а одне з джерел плюралістичного породження такої універсальної та
багатофакторної ідеї. Ще одним таким джерелом можна вважати піфагорійські пошуки істини.
Представники піфагорійської традиції трактували ідею більш чітко, специфіка якої
розгорталась у релігійних уявленнях про душу та природу. «Душа – божественне створіння,
поміщене в тілесну оболонку як кара за попередні гріхи; остання мета земного існування –
вивільнення душі з власної тілесної оболонки і не впущення її в іншу тілесну оболонку (яке
нібито здійснюється після завершення циклу земного існування)» [20, с.781]. Кожне нове
повернення до іншої тілесності знаменує, власне, інший цикл. Для піфагорійців, як для
математиків, такий розвиток поняття періодичності був цілком природнім. Утім, не слід
забувати, що вони знаменують собою багату фантастичними надіями юність математичної
науки. Про їх ідейний топос було відомо Ф.Ніцше. У «Несвоєчасних роздумах» він висловлює
тезу, яка позиціонує піфагорійців його попередниками. «Яке насилля доводиться
застосовувати, аби втиснути індивідуальність минулого в одну загальну форму і в цілях повної
відповідності обломати всі її гострі кути і лінії! За своєю суттю, те, що було можливе один раз,
могло б знову стати можливим вдруге за умов правильності переконань піфагорійців, що при
однаковій констеляції небесних тіл повинні повторюватися на землі однакові розтащування
речей аж до окремих, незначних дрібниць» [16, c.22].
Хоча в мислителя ідея «вічного повернення» мала зовсім інший – етичний характер. Саме
етичний характер, оскільки Ф.Ніцше, репризувавши вчення про безцільність становлення, посуті, переносить його зі сфери метафізики у сферу етики, утвердивши тим самим «свій-інший
імморалізм», який, власне, реалізує можливість боротьби з традиційним нігілізмом і
привідкриє двері до розуміння нової метафізики людини – «надлюдини». Тому, варто
зазначити, що елемент повернення, як частина становлення, у Ф.Ніцше функціонує як
необхідність реалізації наступного повернення, «вічного повернення», а от у грецькій
філософській думці воно має циклічно-обмежений характер. Тому у Ф.Ніцше ідея набагато
складніша й глибша, оскільки в нього «повертається» не просто «те саме», а лише відмінне,
стверджуюча воля стати іншим. Це завжди є повернення того, що здатне до відмінності,
добору, усунення середніх, так би мовити перехідних форм, і вивільнення якісно вищої
форми, тому воно завжди є вибіркове буття. Такий контекст транслює вічне повернення як
«вічне утвердження і творення» чогось відмінно і якісно нового, або, інакше кажучи,
реалізується можливість становлення. «Вічне повернення» постає як вибірковий процес, який
утверджує могутність «надлюдини», джерело формування якої, між іншим, можна вгледіти й
у згаданого вище Геракліта. Підсилюючий ефект цього припущення, вбачаємо в його
духовних сентенціях аристократизму: «кращі люди надають перевагу одному: вічній славі –
тим речам, які ще прийдуть; натовп же насичується подібно худобі» [10, с.43].
Виплекана й засвоєна історична особистість Геракліта, який по праву вважався
квінтесенцією грецької філософії в її трагічний період, цілком органічно поєднувалася з
міфічною особистістю Діоніса з «Народження трагедії…» – у першу чергу на ґрунті
естетичного світогляду. Діоніс для мислителя не просто матеріал для дослідження чи художній
персонаж, цікавий своєю неординарністю. Він ніби перебуває в «матриці» самого Ф.Ніцше, в
«матриці» буття, наснажуючи мислителя онтологічними секвенціями – ритмами, пульсацією.
Ключова зі сторін феномену Діоніса в тому, що дометафізичне буття 1 постає розірваним на

1

Йдеться про буття, що передує метафізиці досократівської філософії.
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дрібні частинки шляхом «спарагмоса 1» – Діонісом як містичною метафорою, первинним
сприйняттям навколишньої дійсності, взятої в її цілісності. Понад те, «якщо все – це Діоніс в
його роздробленості, то всі майбутні натурфілософії та метафізичні системи буття, зокрема
натурфілософії Фалеса, Анаксимена, Демокріта і т.д. з їх первинним «архе» у вигляді «води»,
«повітря», «атому» – це лиш окремі випадки певної загальної містичної традиції, яка пам’ятає,
що навіть розгорнуті в цілі метафізичні системи окремі уявлення – лише фрагменти, частинки,
пов’язані з культом Діоніса. Все – Діоніс, і навіть частина його сутності, що утвердилася,
виокремлена в якості «архе», не в змозі витіснити ціле, але лише своєрідно «доповнити» його,
всі ці «архе» в сукупності єдиного цілого дають усе того ж Діоніса, який усе ж первинний
стосовно кожного, окремо взятого «архе» досократівських систем» [13, с.29]. Цілком
виправдано стверджувати, що така онтологія, поряд із питанням становлення, стає основною у
формуванні концепції буття Ф.Ніцше, в якій їхня предикативність є проблемною, набуваючи
форми, з одного боку подібної до античної натурфілософії, з іншого, – відмінної від неї.
Водночас концепція буття розриває всі зв’язки з попередньою просвітницькою традицією
епохи «культу Розуму», породжуючи категоріальний базис і методологічний апарат у формі
синкретичних понять, понять-міфологем, динамічної якості часток «волі до життя», часток
Nunc stans 2, як буття своєрідно есенційно засвоєної дійсності.
Ф.Ніцше писав про трагічний хаос діонісійського, завдяки якому і через який людина
долучається до Праєдиного, а також про страждання, яке потрібно подолати, для того, щоб
перевершити себе, себто стати на шлях до «надлюдини». Можна припустити, що окреслений
характер обставин вказує на Діоніса як джерело творення ніцшеанської концепції «нової
релігійності». Адже «крім християнства для нього існувала релігія Діоніса…» [8]. Її старт
розпочинається в «Народженні трагедії…» ключовим протиставленням Діоніса і Аполона.
«Світ Аполона… – це світ зору, що ставить перед собою речі на огляд; світ зовнішнього
вигляду, міри, індивідуального, живопису, зорової ілюзії та сну. Натомість світ Діоніса та
волі – це світ слуху, а не зору; музики, а не живопису; безвимірності, а не міри; колективного,
а не індивідуального; сп’яніння, а не сну [5, с.93]. Проте, означена дихотомія не є всією
повнотою та вичерпністю «його релігійності». Її специфіка досліджується згодом, сутність
якої не в традиційних бінарних опозиціях, а в тому, що все єство «прагне повернутися до
первинної ствердності, коли людина говорить своє найперше «Так» життю, приймаючи його
без застережень <… > о скільки Ніцше не пр одо вжу є палінгенесійну вір у XIX сторіччя, а
завершує її» [5, с.93-94]. Варто зазначити, що для філософа казати «Так» життю не означає
сподіватися на завершення страждань, на гибель смерті. Навпаки, це означає «бажати, аби
будь-який його момент, навіть момент болю та відчаю, тривав вічно та вічно повертався» [5,
с.93-94], що, власне, вказує на ще один пласт філософської семантики письма мислителя
щодо концепту «вічне повернення». «Якщо ж людина, – пише В.Єрмоленко, – сподівається,
що її несправжнє життя колись завершиться, що на місце «смерті» прийде «нове
народження», то цього «народження» ніколи по-справжньому не станеться – адже цією
людиною керує ненависть до життя, несвідомий потяг до смерті» [5, с.94].
Пошук Ф.Ніцше істини серед античних смислів та ідейних конструкцій утверджується
постановкою проблеми-діагнозу традиційним цінностям. Він прагне реконструювати ці
«хворобливі утворення». Розглядаючи історію давньогрецької трагедії, він реєструє, що
символом початку гострої фази духовного розладу у греків стала творчість Еврипіда, який
всупереч давній традиції (останнім представником якої був Есхіл), упродовж тривалого життя з
героїчною напругою сил боровся з Діонісом. «…агонія трагедії – Еврипід» [17, с.82]. Досить
1

2

Ритуальне розривання жертви на шматки. Здійснюється як екстатичне розцарапування «жертви-трапези» у мить
омофагії. Омафагія і спарагмос – осонвні принципи, що характеризують культ Діоніса. Загибель «божестважертви» переживалась як катарсично накопичуюча наснага: манії, корибантичного, священного жаху, що постає
ніби метафорою «божества-жертви», його формою об’єктивації. А оскільки сам ритуал «омофагії», «спарагмоса» є
виявом «святості», тваринного первня, то він постає як тотожність життя, що набувається через смерть (як,
наприклад, обряд євхаристії – причастя в християнстві) [12, с.103-117].
Цит. за: А.Мочкін [див. 13] (Nunc stans – «Вічне зараз» Томи Аквінського) сучасне переносне значення цього
вислову – «Вічність з погляду теперішнього часу». У Ф.Ніцше поняття вічності постає лиш як один з аспектів
уявлення про істинне і благе сутнє, яке він відкидає як викривлений вияв нереалізованої волі до влади.
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доречним з цього приводу є міркування В.Менжуліна, який пише: «як затятий епідеміолог,
Ф.Ніцше наголошує, що патогенні процеси, які призвели до тотальної репресії здорових
аспектів діонісійського неврозу та викликали патологічний перекіс у бік аполонійського первня
в масштабах усієї Еллади, розпочалися не на явному для загальних мас подіумі афінського
театру, а в надрах історії давньогрецької філософії» [11, с.158].
Виявляється, що ще до Еврипіда Діоніс уже був вигнаний з трагедійної сцени певною
демонічною силою, що комунікувала через нього. Ф.Ніцше вважає, що цією силою можна
вважати певні тенденції в усій попередній філософії греків (наприклад, учення Анаксагора
про верховенство розуму), але, на думку автора «Народженя трагедії…», у вигнанні Діоніса
був і значно безпосередніший і впливовіший інспіратор: «Еврипід був певною мірою лише
маскою: божество, що говорило його устами, було не Діонісом не Аполоном також, але
певним у всіх відношеннях новонародженим демоном: ім’я йому було – Сократ» [17, с.90].
Отож, першоджерелом спалаху епідемії панаполонізму оголошено Сократа – носія
«нечуваної до нього форми буття» [17, с.105], що постав як перша в історії людства
«теоретична людина» [17, с.105]. Сократ – філософ, який став провідником-каталізатором для
Ф.Ніцше в його ж творчості, а також поштовхом для розвитку всієї філософськометодологічної канви. Крім того, нам видається, що Сократ пізнається скоріше як симптом,
аніж як причина. Проте, це початок нового етапу розвитку філософської парадигми та моделі
філософування в античний період, якому буде присвячена інша розвідка.
Дещо іншу картину в Ф. Ніцше ми можемо спостерігати згодом. У пізніших працях
немає цілеспрямованого та розгорнутого звернення до античності. Проте, крок за кроком,
філософ будує та розвиває свої філософські концепції, зародки яких саме в давньогрецькій
архаїці. Зосередившись на критиці сучасної культури і створенні проекту подолання
декадансу, Ф.Ніцше лише спорадично звертається до окремих феноменів культури Давньої
Греції. І тут уже, безперечно, архаїка підкоряється розв´язанню сучасних для німецького
мислителя проблем. Давньогрецький світ постає місцем народження ідеалу нової
ментальності, який мусить віднайти своє повне втілення в майбутній новій культурі. Тому
думка Д.Беляєва про те, що «внаслідок цього задуму (курсив наш. - В.М.) Ф.Ніцше викривлює
ним створене в «Народженні трагедії...» уявлення про античність, тепер воно міфологізується
та семантично звужується до виокремлення одного первня (діонісійського), який і формує
всю культуру архаїчної Греції» – потребує доповнення [2, с.16]. Мислитель зосереджує увагу
на діонісійському як провідному, такому, що формує надлюдську культуру. Тому тепер,
посилаючись на культуру архаїчної Греції, він вказує на домінування в ній саме
діонісійського первня. Прагнучи показати генеалогію свого проекту подолання
європейського декадансу, він використовує античність як міфологізований символ кращої
реальності. У семантичній редукції ми ж убачаємо стратегічну ідею створення неявного
нового типу «своєї-іншої релігійності», як мотив культурно-релігійного перевороту. Адже в
цей період, період античного апофеозу в Ф.Ніцше формується специфічна і навіть, можливо,
прагматично зорієнтована стратегія того, що сміливо можна назвати культурною революцією.
Отож, усе філософське становлення Ф.Ніцше органічно пов’язане зі світом античної
культури і поза цим зв’язком, як нам видається, не може бути адекватно сприйнято.
Античність для нього від самого початку не просто об’єкт теоретичного інтересу.
Ф.Ніцше дивиться на давньогрецьку культуру як «експериментальну лабораторію» людських
типів і образів життя, де, як він вважає, було знайдено багато практичних відповідей на
питання «як жити?», і з цього джерела впродовж усього життя – як в юні роки навчання і
про фесу ри в Базелі, так і в р оки зр ілості – він постійно черпає приклади повсякденних
етичних практик, а також запозичує екзистенційні техніки та концептуальні інструменти, які
він перетворює і використовує для аналізу та оцінки сучасної йому культури. У першу чергу
це стосується античної філософії як особливої форми життя, і соціального інституту, в
рамках якого антична філософія існувала, – філософської школи.
Дотримуючись античної філософської традиції, Ф.Ніцше розуміє філософію як мистецтво
життя, а не як теорію, для якого різноманітні теорії можуть слугувати лиш інструментами. Для
нього філософія і життя філософа зводяться в одне ціле і, в решті решт, постають одним і тим
самим – філософським життям, яке керується постійним прагненням до мудрості й особистого
вдосконалення. Такому античному розумінню філософії сам Ф.Ніцше слідує практично,
трансформуючи філософію в особистий спосіб життя і в цьому розумінні продовжуючи
античну традицію філософської думки.
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Summary
Mudrakov V. “Birth of Nietzscheanism the Spirit of Antiquity": an Attempt of Explication of
Ideological Source of F. Nnietzsche’s Philosophy. The article is an attempt to interpret the origins of F.
Nietzsche's philosophical views, it outlines the characteristics of its methodological tools, research typical
synthesis, ideological search philosophical foundation and crystallization canvas of philosophical principles of
philosopher. The author highlights ideological motives and ideological dominance of ancient philosophy as
archaic sources, which had a little influence on thinker’s philosophical spiritr. By deploying the idea of
becoming "philosophical and ideological embryogenesis" and its specific evolutionary vector. The article
characterizes the specificity of the formation of the ideological basis and its esentional orientation and
formation of a philosophical nature of consciousness F. Nietzsche. Keywords: Greek (ancient) philosophy, man,
"superman", value, "revaluation of values" becoming, "eternal return" Dionysus, religion.
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МАРТІН ГАЙДЕҐЕР ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ФІЛОСОФІЇ,
НАУКИ ТА СВІТОГЛЯДУ
Досліджується проблема співвідношення філософії, науки та світогляду в поглядах відомого
німецького мислителя Мартіна Гайдеґера. Звертається увага на те, що ознакою філософії, за
Гайдеґером, є «осмислювальне мислення», яке спрямоване на пізнання сутності буття, виявами
якого є певні розмисли, міркування. Для науки характерним є «калькувальне», обчислювальне,
розрахункове мислення. Під світоглядом мислитель розуміє не тільки сприйняття взаємозв’язків
природних речей і предметів, але водночас пояснення смислу і цілей людського ось-буття (Dasein).
Ключові слова: Weltanschauung, Dasein, філософія, наука, світогляд, буття, знання, мислення.

У сучасному філософському дискурсі актуальною залишається проблема статусу
філософії в структурі знання про світ і місце в ньому людини, що пов’язане з проміжною
позицією філософії між світоглядом і наукою. Ці питання досліджував у своїх працях
засновник німецького екзистенціалізму Мартін Гайдеґер, тому для дослідження проблеми
звернімося до аналізу його ідей. Вивченню творчості Гайдеґера присвячено праці
В.Бібіхіна, П.Гайденко, Н.Мотрошилової, В.Молчанова. Проте питання про співвідношення
філософії, науки та світогляду в поглядах відомого німецького мислителя ще не знайшло
свого адекватного теоретичного аналізу.
Метою статті є дослідження особливостей інтерпретації Гайдеґером проблеми
взаємозв’язку філософії, науки і світогляду. На відміну від інших філософів Гайдеґер не
схильний зводити проблему до пошуків більш-менш прийнятної дефініції філософії. Він
глибоко усвідомлює, що постійне повернення до цього питання, незадоволення вже даними
відповідями свідчить про те, що предметом обговорення є не просто відмінність філософії
від нефілософії. Мова йде про походження і сутність філософського знання, про статус
філософії, про умови її існування.
Гайдеґер виступає проти однобічно раціоналістичного ототожнення філософії та
науки, яке обґрунтовувалося принциповим протиставленням розуму й розсудку в німецькій
класичній філософії. Мислитель прагне відмежуватись і від тих, хто схильний трактувати
філософію як особливий вид ірраціонального знання.
Для пояснення своєї позиції Гайдеґер звертається до аналізу слова Weltanschauung –
«світогляд», підкреслюючи, що це не є переклад з грецької чи латинської мови, вислів є суто
німецьким утворенням. Слово «світогляд» виникло по суті лише в період Нового часу, а у
філософії стало широко використовуватися тільки в другій половині ХІХ ст. В окремих
сучасних європейських мовах фактично немає терміна «світогляд», внаслідок чого у
філософських роботах, написаних французькою чи англійською мовами, нерідко вживається
німецький вислів Weltanschauung. Французькою мовою слово «світогляд» перекладається як
правило conception du monde, англійською – world view, італійською – concezione del mondo. Ці
переклади недостатньою мірою передають смисл слова «світогляд». Тому й не дивно, що й
сьогодні в американському «Філософському словнику» Д.Д.Ренса ми не знаходимо слова world
view, але зустрічаємо замість нього німецьке Weltanschauung.
Уперше слово Weltanschauung з’являється в кантівській «Критиці здатності судження» й
означає світоспоглядання – спостереження світу, даного нам у відчуттях, просте сприйняття
природи. У цьому ж значенні слово використовують Гете і О. фон Гумбольдт. Нове
трактування дали вислову Weltanschauung романтики, зокрема Шеллінг. Воно близьке до
сьогоднішнього розуміння й означає «такий, що здійснюється самостійно, усвідомлений спосіб
пізнання та пояснення цілісності існуючого світу». Пояснене споглядання світу не потребує
того, щоб його здійснювали з теоретичними намірами і засобами теоретичної науки. Гайдеґер
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зауважує, що у «Феноменології духу» Гегель говорить про моральний світогляд, а в тогочасній
літературі зустрічаються також вислови «поетичний світогляд», «релігійний світогляд»,
«християнський світогляд». Іноді мова йде про демократичний, песимістичний, а ще – про
середньовічний світогляд [див.: 5, с.5].
Виокремлюють також стихійне світобачення та цілеспрямовано сформований
світогляд. Якщо світогляд формується сам собою в процесі життєдіяльності людини під
впливом її оточення: народу, раси, ступеня розвитку культури, спілкування з батьками,
ровесниками, то його називають стихійним, буденним, життєво-практичним. Будь-який
цілеспрямовано сформований світогляд виростає із стихійного світогляду, з певного
усвідомлення світу, яке властиве кожній людині. Гайдеґер підкреслює, що з цього переліку
форм світогляду стає очевидним, що під світоглядом розуміють не тільки сприйняття
взаємозв’язків природних речей і предметів, але водночас пояснення смислу і цілей
людського ось-буття (Dasein) і, тим самим, історії [там само].
Головною особливістю світогляду є те, що він завжди комусь належить: індивіду,
соціальній групі чи епосі, що представлена конкретними індивідами. Немає
безособистісного, анонімного світогляду, в центрі будь-якого світогляду стоїть певний
суб’єкт. Це пояснюється тим, що до нього включаються не тільки знання, а й цінності,
ідеали, почуття, цілі, тобто, все те, що має смисл для конкретної людини. Якщо знання
безособистісні, належать всім і однакові для всіх, то цінності у всіх різні, і світогляди теж
різні. Кожна людина має власний світогляд, тобто у кожного є своє уявлення про світ,
суспільство і про себе. Світогляд людини виявляється в її справах і вчинках, у ставленні до
інших людей. Один із важливих аспектів проблеми світогляду полягає в тому, наскільки
можливо засобами філософії впливати на процес його формування.
Мислитель стверджує, що світогляд не є формою теоретичного знання ні за
походженням, ні за використанням. Це не є певна сума знань, що утримується завдяки
нашій пам’яті. Це є взємопов’язані переконання, які визначають поведінку людини, її
наявне буття (Dasein) – «ось-буття», «присутність у світі» [там само]. Світогляд вважають
життєвим орієнтиром, який допомагає людині в прийнятті правильних рішень, дає
можливість знайти вихід із тих складних обставин, у яких вона часто опиняється. Причому
немає істотного значення, чи спирається світогляд на наукове знання і досвід, чи на
марновірство й безпосередні умови життя, чи, як це найчастіше трапляється, зплітається зі
знань і забобонів, стихійних і свідомо сформованих елементів.
Гайдеґер підкреслює, що для того, щоб відрізнити світоглядну і наукову філософію
(філософію в значенні науки і філософію в значенні світогляду), варто розуміти, перш за
все, що світогляд формується під впливом фактичного ось-буття людини в міру її
фактичних можливостей розмірковувати і мати певну життєву позицію. Світогляд завжди
історично виникає з фактичного Dasein, разом з ним і для нього. Філософський світогляд –
це така форма світогляду, яка цілеспрямовано повинна формуватися й опосередковуватися
філософією, тобто теоретичним способом освоєння світу, що виключає художнє та
релігійне сприйняття світу і Dasein [див.: 5, с.6].
Філософією вважають форму теоретичного знання про світ, що спрямована на пізнання
загальних законів світу і буття, на прагнення дати відповідь на питання: «звідки?», «куди?»,
«для чого?» (стосовно світу й життя). Вона відрізняється як від спеціальних наук, які завжди
аналізують окремі частини світу і ось-буття, так і від художнього та релігійного способів
осягнення діяльності, в яких теоретичний компонент не є первинним і основним.
Але наскільки філософія є філософським світоглядом? Чи є метою філософії формування
філософського світогляду? Чи не означає це, що, ставлячи перед філософією завдання
формування світогляду, ми ризикуємо поставити філософію в залежність від повсякденної
свідомості, яка буде визначати, чого можна чекати від філософії, чого ні. І чи не буде вимагати
повсякденна свідомість від філософського світогляду науковості? А науковість означає, що, поперше, він повинен брати до уваги результати досліджень різноманітних наук і
використовувати їх для побудови картини світу і пояснення ось-буття, а по-друге, він має
здійснювати формування світогляду в строгій відповідності з правилами наукового мислення.
Саме таке розуміння філософії як засобу формування світогляду теоретичним шляхом
настільки саме собою зрозуміле, що воно якраз і визначає сутність філософії та вказує на те,
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чого від неї варто вимагати й чекати, а чого – ні. Претензії до філософії і ставлення до неї
регулюються на основі саме такого уявлення про неї – як про наукове формування
світогляду. Але чи не ризикує тоді філософія перетворитися в науку? І якщо раптом
філософія виявиться неспроможною відповісти на світоглядні питання, то чи не втратить
вона своєї значимості в очах повсякденної свідомості? І чи не буде філософія, вимушена
шукати виправдання перед повсякденною свідомістю, перевіряти себе, звертаючись до
своєї історії, знаходячи в ній однозначне підтвердження того, що філософія завжди
досліджує питання природи, душі, свободи, людини, Бога з позицій знання [див.: 5, с.8].
Якщо філософія – наукове формування світогляду, то відмінність між поняттями
«наукова філософія» і «світоглядна філософія» зникає, доходить висновку Гайдеґер. Він
вважає, що такої ж думки дотримується і Кант. Для підтвердження своїх поглядів
мислитель звертається до здійсненого Кантом у « Логіці» поділу філософії на філософію в
шкільному розумінні та філософію в світовому розумінні. Цей поділ може слугувати
доказом того, що Кант, для якого саме науковість філософії перебувала в центрі його
інтересів, розумів філософію як світоглядну.
Філософія згідно з шкільним розумінням або, як каже Кант, філософія в
схоластичному значенні, це, по-перше, знання, виражене за допомогою раціональних
засобів – понять, умовиводів, а по-друге, це знання, оформлені в систему. Кант має на увазі,
що до філософії в схоластичному розумінні належить, з одного боку, взаємозв’язок
формальних основ мислення і розуму, а з іншого – визначення тих понять, які є неодмінною
передумовою пізнання світу. Філософія згідно з шкільним розумінням є сукупністю
основних понять і принципів розумного пізнання.
Що ж до трактування філософії у світовому розумінні (in sensu cosmico), то її можна
назвати наукою про вищі максими застосування нашого розуму, оскільки під максимою
розуміється внутрішній принцип вибору між різноманітними цілями. У цьому значенні
«філософія є наукою про відношення будь-якого застосування знання і розуму до кінцевої
мети людського розуму, якій, як вищій, підпорядковані всі інші цілі та в якій вони повинні
утворити єдність. Сферу філософії в цьому всесвітньо-громадянському значенні можна
окреслити такими запитаннями: 1) Що я можу знати? 2) Що я повинен робити? 3) На що я
можу сподіватися? 4) Що таке людина? По суті, – відзначає Кант, – перші три запитання
концентруються в четвертому: Що таке людина? Адже зі з´ясування того, що таке людина,
випливає визначення кінцевих цілей людського розуму. З розумом повинна бути пов’язана і
філософія в значенні шкільного розуміння» [1, с. 331].
Аналізуючи кантівський поділ філософії на її розуміння в шкільному та світовому
значенні, Гайдеґер доходить висновку, що це не зовсім збігається з його трактуванням
відмінностей між науковою і світоглядною філософією. Оскільки Кант проводить відмінність
всередині поняття філософії і на основі цієї відмінності в центр філософії ставить кінцеві й
граничні питання людського буття, то це вказує на розуміння ним філософії у світоглядному
значенні. Але в кантівському трактуванні філософії у всесвітньо-громадянському значенні
немає завдання формування світогляду. Те, що в кінцевому результаті бачив Кант, хоча йому й
не вдалося висловити це явно, в тому числі і як завдання філософії у світовому значенні, є не
що інше, як апріорне й онтологічне окреслення тих визначеностей, які належать суті людського
ось-буття (Dasein) і які визначають також поняття світогляду взагалі.
В якості найбільш фундаментального апріорного визначення суті людського Dasein Кант
визнає таке твердження: «Людина є таким сутнім, яке існує як власна мета». Філософія згідно зі
світовим розумінням (у трактуванні Канта) також повинна мати справу з визначеннями
сутності. Вона не прагне дати певне пояснення саме фактично пізнаному світу й саме фактично
прожитому життю. Вона прагне окреслити те, що належить світові взагалі і ось-буттю взагалі, і
тим самим, певному світогляду. Філософія в її світовому розумінні має точно такий же
методичний характер, що й філософія у шкільному розумінні, але, відзначає Гайдеґер, Кант не
бачить цього зв’язку, точніше, він не бачить їхнього спільного підґрунтя. Отже, Гайдеґер
доходить висновку про те, що не варто, трактуючи філософію як наукове формування
світогляду, посилатися при цьому на Канта. Кант визнає, по суті, тільки філософію як науку.
Всю відповідальність за непорозуміння, в результаті якого виник зв’язок світогляду і
філософії, Гайдеґер покладає на неокантіанців, зокрема на Е.Касірера, оскільки саме він у

182

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

книзі, присвяченій Канту, вводить у філософську традицію вислів «світоглядна філософія».
При цьому він спирається на кантівський поділ (шкільна філософія і світова філософія) і
доводить, що Кант розумів світову філософію саме як світоглядну, що слугує підставою для
виокремлення наукової філософії та світоглядної філософії.
Гайдеґер формулює висновок про те, що неокантіанський поділ філософії на наукову та
світоглядну позбавлений смислу. Філософія не може ставити перед собою завдання формувати
світогляд, тому що вона сама входить до структури світогляду. Щоб позбавитися від
двозначності щодо філософії та світогляду, мислитель категорично заявляє, що філософія не є
світоглядом. «Філософія є теоретична поняттєва інтерпретація буття, його структури та його
можливостей. Вона онто-логічна. Світогляд, навпаки, є настановою стосовно сутнього, він не
онто-логічний, а онтичний. Формування світогляду випадає з кола завдань філософії, оскільки
філософія в принципі співвідноситься не з сутнім...» [5, с.11].
Отже, Гайдеґер стверджує про зв’язок світогляду з наукою, підкреслює, що пізнавальний
інтерес науки спрямований на сутнє, тоді як філософія – це вчення про буття. Сучасна епоха
характеризується забуттям Буття, а щоб його подолати потрібно для початку розрізняти два
види мислення – мислення калькувальне і мислення осмислювальне. Якщо калькувальне,
обчислювальне, розрахункове мислення спирається на науку, то осмислювальне мислення
доступне тільки філософії.
Обчислювальне мислення проявляється в науці й техніці як певна хитромудрість і
вигадування, і «по-своєму дуже корисне і вигідне. Без такого мислення не обійтися. Але при цьому
залишається так само правильним і те, що це лише частковий вид мислення» [4, с.104]. Специфіка
такого виду мислення «полягає в тому, що коли ми плануємо, досліджуємо, налагоджуємо
виробництво, ми завжди враховуємо певні умови. Ми беремо їх у розрахунок, виходячи з
визначеної мети. Ми заздалегідь розраховуємо на певні результати. Ці розрахунки є відмітною
рисою мислення, що планує і досліджує. Таке мислення буде калькуляцією навіть тоді, коли воно
не оперує цифрами і не користується калькулятором або комп’ютером. Воно безперервно
калькулює нові, дедалі більш вигідні можливості… Обчислювальне мислення – це не мислення, що
осмислює, воно не здатне подумати про смисл, який панує в усьому, що є» [4, с.104].
Гайдеґер стверджує, що європейський раціоналізм спотворив вихідні філософські
смисли, сформульовані античними філософами. Один із розділів «Буття і часу» мислитель
присвячує аналізу logosa. Він доходить висновку, що logos – це розумно обгрунтована мова,
результат, якийо виявляє себе у мові [див.: 2]. Мова, розум, буття – співставні та взаємозалежні.
Структура мови відповідає структурі буття. Мова – вихідний засновок і найважливіша основа
істинності буття. Така інтерпретація приводить Гайдеґера до відомої формули, в якій
актуалізується проблема мови: «Мова є домівкою буття». Мислитель звертає увагу, що грецьке
слово «logos» у перекладі має багато значень: слово, мислення, вчення, смисл, доля,
всевизначаюче буття. Грецьке слово, оскільки воно є «логосом», вказує, на думку Гайдеґера, на
те, що людина, людська свідомість ще не протистояли буттю, а існували в ньому самому, самі
були буттям. Слово, що розуміється як «логос», означає, за Гайдеґером, що ще не існує
протилежності між суб’єктом, свідомістю і буттям. Звідси випливає висновок, що філософія (а
це усвідомлювали перші грецькі філософи) – є відповідність людського існування буттю як
прихованій основі всього сутнього, предметного, того, що являється. «Відповідь на питання
«що таке філософія» полягає в тому, що ми приходимо у відповідність із тим, на що філософія
спрямована. А це буття сутнього» [2, с.42]. Повертаючись до античних смислів, Гайдеґер
сподівається на зустріч з Буттям. Античний Логос – знак, дороговказ для зустрічі з Буттям.
Якщо у давньогрецькій філософії, згідно з ученням Гайдеґера, сутність мови
безпосередньо розкривалась як «логос», то наступна філософія втратила цю первинну інтуїцію
буття, і сучасна людина може наблизитися до нього, лише постійно повертаючись до
давньогрецького джерела філософії. «Ми вчимося розуміти, що таке філософія, коли
дізнаємось, як, у який спосіб філософія існує. А існує вона як спосіб відповідності – такої
відповідності, яка співзвучна з голосом буття сутнього» [5, с. 12].
Людина, за Гайдеґером, по суті завжди і скрізь перебуває у відповідності з буттям, але не
усвідомлює цього, тому що безпосередньо перебуває у владі сутнього – предметів, які її
оточують, безособових людських відносин – і тому не чує поклику буття. Філософія є
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поверненням людини до самої себе, до первинного буття, свідоме встановлення відповідності
свого існування з буттям, реалізація людської екзистенціальної сутності.
Гайдеґер стверджує, що філософія є постійним запитуванням про буття сутнього,
прагненням людини знайти шлях до свого буття, яке разом із тим є буттям взагалі, спроба
координувати з ним своє існування. Це не більше, ніж запитування, не більше, ніж спроба,
бо буття недосяжне. Недосяжне і те буття, яким є ми самі. Найбільше, чого може досягнути
філософія, та й то, якщо вона проникнеться істинною (екзистенціалістською)
налаштованістю – усвідомлення того, що буття є, що воно є буття сутнього. Ні мислення, ні
мова, ні інші інтелектуальні акти не можуть пробитися до буття, вони застрягають у
сутньому, і тільки усвідомлюючи, що це всього-на-всього сутнє, ми, прислухаючись до
голосу буття, відповідаємо на його поклик.
Нескладно зрозуміти, що «буття» у філософському лексиконі Гайдеґера – це та ж сама
кантівська «річ у собі», яку неможливо пізнати. Але на противагу Канту Гайдеґер вважає, що
філософія настільки має смисл, наскільки вона відволікається від сутнього, яке пізнається, і
прагне усвідомити (не пізнати, що неможливо) присутність буття сутнього, яке неможливо
пізнати, збагнувши тим самим, що сутнє саме через те, що воно сутнє, не є буттям.
Отже, Гайдеґер філософськи обґрунтовує відчуження філософії від науки. «Наука, –
стверджує Гайдеґер, – не мислить. Вона не мислить, тому що за способом свого підходу і за
засобами, які вона використовує, наука ніколи не може мислити так, як це робить
мислитель. Але це не є недоліком науки, у цьому її перевага. Завдяки цьому вона може
утверджуватись і прогресувати у сфері своїх досліджень» [6, с.137]. Наука інтерпретується
Гайдеґером як успішне пізнання сутнього, яке не є буттям і саме собою втратило ссмисл.
Наука – це втеча від буття в сутнє. Будучи захопленою обчислювальним мисленням,
людина здійснює «втечу від мислення» – втечу від справжнього мислення, яке має своєю
найістотнішою ознакою орієнтацію на смисл. Причому, не на «свій», а на буттєвий смисл.
Справжнє мислення, за Гайдеґером, це роздум, який осмислює.
Філософія радикально протилежна науці. У неї немає предмета в тому розумінні, в
якому ним володіють науки, оскільки її предметом є буття, яким неможливо володіти, бо
ми самі до нього належимо. Буття невизначене. Невизначена і філософія. Вона не є
знанням, а свідомістю, причому індивідуальною. Справжнє мислення виявляється саме у
філософії. Філософи – це мислителі [див.: 6, с.135].
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Summary
Orendarchuk H., Rozumovych O. Martin Heidegger’s Correlation of Philosophy, Science and
Worldview. In the article problem of philosophy, science and world view correlation in the look of known
German thinker Martin Heidegger is investigated. Attention is payed to the sign of philosophy, as Heidgger
thinks, it is a comprehensive thinking which is send for cognition essence of existense and display of which are
certain reflections and reasonings. Science is characterized by calculable and account thought. As a world view
thinker understands not only perception of mutual connections of natural things and objects, but explanation of
sense and purposes of human here-existense at the same time. Keywords: Weltanschauung, Dasein, philosophy,
science, world view,existence, knowledge, thinking.
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ІВАН ТРУШ – ОРГАНІЗАТОР
КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛИЧИНІ
Досліджується теоретична спадщина українського митця Івана Труша в контексті культури
Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття. Аналізуються його критичні статті та рецензії,
присвячені актуальним питанням розвитку західноукраїнської літератури, образотворчого мистецтва
й театру. Виступаючи палким поборником розбудови національного мистецтва, літератури, у своїх
публіцистичних і критичних статтях він звертав увагу на численні кричущі проблеми в українському
культурному розвитку й, зокрема, Галичини. Переважна їх більшість була опублікована наприкінці XIX і
на початку XX століть у різних періодичних виданнях, зараз незаслужено забута. Тому є потреба
провести їх глибокий аналіз. Ключові слова: види мистецтва, Іван Труш, культуротворення, мистецтво,
творчість, «штуки пластичні».

Об’єктивний аналіз сучасного стану культури неможливий без ґрунтовного дослідження
естетичних і культурологічних студій минулого. У цьому контексті важливим є творчий
доробок І.Труша. Палкий поборник розбудови національного мистецтва, літератури, він
постійно звертав увагу на кричущі проблеми процесу українського культуро творення, зокрема,
Галичини. Незважаючи на те, що його критичні праці були написані ще на початку ХХ
століття, їх актуальність виявилася позачасовою, адже більшість питань, які ставились
І.Трушем, залишаються актуальними й сьогодні.
Попередні дослідники творчості І.Труша, зокрема Г.Островський і Я.Нановський,
розглядали його мистецький доробок з погляду мистецтвознавства, лише побіжно згадуючи
літературно-критичні праці. А тому метою нашого дослідження є аналіз саме цієї спадщини
митця в контексті тогочасного культурного життя в Галичині. Самобутня культура і базова
мистецька освіта митця дозволяли йому бути не тільки живописцем, а й активним літературним
критиком і популяризатором української культури.
За умов національного відродження культура набувала політичного забарвлення.
Аргументом на користь сказаного є ситуація, що склалася на той час у Галичині, де політичні й
економічні переваги переносились у сферу духовного життя.
У першій половині XIX століття визначальною для польського населення краю була
боротьба проти онімечування, а у другій половині цього ж століття, після успішного
розв'язання цієї проблеми, актуалізувалось українське питання. Прагнення поляків відновити
колишню Польщу пов'язувалося з ідеєю культуррегенства польської культури над
«примітивною» (без впливів Заходу), на їхню думку, культурою українського народу. Звідси й
постала ідея загальнонаціональної вищості [див.: 1, с. 82-85].
Соціокультурні передумови, тобто суспільно-політичний тиск на українців з боку
Австро-Угорщини і Польщі, активував процес навернення свідомих українських митців до
національних духовних традицій, впровадження української мови в культурно-освітнє життя
Галичини – заклали підвалини для демократизації поглядів і формування національної
свідомості українських діячів культури.
Провідними митцями цього періоду були К.Устиянович, Ю.Панькевич, І.Труш, які своєю
багатогранною творчістю заклали міцне підґрунтя для розвитку національного мистецтва,
базовим фактором якого стала духовна спадщина народу. Ще одним позитивним моментом
їхньої діяльності було піднесення морального та інтелектуального рівнів свідомості місцевого
населення (особливо молоді), прищеплення естетичного смаку, виховання через літературноНауковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія
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мистецькі взірці патріотичних почуттів, а найголовніше – кардинальна зміна ставлення
українців до мистецтва, що у своїй основі містило глибокі національно-патріотичні засади.
Ті з митців, які намагалися працювати у межах своєї самобутньої національної культури,
залишалися практично без будь-яких засобів для існування. На жаль українська культура аж до
початку XX століття також перебувала у великій економічній скруті й навіть не могла
розраховувати на державну чи громадську підтримку. Проте на тлі сплеску національної
самоідентифікації та піднесення національно-патріотичних почуттів та культури неабиякого
значення набуває критико-публіцистична діяльність відомого майстра пензля, палкого
прихильника розвитку національної духовності І.Труша.
Небайдужість критика до розвитку українського мистецтва чітко простежується в його статті
«Наші артисти-малярі», в якій він цілком слушно заявляє: «Література, музики і штуки пластичні,
се діти економічного добробуту і високої цивілізації бодай частини даної суспільності. Що
економічний стан української громади у Галичині вкрай невідрадний, про се говорити не треба…
Суспільність галицька не може отже підтримати молодої нашої штуки» [14, с.133].
Митець стурбований байдужістю українських політиків до розвитку культури
Галичини. Він називає їх неосвіченими і з гіркотою зазначає: «…наші так звані чільні
представителі народу, або per nefas названі політики мають так мало суспільного
образованя, що не приходять навіть до розуміня національної потреби штуки, а так мало
культурні, що таких інтенцій від них сподіватися не можна» [14, с.134]. І.Труш обурений
тим, що на Україні, крім Львова, немає товариства і навіть місця для творів мистецтва, а
українські редактори, не можуть надати інформацію про мистецтво: «де хто бачив, щоби
журналісти чи редактор написав коли в програмі широко закроєної часописи вирази: наука,
література, промисл, пропустивши – штуку» [14, с.134].
Як справжній громадянин-патріот, І.Труш не міг залишитися байдужим до справи
розвитку української культури і мистецтва. Митець не раз пробував свої сили і в галузі
скульптури. Однією з його пропозицій було моделювання проекту до пам’ятника Т.Шевченка.
Про це можна дізнатися з його листа до Об’єднаного комітету: «З оцею гадкою приїхав я до
Львова і забрався до роботи, признаюся одверто: щоб рятувати честь української культури, бо
уважав би за пониження нашої суспільності, якби у Києві станув монумент Шевченка чужого
походження, а ще до того в додатку і не ліпшої вартості, чого, впрочім, судячи з розмов на
засіданні Комітету, можна сподіватися. У Львові працюю з усієї сили» [3, с.380].
Загалом, свою діяльність публіциста І.Труш почав у 1898 році на сторінках тоді
популярного журналу «Літературно-науковий вістник» статтею «Перша руська вистава
штуки». У ній митець висловив думку стосовно розвитку світського живопису та правдивого
відображення народного життя, звертаючи увагу на те, що на виставці «не було видно ані
одного етюда типу національного, ані одної сцени з життя народу» [11, с.151].
Спадщина І.Труша містить значну кількість талановитих статей і рецензій, присвячених
актуальним питанням розвитку західноукраїнської літератури і мистецтва. Переважна більшість
із них була опублікована наприкінці XIX і на початку XX століть у різних періодичних виданнях,
зараз незаслужено забута. Є й такі, які не побачили світ. Свідченням цього є лист І.Труша до
І.Щітківського, написаний у 1913 році, стосовно спорудження пам’ятника Т.Г.Шевченку:
«Статтю в справі місця на пам’ятник я обіцяв написати до «Сяйва», та відступив від свого наміру,
довідавшись, що у Києві найшлися люди, які постановили перти усіми силами, щоби
побудування пам’ятника відсунути, на скілько можна буде, в далеку будучність. До «Ради»
заказана стаття, яка би виказувала, що одиноке місце для пам’ятника – над Дніпром. Заказано у
анальфабета майже, отже, нема чого боятися. Але в кождім разі треба побоюватись, що моя
стаття і викликала б протести і публічну суперечку, яка тепер дуже не бажана, бо адміністрація
мала би підставу убити справу пам’ятника. Тому здержуюся з оголошенням статті. У відповідну
пору, коли буду уважати за відповідне, або коли Ви вкажете, що оголошення її конечне, оголошу
чи то в газеті, чи окремою брошурою розвідку про місце як частину праці «Естетика пам’ятника»,
над якою працюю. Вона напевно сповнить свою ціль! З громадських оглядів, а не личних, прошу
задержати в тайні відомість про постанову спинювати діло, бо виявлення її заострило би заїлість,
яка звичайно серед українців в дурницях буває дуже велика» [2, с.377].
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У таких статтях, як «Чи можлива у нас штука?» та «З малярської робітні», І.Труш постає
у ролі популяризатора малярства серед західноукраїнських громад, пропагуючи мистецтво
правдиве, життєве й зрозуміле народу.
У статті «З малярської робітні» митець зазначає: «Я є того переконання, що навіть для
здвигнення нашого національного руху, поминувши інші цілі, є, конечно, потрібна і наша
українська штука, та до цього часу не було у нас не лиш артистів, але не було навіть
публіцистичних праць, котрі б інформували нашу суспільність бодай про сучасний
артистичний рух в Європі…Статті мої мають тому за завдання заінтересувати і приготовити
нас, українців, до нашого артистичного руху будучності» [7, с.26].
І.Труш не мирився зі станом тогочасного мистецтва. Він був палким прихильником
утворення незалежної української держави. Стаття «Чи можлива у нас штука?» була відгуком
на питання про розвиток самобутнього вітчизняного мистецтва, яке активно дебатувалося тоді
серед української громадськості.
Митець зазначав, що розвиток мистецтва у Східній Галичині, через бідність народу і
малодосвідченість інтелігенції стоїть далеко не на такому рівні, як у цивілізованих народів
Європи. Виступаючи проти польських націоналістів, які стверджували, що український народ
не був у змозі народити геніальних художників, яких виплекав у поезії та музиці, І.Труш
висловився іронічно, мовляв, що малярство у нас ще не встигло розвинутися. Бідність
інтелігенції не давала можливості розвиватися малярству, оскільки художники можуть існувати
лише тоді, коли їх картини купують. У Галичині таких людей було обмаль.
Окрім того, уряд Австро-Угорщини проводив дискримінаційну політику щодо українців,
активно підтримуючи польських митців. На розвиток польського малярства виділялося в рік
близько 50 тисяч золотих, у той час як на українців лише 600. Через те, зазначає критик, «у
державних народів може піддержувати штуку уряд», «коли [українська держава. – Н.П] здобуде
собі сильне становище політичне. Фонди тоді знайдуться» [13, с.29]. Саме тоді воно буде
служити народу за духовну поживу. На його думку, український живопис зможе розвиватися
лише в незалежній державі, й ніхто нам у цьому не допоможе.
Як палкий патріот усього українського, І.Труш, доводив, що потрібно розвивати власне
почуття гідності та свою національну культуру. При цьому не потрібно сподіватися на те, що хтось
допоможе з боку. У відповідь А.Чайковському, який вважав, що «Галицько-руська Матиця» –
науково-освітній заклад, що перебував під впливом «москвофілів», які орієнтувалися на російське
самодержавство, зможе допомогти «Товариству для розвою руської штуки», створеному у Львові
1898 року, в розвитку українського малярства, митець з іронією відгукується: «ця переміна не є
можлива, бо скорше перейде папа римський зі своїми кардиналами на православіє, ніж москвофіли
переймуться якоюсь культурною поступовою гадкою» [13, с.30].
І.Труш був не лише мистецтвознавцем, а й відзначався як обдарований
літературознавець і критик. У своїх критичних зауваженнях із питань розвитку літератури
митець виступав з позицій передової демократичної естетики. У статті «Василь Стефаник»,
написаній ще 1909 року, він глибоко і правильно аналізує творчість молодого письменника,
надаючи йому принципову оцінку: «У творах Стефаника нема свідомих рефлексів, нема
явної, з гори зазначеної тенденції. Він холодно обрисовує сюжет…Вихідною точкою є у
нього момент, якийсь стан або по дія, дальше іде він за псих оло гією, в його рамках містячи
людей, і після того викінчує сцену або образок. З того виходять типи мужиків лише легко
зазначені, але психологічно глибоко поняті» [6, с.19].
І.Труш критикував твори українських письменників-модерністів, літераторів-декадентів і
символістів, які відходили від реальної дійсності. Митець полемізував із тими діячами культури,
хто, на його думку, неправильно розумів мету мистецтва та літератури й свої громадські
обов’язки. У статті «З області нашої нової літератури» він доводив до відома читача, що
література завжди відігравала й буде відігравати важливу роль у вихованні людей. Тому, якщо
нові літератори «Молодої музи» (літературного об'єднання західноукраїнських письменниківмодерністів, яке виникло 1906 року) не будуть ставати на захист розвитку нації, то підвалини
національного існування не зміцніють. З розпачем І.Труш відзначає, що якщо раніше, навіть
незважаючи на малий талант, людину часто відносили в ряди національних діячів, то нові
письменники не зможуть залишити після себе вартої уваги спадщини, на відміну від І.Франка,
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якого ті критикували. Він пише: «Якими вартостями оперують у нас літератори: чи вони
підносять чи забагнюють наше життя. Критика повинна помогти і літературі і життю» [8, с.75].
У своїй оцінці нарису «Самотній вогонь» М.Яцкова митець значно критичніший. На
його думку, в цьому творі немає жодної вартої уваги проблеми, про що свідчить мало не
кожне речення, а тому критикам варто було би детальніше проаналізувати зазначений
нарис, щоби уберегти читачів від низькоінтелектуальної літератури. Митець зазначає: «Не
маю наміру пропагування виключно веселих тем, які успокоюють наші нерви, та
п’ятнування всього, що страшне або пересичене болем. Навпаки, признаю рацію усяким
темам і усяким способам оброблювання їх. Все може мати в літературі естетичну вартість,
коли тільки велике, коли плине з природи або виливається з глибини артиста, без огляду на
те, в який стиль перепливає естетична правда. Особливо незвичайно ціню в поезії силу, в
якій вона формі і не проявилася б» [8, с.96].
І.Труш, як справжній літературний критик, протиставляє творчість модерністських
літераторів, які, на його думку, використовують штучність і банальність у поєднанні з
претензійністю, що подекуди сягає таких висот, які характерні для творчості Т.Шевченка,
І.Франка та В.Стефаника. У них публіцист вбачає справжній шлях розвитку української
національної культури. У цій статті митець довів, наскільки він стоїть вище від багатьох
сучасних йому західноукраїнських літераторів і критиків. На нашу думку, варто брати за
приклад і прислуховуватися до йо го фраз: «Не х валися, що «на о лтар і вітчизни лежить твоє
здоровлє, твої гроші і щастє»; а скажи просто і точно, коли і що доброго ти зробив та в котрім
повіті. У фразах дуже легко збрехати; факти можна легко провірити, коли означиш день і
місце» [5, с.131].
Помітну роль у популяризації прогресивної української та російської художньої культури
і боротьбі за національну школу реалістичного мистецтва відіграв перший український
мистецький журнал «Артистичний вістник», заснований І.Трушем на початку 1905 року
спільно з композитором С.Людкевичем. Саме в цей час митець відзначився своїми літературнокритичними працями. У журналі регулярно друкувалися статті й інформації про культурне
життя Києва, Москви, Петербурга. На жаль, «Артистичний вістник» проіснував менше року.
Вийшло друком всього-на-всього 10 номерів.
Окрім статей І.Труш писав рецензії на книжки й художні виставки, особливо слід
відзначити працю «Вистава українських артистів». У його критичному доробку бачимо
цікавість до різних тем: західноєвропейське та східне мистецтво – «Адольф Менцель» та «Дещо
про японське мистецтво»; музейна справа – «Потреба українського музею»; театр – «Наш
проектований театр», «Новий театральний будинок і вигляди на будуче». До естетичних праць
слід віднести його статті «Фотографія і штука малярства»; «Артистичний орнамент
обкладинки», «Естетика людового костюму».
У статті «Наш проектований театр» І.Труш намагався довести, що вислів, який
повторюється з року в рік – «руський театр має бути святинею нашої штуки» – не може
відповідати дійсності. Митець говорить, що там, де є святиня, повинні бути й боги, а боги для
театру – це драматичне мистецтво. Такого мистецтва у нас немає. Воно одностороннє,
оскільки акторський склад обмежується вихідцями з бідних верств населення. Отже, у
випадку браку власних богів, які б користувалися місцевою національною драматичною
літературою, їх запозичували з чужих народів, наприклад, у німців, французів, росіян та в
інших. Проте впровадження у власну літературу іноземних образів (мільйонери, князі, королі
і под.), які далекі від наших національних типів, не може адекватно заповнити прогалину,
оскільки «таких людей наш «руський» артист навіть не бачив – щоби він міг їх характер
віддати, про се й говорити годі». І.Труш переконує, що людина, яка ледь вивчила буквар і в
якої немає грошей на обід, не може виконувати роль мільйонера. Митець відзначає: «Ся
обставина, що ми самі бідні, або що чуємо симпатію до мужика і робітника не дає нам іще
кваліфікації бути гідними артистичними репрезентантами сих кляс на сцені». Він пише, що
наші люди не можуть зіграти навіть роль бідного і міського пролетаря, наполягаючи, що
«бідність і симпатія артистів тут ніпричім – тут треба інтелігенції, вироблення і спеціального
акторського таланту, не числячи уже значного грошевого вкладу на платню» [9, с.33].
Директор театру, на думку митця, повинен бути людиною інтелектуальною зі знанням
драматичної літератури, а також зі знанням театрального життя.
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У статті «Новий театральний будинок і вигляди на будуче», І.Труш звертається до тієї
ж самої проблематики. Він акцентує увагу на тому, що для розвитку театральної справи
важливі не зовнішні ознаки, наприклад, велике і гарне приміщення театру, а наявність
акторів, які би виховувалися неперервною традицією. Проте, якщо таланти є, то на розвиток
такої артистично-культурної традиції потрібно звертати особливу увагу, оскільки вона
відсутня [10, с.49-50]. Справедливо І.Труш закидає театральним критикам сподівання на
швидке підняття театрального життя у Львові зі спорудженням нового театру. Митець
розуміє, що перед національним театром лежить довга дорога “contra spem spero”. І на цій
дорозі повинна духовно вирости інтелігенція, яка зможе піднести рівень української
літератури, у тому числі й літератури драматичної. Інтелігенція, яка не буде сліпо
«мавпувати» у інших народів їхні духовні здобутки.
На жаль, через сто років слова митця звучать пророче. У наш час, час незалежної
України, культура залишається на рівні початку ХХ ст. Театри у містах ледь жевріють, а
більшість сільських закладів культури зачинені, а то й пограбовані та поруйновані. Забуто про
існування колись знаменитих аматорських колективів. Тому сучасна молодь не має можливості
прилучитися до глибинних коренів самобутньої української культури. Молоді люди
виростають «яничарами», які не знають свого роду, не мають гордості за вікову історичну
спадщину України. Все це веде до деградації суспільства, чого так боявся І.Труш.
Як громадянин-патріот, палкий пропагандист української духовності й історичної
спадщини постає митець у статті «Потреба українського музею» І.Труш зазначає:
«Заложити народний музей у Львові для української етнографії, а при тім для археології і
української штуки, се пекуча потреба останніх літ нашого культурного розвитку» [12, с.65].
Власне через музеї, на думку критика, можна залучати українців до ознайомлення,
вивчення та збереження культурних надбань народу. І.Труш закидає українським
парламентарям у сеймі боягузтво у відстоюванні національних інтересів через відчуття
власної меншовартості. У той час, коли вони могли б взяти у кредит гроші для зведення
українського музею «заховалися відносно свого становища і виповнюючи свій
сервілістичний обов’язок, піднесли руки до гори» [12, с.65], проголосувавши за видачу
грошей полякам для відновлення Вавеля. І.Труш учить галицьку інтелігенцію брати
приклад із сусідніх народів. Митець із жалем відзначає відсутність фінансування музейної
справи у Галичині, у той час як чехи, поляки мають народні музеї, які є пам’ятками їхнього
минулого, культури давньої та сучасної. Вони мають куди зайти та помилувати око
промисловими і мистецькими витворами своїх предків, мають звідки черпати духовну силу
й натхнення до творчості, тому що музей – це дух народу. Коли полякам, чехам чи росіянам
поставити запитання: «Чим ви були і що ви є?, можуть сі народи показати на свої
монументальні будівлі і сказати: «Там половина відповіди на ваше запитанє» [12, с.65], то
українець не зможе дати відповіді. Далі критик зауважує, що ми стаємо гордими коли
бачимо свої гуцульські предмети чи українські писанки в музеях за кордоном, але, нажаль,
ми не можемо бути гордими за свій культурний розвиток, у нас немає куди піти у вільний
час, немає де черпати духовної сили.
Дослідник творчості І.Труша Г.Островський зазначає, що в критичній спадщині митця
поряд із цікавими статтями трапляються й поверхові, наприклад, присвячені німецьким
митцям-модерністам – А.Бекліну (правопис Г.Островського. – Н.П.) та А.Шнайдеру. Проте,
вони не відігравали значної ролі у його спадщині [див.: 4, с.4].
Отже, ставши одним із лідерів мистецького руху, І.Труш у своїх літературно-критичних
працях пропагував зреалізувати дві основні ідеї: плекання оригінальності й самобутності
українського мистецтва, базованого на ґрунтовному дослідженні національних традицій та
активну взаємодію українських і європейських художніх тенденцій. Його доробок свідчить про
широкі творчі можливості й дозволяє нам віднести митця до числа відомих літературнохудожніх критиків тих часів. Ці критичні статті становлять неповторну частину класичної
спадщини – це цінні перлини у великій скарбниці українського мистецтва. Зрозумілі й близькі
народу, вони завжди будуть жити у наших серцях, розкриваючи прогресивні естетичні погляди
митця. Тому, творча діяльність І.Труша потребує ширшого вивчення та популяризації,
насамперед в Україні.
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Summary
Pronjuk-Vozna N.P. Ivan Trush, the Organizer of Cultural Processes in Halychyna. The article examines
the theoretical heritage of Ukrainian artist Ivan Trush, considers the standing of culture in Halychyna in the late
XIX - early XX centuries. The author analyzes his critical articles and reviews on topical issues of development of
the western literature, fine arts, and theater. Being an ardent advocate of building national art and literature, in his
journalistic and critical articles he drew attention to the many glaring problems in the Ukrainian cultural
development, particularly in Halychyna. The vast majority of them was published in the late XIX and early XX
centuries in various periodicals, now undeservedly forgotten. Therefore there is a need to conduct their in-depth
analysis. Keywords: theoretical heritage, creativity, art, "plastic pieces", culture creation, types of arts.
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ПРАЦЯ ЯК ЗАСАДА ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ
(ЗА ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ ІВАНА ФРАНКА)
Філософськи осмислюється співвідношення соціального та морального аспектів становлення
особистості в контексті трудової діяльності. Аргументується актуальність ідей трудової етики
Івана Франка щодо виховання сучасної української молоді. Обґрунтовується ідея Івана Франка, що
суспільно корисна праця є одна з найважливіших світоглядних суспільних категорій та засад. Ключові
слова: Франко, праця, виховання, особистість.

«Як те залізо з силою дивною»
“Лиш в праці мужа виробляєсь сила,
Лиш праця світ таким, як є, створила,
Лиш в праці варто і для праці жить”
[17, с.146].
Актуальність проблеми у тому, що сучасний етап розвитку українського суспільства
характеризується змінами у світоглядних уявленнях та ціннісних орієнтаціях як суспільства в
цілому, так і окремої людини. Науково-технічний прогрес, автоматизація та комп'ютеризація
виробництва, зниження ролі й частки продуктивної праці, розширення сфер дозвілля й
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споживання змінило саме розуміння праці, ставлення людини до неї, трансформувало зміст
праці та її роль у житті людини й суспільства.
Відмова від цінностей праці та обов’язку, заміна їх цінностями споживацтва та дозвілля
несе в собі надзвичайну небезпеку для сучасної України і цивілізації загалом. Особливо гострим є
те, що споживацька культура зорієнтована в основному на самозадоволення і не може взяти
основи вчення про самопожертву. А тому, постає потреба виховання молодого покоління на
засадах працелюбності та вироблення нової трудової етики, котра є життєво необхідною.
Важливість праці для людини висвітлювали найвизначніші мислителі минулого: Гесіод,
Платон, Аристотель. У період середньовіччя питання, пов'язані з моральною оцінкою праці,
піднімаються в роботах теологів того часу – Августина Блаженного, Томи Аквінського й інших
богословів. Проблеми праці досліджував також Г.Гегель. Працю, він визначив, як відчуження
духу в предметність (результати праці й сама праця) і як спосіб самовідтворення людини, її
піднесення над природою, яку вона одухотворяє в процесі праці. Питання моральної цінності
праці досліджувалися також в українській філософії. Показовою щодо цього є концепція
“спорідненої“ праці Г.Сковороди, відповідно до якої праця, яка не суперечить “природі” людини,
зі способу існування перетворюється на найпершу потребу і найвище задоволення особистості.
Темі праці та трудовій моралі особливу увагу придавав І.Я.Франко. Мислитель
наголошував, що особливо важливим і актуальним у вихованні молоді є виховання творчої
працьовитості, її високої моральності та усвідомлення соціальної значущості праці як обов’язку і
духовної потреби, почуття особистої відповідальності та значущості в розбудові держави.
Духовне ледарство – то злочин проти гуманності, стверджував він. Франкові поради,
концептуальні ідеї про роль праці в житті людини є особливо актуальними в наш час. Свої думки,
що стосуються означеної проблеми, мислитель висвітлював у низці статей, поетичних збірках,
художніх творах тощо. Це, зокрема, “Наука і її взаємини з працюючими класами”, “Наші народні
школи та їх потреби”, “Мислі о еволюції в історії людськості”, “Борис Граб”, “У кузні”, “Пісня і
праця” та в низці інших творів. Дослідження цих творів дає нам підстави стверджувати, що у
вихованні та становленні особистості мислитель надавав вагомого значення ролі праці.
Аналіз останніх публікацій з цієї проблеми засвідчує, що дослідженнями соціальноекономічних поглядів Івана Франка займалося багато науковців. Серед сучасних вагомих
досліджень особливу увагу привертають праці С.Злупка, Р.Дяківа, А.Пашука, Н.Горбача та
ін. Так, дослідник економічних поглядів Івана Франка Р.Дяків у праці “Іван Франко та
економічна думка світу” ґрунтовно доводить актуальність франкових економічних поглядів
для сучасності. Поєднання морально-етичних засад розвитку суспільства та ідей економічно
розвитку держави мислителя, наголошує Р.Дяків, мають глибоку науковість, гуманізм, та
перспективу для розвитку нашої України [див.: 4, с.148]. Економічні погляди та міркування
Франка, на думку С.Злупка, розкривають ментально-світоглядні основи розвитку української
економічної думки, її історичні витоки і тяглість розвитку світогляду українців, що знаходило
свій вияв у господарській культурі, в тому числі й в економічній думці [див.: 6, с.81].
Досліджуючи філософський світогляд мислителя, А.Пашук побачив спорідненість ідей
Франка та Сковороди в питаннях смислу та вагомості категорії праці. Ідеї Франка постають
як модифікована та осучаснена концепція “спорідненої праці”, яка веде у світ реалізації до
радости, свободи, щастя [див.: 7, с.31]. Н.Горбач доходить висновку, що суспільно корисна
праця трактувалась Іваном Франком як найважливіша суспільна категорія, без якої
неможливий суспільний прогрес [див.: 1, с.64]. У процесі праці нагромаджуються матеріальні
й духовні цінності, через працю людство досягає свого розвитку.
Ґрунтовний аналіз вищенаведених досліджень з філософської та економічної спадщини
Івана Франка дозволяє говорити про актуальність нашої розвідки в царині теми праці та
трудової моралі письменника. Відсутність цілісного осмислення та аналізу художніх творів, що
стосуються означеної проблеми, зумовили вибір теми дослідження, метою якого є спроба
осмислення праці як засади людської гідності у творчості Івана Франка.
Праця як основа суспільного життя відіграє визначну роль у розвитку та вихованні
людини, формуванні її світогляду й характеру. Праця виявляє справжню сутність людини, а
через творчість індивід розкриває всі задатки, можливості та прагнення. Звеличення праці,
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дійового, активного ставлення до життя широко виявлено і в моральному кодексі Франка, для
якого питання моралі були предметом постійної уваги [див.: 3, с.86].
Значення праці в житті людини і суспільства виявляється у багатьох різноманітних її
функціях. Основні з них такі:
• Праця є основним, природнім, суспільно визнаним, моральним способом задоволення
всіх матеріальних і дуже багатьох духовних потреб як окремої людини, так і людства в цілому.
• Праця створює суспільне багатство, пристосовує природні умови для зручності людей,
опосередковує, регулює, контролює одержання людиною природних благ.
• Праця формує спільноти людей, суспільство загалом і визначає суспільний прогрес.
Праця та її результати визнаються суспільством як природна основа соціальної диференціації,
вони є серцевиною всіх соціальних відносин.
• Праця та підготовка до неї стає основною рушійною силою розвитку людини.
Створюючи та вдосконалюючи матеріальні й духовні блага, людина набуває знань, трудових
навичок, уміння ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Праця – це визначальна сфера
соціалізації людини в суспільстві.
• В праці і завдяки праці люди пізнають як закони свого розвитку, так і закони природи
[див.: 2, с.50-51].
У своїх творах мислитель робив проекцію багатьох соціальних проблем людини та
громади, та їх глибинного зв’язку з працею. Він пропагує важливість усвідомлення та розвитку
почуття громадянського обов'язку та суспільно корисної праці. Основний зміст життя людини
Іван Франко вбачав саме в повсякденній праці задля людського блага. ”Яко син селянина,
вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я почував себе до обов’язку віддати працю свого
життя тому простому народові. Вихований у твердій школі, я відмалку засвоїв собі дві заповіді.
Перша – то почуття того обов’язку, а друга – то потреба ненастанної праці” [14, с.309].
Щоденна суспільна праця, спрямована на втілення вагомих суспільних,
загальнонаціональних потреб і завдань – це і є моральний імператив Франка, смисл його життя,
а кредом – людинолюбство.
Праця виявляє справжню сутність людини, є визначальним чинником, який здатний
вселяти в неї почуття гідності й правди. Однак у таку духовну силу може обертатися лише та
праця, в якій живе громадянська свідомість, яка не тільки виправдовує, а й визначає мету і
смисл людського покликання на землі.
Виховання повноцінної особистості, переконаний Іван Франко, можливе завдяки
боротьбі з життєвими труднощами і повсякденній праці, де визначальними повинні бути власна
думка, власна духовна праця. Важливість цієї засади мислитель особливо виразно обґрунтовує
в оповіданні “Борис Граб”. У ньому він змальовує взаємодію вчителя Міхонського та його учня
Бориса Граба. “Нестандартні” на той час педагогічні методи вчителя приносять йому блискучі
плоди. Міхонський особливу увагу звертає на розвиток самостійного мислення учня, знайомить
з його з класикою художньої літератури, з метою розвитку уяви, світогляду та світобачення
учня, працює над розвитком моральних якостей, залучає свого учня поряд із теоретичним
засвоєнням знань до різного роду заняття фізичними вправами, та опануваннями певних
ремесел. “Наука мусить іти у парі з розвиванням тіла” [10, с.46], – підкреслював Іван Франко.
Це поєднання в оповіданні дає чудові результати, у Бориса розвивається багато позитивних
якостей, таких як працелюбність, наполегливість, відповідальність та інші.
Єдність розумового та фізичного виховання, єдність науки і праці є надзвичайно
важливими для людини. Доцільність та корисність цих ідей Франко обґрунтував також у
багатьох інших творах і наукових статтях. Людина, пише І.Франко, досягне щастя аж тоді,
“коли наука і праця зіллються до неї воєдино; коли всяка її наука буде корисною працею для
суспільства, а всяка праця буде виявом її розвинутої думки, розуму, науки” [11, с.32].
Важливою суспільною засадою, на думку Франка, є те, що діяльність, яка пов’язує все
суспільство, творить його як самодостатню динамічну цілісність, у цій же цілісності діяльність
і суспільна взаємодія визначаються комплексом і наповнюються змістом певних матеріальних і
духовних потреб, цінностей у фундаментальній єдності тіла і духу. Франко також констатував
факт певної проблеми, яка полягала в тому, що багато людей розмежовують поняття науки та
праці, та заперечують їх органічну єдність. Але прихильники цього твердження повинні
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зрозуміти, що “той поділ вплинув як найзгубніше на обох: стримав і стримує їх розвиток”,
що “праця і наука, розлучені в житті, марніють обидві, як дві половини однієї рослини,
розірвані на двоє” [11, с.33]. Що це було неприродно та шкідливо, доводить те, що “новіші
часи прагнуть, навпаки до з’єднання тих двох нероздільних понять до купи” [11, с.33]. “І по
суті відколи наступив той поворот у людських прагненнях, бачимо величезний поступ і в
науці, і в розвитку засобів, що покращують людську працю” [11, 33].
Об’єднання цих двох категорій, на думку мислителя, призведе до осягнення людиною
того “щасливого стану”, коли кожна людина володіючи високоінтелектуальними навичками
та вміннями, у своїй діяльності зможе досягнути бажаного, конкурувати в суспільстві,
незважаючи на свій попередній соціальний статус. “Народи тільки тоді зможуть досягти
щастя і свободи, коли всі будуть вченими працівниками, тобто коли кожний буде
розвинутий розумово якнайкраще, і коли кожен буде у змозі використовувати свої сили на
добро загалу і на добро своє власне” [11, с.33].
Вагомою проблемою, на думку мислителя, є також не рівний поділ між розумовою та
фізичною працею, що є негативним для суспільства, затримуючи його розвиток, та
призводячи до суспільної нерівності. Працюючи, набагато більше в одній сфері, людина
більше розвивається в ній, тоді як в іншій сфері навпаки деградує. Тому ці дві сфери
потрібно поєднувати і гармонізувати.
Наука є рушійною силою буття людини. “Все що тільки знання відкриває, а думка
творить, – все те праця перетворює в річ, в чин, в життя і дає їх до рук новим поколінням
робітників як знаряддя та натхнення для подальшої праці, для подальшої боротьби. Отаке
місце науки” [11, с.34]. Але без суспільно-корисної праці сама наука є безплідною:
“Суспільна праця довга, утяжлива,
Зате ж плідна, та, головно, вона
Одна лиш може заповнить без дива
Життя людини, бо вона одна
Всіх сил, всіх дум, чуття, стремлінь людини
Жадає, їх вичерпує до дна” [17, с.143].
Виховання в молоді працьовитості є важливим завданням морального виховання і ця
якість є високою цінністю в житті. В поетичних творах Франка праця не раз постає як сильний
чинник облагородження, морального вдосконалення людини.
Під працею Іван Франко розуміє не тільки фізичну чи розумову діяльність, а й
духовну, яка проявляється через самовдосконалення особистості. Він наголошує, що “життя
без діяльності, без думки, без боротьби” є шкідливим для молодої людини. Праця є лікомпанацеєю на всі духовні недуги людини й соціуму, єдино можливим та гідним людини
способом існування, найважливішою чеснотою. Праця – єдина служба людям, народові,
загальнолюдським ідеалам. Вона постає основою суспільного життя, відіграє визначну роль
у розвитку та вихованні людини, формуванні її світогляду й характеру. Саме в діяльності
формуються найважливіші риси особистості, вольові якості, її розум, увага, уява, пам'ять,
емоційна сфера, тощо. А тому надзвичайно важливим є виховання працелюбності молоді і
особливу увагу цьому повинні приділяти такі інститути, як сім'я, школа, громадські
організації та державні інститути. Виховання дітей розпочинається в сім’ї і в подальшій
соціалізації вдосконалюється. Це не лінійний перебіг обставин реального світу, тут можливі
впливи вельми суперечливих чинників, адже виховання не завжди базується на науковому
осмисленні загальнолюдських і національних цінностей; школа, про яку писав Франко,
може бути джерелом гуманних засад або ж антигуманних впливів; окрім того, є ще інші
малі чи великі групи й осередки, часто випадкові, які також впливають на дитину.
Психологи переконані, що особистість формується у складній взаємодії різних чинників і
не можна передбачити, які з них, позитивні чи негативні, справлять вирішальний вплив на
неї. Вагомий вплив на виховання мають загальнолюдські та національні цінності, моральні
норми – регулятори взаємовідносин у суспільстві.
В цінності праці Франко не має ані найменшого сумніву. Саме працелюбність є однією з
найважливіших засад формування людської гідності в людини. Важливим хочу відзначити
колосальний вплив батька Франка на формування світогляду мислителя та розуміння вагомості
ролі праці в житті людини. Батьківська кузня стала для майбутнього письменника першою
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життєвою школою, а батькові приклади працелюбності – незабутніми уроками. Світлий образ
батька як гуманної людини, поборника громадських інтересів лишився у пам’яті поета на все
життя. Поет назавжди зберіг у серці ніжну вдячність батькові за його мудру школу виховання, з
гордістю згадував його як мужню натуру, що не зломилася під тиском нестерпної панщини і
змогла промінитись душевною теплотою та щедрістю. Тобто письменник наголошує вплив
архетипу поведінки батька на своє життя і в першу чергу на свою творчість, який висвітлив як
найточніше у дитячих оповіданнях. По своєму батькові, як твердив Іван Франко, він успадкував
потребу праці заради громади [див.: 5, с.68]. У вірші “Пісня і праця” мислитель підкреслив, яке
значення та яку важливу роль відіграла праця в його житті:
“Праця дала до життя мені принаду,
Ціль дала, щоб в манівцях не зблудив” [13, с.58].
Працелюбність постає тут як світоглядна засада людського життя, як важлива чеснота,
без якої неможливе гідне життя людини. Однак у таку духовну силу може обертатися лише
така праця, якою живиться громадянська свідомість, яка не тільки виправдовує, а й визначає
мету і смисл людського покликання на землі.
Філософськи насиченими мистецькими засобами Іван Франко відтворює конкретних
людей праці в реальних обставинах їхнього життя. Його герої – це селяни, які з покоління у
покоління пристосовувалися до хліборобського укладу життя, в якому виробився усталений
світ моральних цінностей, і людина праці формувала зміст свого існування, успадковуючи
вироблені смисложиттєві орієнтири, користуючись за це шаною у звичному для неї середовищі.
Надзвичайно важливою і корисною є спільна праця. Бездіяльність Франко називає
“іржею”, яка роз’їдає міць людей, тоді як спільна праця зміцнює стосунки між ними, гартує їх.
В оповіданні “У кузні” Франко так описує свої дитячі спогади: “І певно, в ту пору ніхто з них
не думав, що та кузня, і та компанія в ній, і той її дружній радісний настрій лишаться живим і
незатертими в душі маленького рудоволосого хлопчини, що босий, в одній сорочці сидів в куті
коло огнища, і якого дбайливий батько час від часу просив відступити від скачучих іскор” [15,
с.169-170]. Також важливість і корисність спільної праці та боротьби, яку об’єднує спільна
мета, Франко описав в епічній повісті “Захар Беркут”: “Батьки і браття! Нинішня наша побіда –
велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружиєм тілько? Ні. Чи нашою хитрістю
тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте
добре на се! Доки будете жити в громадь сім порядку, дружно держатися купи, незломно
стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас” [8, 153-154].
Спільна мета, міцний трудовий колектив є важливим чинником виховання моральних якостей
людини. Це мислитель добре показує в багатьох своїх творах, зокрема в повісті “Петрії і
Довбущуки”, “Захар Беркут”, “Борислав сміється” та інших творах. У повісті “Петрії і
Довбущуки” читаємо:
“Донині праця була спільна,
В дружбі було нам мило жить.
В нас вироблялась воля сильна,
Щоб сміло в бій з життям вступить” [12 , с.25].
Повсякденна робота додавала натхнення і розвивала талант письменника, сповнювала
його оптимістичною вірою в людину. Працю Франко вважав однією з фундаментальних засад
людського життя та моралі. Праця – визначальна константа Франкового світогляду – це, в його
розумінні, головний засіб просування по шляху поступу. Недарма Лука Луців одну зі своїх
франкознавчих розвідок назвав “Філософ праці”.
“Хоч порох чоловік, та вірю я в той порох.
Я твердо вірю в труд його могучий…” [16, с.205].
Ці рядки з поеми “Нове життя” – філософський заповіт Івана Франка українському
народові. Зрештою, автобіографічне зізнання письменника з “Переднього слова” до збірки “Із
літ моєї молодості” (1914), писаного 2 травня 1913, за три роки до відходу у вічність: “В своїй
оце вже близько 40-літній літературній діяльності я переходив різні ступені розвою, займався
дуже різнорідною роботою, служив різним напрямам і навіть націям… Та скрізь і завсіди у
мене була одна провідна думка – служити інтересам мойого рідного народу та
загальнолюдським поступовим, гуманним ідеям. Тим двом провідним зорям я, здається, не
споневірився досі ніколи і не споневірюся, доки мойого життя” [9, с.282].
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Заслуговує на увагу й особистий приклад Івана Яковича. Коли випадали нечасті хвилини
відпочинку, пише у своїх спогадах “Про батька” Тарас Франко, мислитель ознайомлював своїх
дітей – Анну, Андрія, Тараса, Петра – з багатствами рідного краю, заохочував “до фізичної
праці і до майстерства”, виховував у них “самостійність” в науках. Правильною є думка
І.Франка, що духовні надбання пізнаються, шануються і примножуються працею рук,
зусиллями мозку і енергією серця, теплотою і багатством душі кожного молодого патріота
України, господаря своєї землі. Тому життєвий поклик Івана Франка “Праця, щастя і свобода” є
особливо назрілим у наш час.
Світоглядні ідеї Івана Франка, зокрема щодо виховання працелюбності молоді є
співзвучні з тими завданнями, які стоять перед сучасним українським суспільством. Вважаю
перспективними подальші розвідки цієї проблеми не тільки в художніх творах, а також у
драматургії, філософських, історичних, етнографічних і публіцистично-педагогічних працях
Івана Франка, що дозволить нам більш об’єктивно і повно дослідити її.
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Summary
Matkovsky M. Labour as Principle of Human Dignity (Based on Works of Ivan Franco). In the article the
attempt of philosophical comprehension of correlation of social and moral aspects of becoming of personality is
done in the context of labour activity. Actuality of ideas of labour ethics of Ivan Franco is argued in relation to
education of modern Ukrainian youth. The idea of Ivan Franco is grounded, that useful work is one of major world
view public categories and principles publicly. Keywords: Franco, labour, education, personality.
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ОЛЕГ – ПЕРШИЙ РЕКЕТИР РУСІ,
АБО ЯК КИЇВ СТАВ МАТІР’Ю МІСТАМ РУСЬКИМ?
На основі аналізу подій древньої Русі показано як виникає ідеологічна легенда, що “Київ є
матір’ю містам руським”. Автор доказує, що вона не має наукових підстав для існування, але
настійливо насаджується російськими істориками і політиками. Вони в цій легенді вбачають своє
кровну єдність з українським народом, а тому крадькома претендують на київські землі як свої,
батьківські. Вчені України, повторюючи цю догму, не замислюються над тим, які негативні
наслідки вона несе для формування української державності. Ключові слова: месіанізм, варяги, Русь,
військовий похід, Царгород.

“І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши:
“Я їм противник, і вам нічого давати”
(Нестор)
Однією з найхарактерніших ознак руської духовності є месіанізм. Месіанські ідеї
глибоко пронизують також праці багатьох видатних руських філософів хоча цей аспект їх
творчості, як правило, свідомо нівелюється та замовчується. Довкола ідей руського месіанізму
надзвичайно поширені ідеологічні спекуляції, які мають багатовікову історію. Однією з них є
думка про Київ як матір містам руським, а тому її об’єктивне висвітлення є досить актуальною
проблемою для формування української самосвідомості.
Автор статті ставить за мету проаналізувати історичні події древньої Русі та показати як
виникає ідеологема про Київ як матір містам руським.
В одній із своїх праць Дмитро Блажейовський якось зауважив, що в історіографії є такі
поняття, як історичні коники. Дуже часто вони не мають рації існування, проте люди їх
століттями повторюють, бо мають з цього певний зиск. Саме такими історичними кониками є
думка, що Київ є матір’ю містам руським. Давайте неупереджено проаналізуємо події тих
буремних літ.
Згідно «Літопису руського» відомо, що 879 р. помирає Рюрик і передає князювання
своєму родичеві Олегу, віддавши йому на руки і свого малолітнього сина Ігоря. Враховуючи
той факт, що князювання передавалося спадкоємцям по чоловічій лінії, а також враховуючи
подальші літописні записи, можна з достовірністю стверджувати таке: Рюрик передає
князювання своєму малолітньому сину, а регентом при ньому робить Олега.
“Князювання” Олега – це досить загадкова сторінка руської історії. Як відомо з
історичних джерел, Рюрик правив сімнадцять років (з дня приходу і до самої смерті) і не робив
ніяких походів. Напевно так княжити заповідав він і регенту Олегу. Але вже через три роки
після смерті Рюрика (882 р.) він переходить на традиційні для русів хліба – захоплює
Смоленськ, Любеч і скрізь садить своїх мужів. Шляхом обману бере у полон Аскольда і Діра,
вбиває їх і заволодіває Києвом. У розрізі нашої теми важливі нюанси, про які пише літописець,
описуючи вбивство Аскольда і Діра. Розглянемо їх.
Олег, сховавши воїнів у човнах, сам вийшов на берег, несучи малого Ігоря, “…послав
[посла] до Аскольда і Діра сказати, що, мовляв: “Ми – купці єсмо, ідемо в Греки од Олега і од
Ігоря-княжича. Прийдіть-но оба до рідні своєї, до нас” [3, с.13]. Коли ж Аскольд і Дір
прийшли, то Олег заявив їм: “Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І
[тут] винесли Ігоря. – А се – син Рюриків” [там само]. Які ж нюанси важливі?
По-перше, Олег, судячи з його поведінки, був регентом при малолітньому Ігореві. Інакше
ніякої потреби виносити сина Рюрика не було б.
По-друге, якщо Олег був роду княжого, то Аскольд і Дір були лише родичами варязьких
воїнів, але не з роду Рюрика, інакше їх би не вбивали.
По-третє, лише регентство при малолітньому Ігореві давало підставу Олегові вбити
Аскольда і Діра, які добровільно, напевне, не визнали його регентом, адже самі були родичами
варягів і боярами Рюрика. Тим більше, що Рюрик сам відпустив їх до Візантії.

196

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

По-четверте, лише регентство при малолітньому Ігореві давало підставу Олегові не
лише потіснити Аскольда і Діра, а й “княжити” у Києві, який стає центром консортивної
спільноти варяго-русів. “І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: “Хай буде се мати городам
руським”. І були в нього словени, і варяги, й інші, що прозвалися руссю” [там само], – пише
літописець. Чому саме так сказав Олег? Відповідь очевидна і напрошується сама: у Києві
знаходиться нащадок Рюрика, його син Ігор. А там де князь русів, там і їхня столиця. Отже,
ніяких заслуг Києва у цьому немає. Такою матір’ю міг бути Новгород, Псков, Києвець чи якесь
інше місто, якби цього забажав князь.
По-п’яте, звертаю увагу також на досить красномовні слова літописця, які слідують
зразу за словами Олега. Руссю називається не окремий етнос чи плем’я, а перш за все воїни
Олега, серед яких були варяги, словени та представники інших народностей. Це також
підтверджує версію про походження терміну “рус” від способу пересування і життя
консортивної спільноти, що “харчувалася” розбоєм і грабунком.
По-шосте, в дружині Олега були словени і з них же (з Новгорода) Олег бере данину. Ось
як пише літописець: “Сей же Олег почав городи ставити і встановив данину словенам, і
кривичам, і мерям. І встановив він варягам данину давати від Новгорода, – триста гривень на
рік заради миру, – що до смерті Ярославової давали [новгородці] варягам” [там само]. Цей
текст також потребує інтерпретації.
Вказаний у літопису розвиток подій цілком вірогідний. Завойовник завжди спирається
на місцевих запроданців, заохочуючи їх матеріально. Але в цьому випадку літописець, на мій
погляд, пише про щось інше, причому досить важливе для розуміння становлення руської
народності. Річ у тім, що Олег, покинувши Новгород, по суті справи порушив домовленості
Рюрика із словенами, які задовольняли обидві сторони. Інакше б мир не панував на
словенських землях за князювання Рюрика. Проти порушення угод Олегом напевно
виступила і частина варягів, які зажадали їх виконання. Саме для цих варягів Олег і
встановлює “данину давати від Новгорода” заради миру. Можна здогадатися, що ця данина
була значно більша від попередньої, а це цілком задовольняло варягів (мужів Рюрика,
Сванельда, Свинеуса тощо). Крім “усмиріння” людей Рюриковичів, збільшення данини
виконувало й іншу функцію, а саме: допомагало рекрутувати словен у військову дружину
Олега, тобто формувати із них руських. Саме ці нові руські складають певну частину
здирників Олега, які виступають супроти південних слов’ян і ходять за грабунками на
Візантію. За декілька років Олег силою підкорив полян, древлян, сіверян, радомичів тощо.
По-сьоме, звертаю увагу на особливості “князювання” Олега на полянських землях, без
осмислення яких важко зрозуміти генезис руського народу. Це його чітко виражений
здирницький, говорячи сучасною мовою, рекетирський характер. Якщо фінські племена разом
із словенами запросили князя, котрий би володів ними і рядив за угодою, по праву, то така
цивілізаторська роль явно не до душі руському Олегу. Покидає він Новгород, мечем
підкоряючи слов’янські та інші племена. І завжди рекетирське: не давайте хозарам, а давайте
мені. “І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: “Я їм противник, і вам нічого
давати” [там само, с.14], – пише літописець. Спочатку вона незначна, але з роками
збільшується. У 883 р. Олег починає воювати проти деревлян і, мечем покоривши їх, брав з них
данину, водночас не дає їм платити данину хозарам, сказавши при тому: “Я їм противник, і вам
нічого давати” [там само]. Так само поступив і з радомичами: “У РІК 6393 [885]. Послав Олег
[послів] до радомичів, питаючи: “Кому ви данину даєте?” Вони ж сказали: “Хозарам”. І
мовив їм Олег: “Не давайте хозарам, а мені давайте”. І дали вони Олегові по шелягу, як ото й
хозарам давали. І володів Олег деревлянами, полянами, сіверянами, а з уличами й тиверцями
мав рать” [там само]. Босяцький характер князювання Олега не може приховати і виправдати
навіть придворний літописець. У 907 р. Олег зібрав багато воїнів (серед яких уже є поляни,
деревляни, сіверяни) і пішов на Царгород. В ході походу “…попустошив він довкола города, і
вчинив убивство багатьох греків. І палат багато вони розбили, і церкви попалили. А котрих же
брали як полоняників, [то] одних вони посікали, а других мучили, інших же розстрілювали, а
[ще] інших у море кидали. І багато іншого зла творили руси грекам, як ото [звичайно] вороги
творять” [там само, с.17], – пише літописець. На любу данину погодилися греки, лише б не
губив по-варварськи Олег Царгород. “І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі
кораблів: по дванадцять гривень на чоловіка, а в кораблі [було] по сорок мужів. І згодилися
греки на це, і стали миру просити, щоби не пустошив він Грецької землі” [там само, с.18], –
сповіщає літописець. При укладанні мирної угоди Олег явно шантажує греків непомірними
вимогами. “І зажадав Олег дати воям на дві тисячі кораблів по дванадцять гривень на кочет,
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а потім давати углади (щорічна данина. – М.К. Примітка: це та інші пояснення даються за
Леонідом Махновцем, автором українського перекладу “Літопису Руського”) на руські города –
спершу на Київ, а тоді й на Чернігів, і на Переяславль, і на Полоцьк, і на Ростов, і на Любеч, і
на інші городи, – бо по тих городах сиділи князі, під Олегом сущі” [там само], – пише
літописець. Але й цього замало Олегу. “[Коли] приходять руси, нехай посольське (все що
потрібно для утримання послів. – Л.Махновець) беруть скільки [посли] хотять. А якщо
прийдуть купці, хай беруть місячину (провіант на місяць. – Л.Махновець) на шість місяців: і
хліб, і вино, і м’яса, і риби, і овочів. І нехай дадуть їм митися, скільки вони хотять (вода в
засушливому Царгороді мала велику вартість, а купання в лазні для греків було великою
насолодою і навіть засобом лікування. – Л.Махновець). А коли йтимуть руси додому, нехай
беруть у цесаря нашого на дорогу їжу, і якорі, і канати, і паруси і [все], скільки треба” [там
само], – передає вимоги Олега літописець. Послухали, послухали греки, погодилися і сказали:
“Якщо прийдуть руси не для торгу – хай місячини не побирають. Хай заборонить князь людям
своїм, русам, які приходять сюди, щоб не творили вони капості в селах і в землі нашій. Руси,
що прибувають, нехай живуть коло [церкви] святого Мами (церкву монастир святого Маманта
було збудовано не в самому місті, а за фортечною стіною біля берега затоки, поблизу воріт
через котрі і пропускали русичів у Царгород. – Л.Махновець). А [коли] пошле цесарство наше
[своїх мужів], хай ті перепишуть імена їхні, і тоді [хай] візьмуть вони місячину свою: спершу
[ті, що] від города Києва, а тоді з Чернігова, і [з] інших городів. І нехай входять вони в город
одними воротами, з цесаревим мужем, без оружжя, [по] п’ятдесят чоловік, і хай торгують,
як ото їм треба, не платячи мита ні від чого” [там само]. Відмінність у пропозиціях разюча.
Але якби там не було, повернувся Олег назад із багатою добичею. “І прибув Олег до Києва,
несучи золото, і паволоки, і овочі, і вина, і всяке узороччя (коштовності взагалі, зокрема тканини
з вишитими візерунками, різьблені речі, ювелірні вироби. – Л.Махновець)” [там само, с.19].
По-восьме, в олеговій дружині, яка йшла на Царгород, були не тільки руські, а і південні
слов’яни: поляни, древляни, сіверяни тощо. Перебували вони в дружині явно на
нерівноправних умовах. Про це свідчить такий красномовний факт, переданий літописцем.
Після укладання миру і прийняття присяги за руським звичаєм (клялися ті своєю зброєю і
Перуном, своїм богом, і Велесом, богом худоби) Олег сказав: “Ізшийте паруси паволочані
(загальна назва дорогої матерії типу порфіри, парчі, багору пурпурового кольору або витканої
золотом чи сріблом на шовковій основі. – Л.Махновець) русам, а словенам – шовкові. Так і
вчинили.... І напнули руси паруси паволочані, а словени – шовкові, і роздер їх вітер. І сказали
словени: “Візьмемось за свої грубі. Не дано словенам [напинати] паруси шовкові” [там само].
Про нерівноправність слов’ян і руських говорить також склад військової дружини Олега, з
якою він пішов на Греків у 907 р. Головну ударну силу складають варяги, а поляни займають у
війську далеко не перше місце, на що раніше вже зверталась увага.
По-дев’яте, вимагає більш прискіпливого аналізу і мирний договір, який уклали мужі
Олега. “У РІК 6420 [912]. Послав Олег мужів своїх налагодити мир і укласти договір межи
Греками і Руссю. І послав він, мовлячи: “Згідно з другою угодою, що відбулась при тих же
цесарях, Льві й Олександрові, ми, [мужі] від народу руського – Карл, Інгельд, Фарлоф, Вермуд,
Рулав, Гуди, Руальд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лідул, Фост, Стемид, – послані від
Олега великого князя руського, і всіх, що є під рукою його, світлих бояр, до вас, Льва, і
Олександра, і Констянтина, великих за волею божою самодержців, цесарів грецьких, для
збереження і на засвідчення дружби, яка од багатьох літ була межи християнами і руссю, за
бажанням наших князів і за [їхнім] велінням і від усіх, що є під рукою його, [Олега], сущих
русів. Наша світлість, більше від інших за волею божою хотячи зберегти і засвідчити таку
дружбу, яка бувала межи християнами і руссю, багато разів насправді прагнули не лише
просто на словах, а на письмі і з клятвою твердою, клявшись оружжям своїм, дружбу таку
засвідчити і утвердити по вірі і по закону нашому” [там само, с.20].
Тлумаченню цих договорів присвячено багато праць. Окремі положення договорів у цих
працях тлумачаться по різному. Зокрема Л.Є.Махновець зауважує: “Договір 911 р., як доводять
нині, було укладено в Константинополі без попередніх переговорів в Києві і виготовлено на
двох хартіях (перга-мента): 1. Хрисовул – затверджена Леоном і Олександром грамота,
призначена для Олега; 2. Доповнена (чи тотожна?) клятвенна грамота руських послів для
грецької сторони; з цієї грамоти до від’їзду з Цесарограда руські посли одержали копію,
переклад якої, недоладно зроблений, зрештою, невідомо ким, де і коли, потрапив до літопису”
[там само]. Це пояснення дозволяє точніше відтворити реальну історичну мотивацію, яка
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підштовхувала Олега до підписання договору з греками. Виділю також такі важливі моменти,
які виникли при укладанні угоди, котрі потребують коментарів.
1) Посилає своїх мужів налагодити мир і укласти договір межи Греками і Руссю Олег. Це
означає що попередній договір, укладений 907 р., його особисто і дружину чимось не
задовольняє. Не випадково від руських у переговорах 912 р. беруть участь і ті мужі Олега, котрі
укладали договір 907 р. Зажадавши великої данини при поході в 907 р. Олег “…почав мир
ладнати з обома цесарями грецькими, з Леоном і з Олександром. Він послав до них обох у город
Карла, Фарлофа, Вермуда, Рулава і Стемида, кажучи: “Згоджуйтесь мені на данину”. І
сказали греки: Чого хочете – [того] ми й дамо тобі” [там само, с.18]. Ці самі мужі Олега
беруть участь у переговорах і в 912 р. Причому відіграють провідні ролі. Всі вони, за
виключенням Стемида, подані у списку першими. Вклинився на другу позицію лише Інгельд.
Може бути декілька версій тлумачення цього факту. Найімовірнішою є така. Йдучи в похід на
Візантію 907 р., Олег прагнув не тільки пограбувати Царгород та інші грецькі міста, а й
примусити греків постійно платити данину русам, заключивши кабальний мирний договір. Тому
в похід він взяв “дипломатів”. Вимоги Олега, згідно з договором 907 р., були непомірно великими
і тому навряд чи виконувалися греками. Потрібно було їх заново законодавчо закріпити. Для
цього й посилаються ті мужі, які заключали попередній договір. Очолює обидві делегації Карл.
2) Договір, який подано в літопису, справедливо можна характеризувати як
рівноправний. Але виникає запитання: який сенс для Олега заключати такий договір, адже
вимоги 907 р. були набагато вигідніші для князя та його дружини. Це запитання зникне само
собою, якщо визнати (як це роблять окремі історики), що в літописі подана лише грамотаклятва руських послів для грецької сторони, котра докорінно відрізняється від грамоти, нібито
затвердженої Леоном і Олександром і призначеної для Олега, в якій греки, мовляв, визнають
більш кабальні умови сплати данини. Чи можливе існування двох різних грамот з великими
розбіжностями? Думаю, що неможливе. Греки, як засвідчує той же літопис, завжди
дипломатично перегравали руських. Так було в 907 р., коли греки погоджувалися на всі вимоги
“дипломатів” Олега, а записали зовсім інше. Так, найімовірніше, сталося і цього разу. Якби
було інакше, то в літо пису, не го ворячи про легенди, збереглися б відомості про перемогу
руської зброї. Цього немає. Звідси можна дійти висновку, що дипломатичний вояж мужів Олега
завершився невдачею. Руські задовольнилися лише дарами і почестю, з якою їх приймали.
“Цесар же Леон, вшанувавши послів руських дарами – золотом, і паволоками, і фофудіями
(особлива грецька матерія, з якої шили каптани з поясами. – Л.Махновець), – приставив до них
мужів своїх показати їм церковну красу, і палати золотії, і багатство, що було в них: золота
безліч, і паволоки, і каміння дороге, і страждання господні – вінець, і гвоздіє, і багряницю, і
мощі святих, повчаючи їх віри своєї і показуючи їм істинну віру. І тоді одпустив він їх у свою
землю з честю великою” [там само, с.22], – пишеться в літопису. Стосовно великої честі, з якою
нібито греки приймали і проводжали руських, то це явне перебільшення, яке взагалі
притаманне руським – видавати бажане за дійсне. “Непроханий гість, – мовиться в руській
поговірці, – гірше татарина”. А як руський “…народ, який привик тремтіти при одному імені
татарина” [2, с.71], – шанував цих же татар. Пояснювати, надіюсь, не треба. Саме такими і
навіть гіршими гістьми для греків були непрохані руські. По них і реальна, а не бажана, честь.
3) Як слідує з договору, посли представляють народ руський. Виникає запитання: мова
йде лише про руських, чи про всі народності, підкорені руськими? На мій погляд, термін
“руські” подається в договорі щонайменше в двох значеннях. Делегація послів представляє
саме руських, “сущих русів” (дивись цитований літопис). Від їх імені й укладається договір.
Причому під русами розуміються лише люди князя, його приближені, “світлі бояри”, як
називаються вони в договорі. Підкорені народності в договорі прямо не згадуються, а
позначаються словами “інші”, “всі інші”, “люди”, “родичі”, “різні”, “полоняники”, “ці” тощо.
Проте в договорі простежується й інша проекція, а саме: руські посли стверджують, що були
послані Олегом “…для збереження і на засвідчення дружби, яка от багатьох літ була межи
християнами і руссю” [3, с.20]. Проте, якщо під руссю розуміти саме руських (тобто варягів),
то про яку багатолітню дружбу між ними і греками може йти мова? Адже руські приходили
до Царгорода лише за грабунками і даниною, творячи “…різні капості в селах і землі” [там
само, с.18] грецькій. Про це неодноразово і красномовно пише літописець. Як витлумачити
такі недоречності? Цілком правомірно звинуватити руських в цинізмі, адже, приходили вони
до греків завжди із зброєю, пустошили довкола міста, вчиняли вбивства, палили церкви. І все
це видавати за багатолітню дружбу, забуваючи свої жорстокі діяння. Проте відповідь може
бути дещо іншою, а саме: руські видають себе за інших, за росів, з якими у греків справді
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була багатовікова мирна співпраця, дружба. Роси – так називали греки слов’янські
наддніпрянські племена – віками торгували з греками. Тому за росів і видають себе пришлі
руські, коли мова йде про багатолітню дружбу між ними і греками. Таке тлумачення дозволяє
зняти незрозумілу суперечність: руські самі себе чітко називають руськими, а греки їх
росами, про що засвідчують численні писемні пам’ятки Візантії [див.: 1]. У договорі
зустрічається і слово “Русь”. Під цим терміном розуміється країна, земля. Наприклад, у
договорі записано: “…якщо приключиться... біда човну руському, то ми, [греки], проведемо
його в Руську землю” [3, с.21]. Або інший приклад: “Про полонення русами [тих], які часто
прибувають із якої-небудь країни в Русь і яких продають в Християни, а також іще й про
полонених християн, які часто з якої-небудь країни прибувають в Русь, – цих [нехай]
продають по двадцять золотих і хай прибувають вони в Греки” [там само].
4) У договорі Олег названий великим князем руським, при тому що він був лише
регентом при малолітньому Ігорю. Князівство у варягів, як відомо, передавалося по
спадкоємності: від батька до сина. В нашому випадку це мало статися при досягненні Ігорем
повноліття. Чому ж тоді Олег називається великим князем руським? Як витлумачити цей факт?
Можливі дві версії: або Олег порушив традиції і незаконно узурпував владу, або він і надалі
залишався регентом, навіть при повнолітті Ігоря. Взагалі, відносини між княжичем Ігорем і
його наставником Олегом – це загадка історії. Найімовірнішою, на мій погляд, є друга версія.
Безініціативний, кволий Ігор не міг протистояти натиску хитрого, віроломного і жорстокого
Олега. Тому Ігор, фактично будучи князем, добровільно передає Олегу управління по
збиранню данини з поневолених слов’янських народів. А так як саме Олег керував походом у
Візантію, то від його імені підписується і договір з греками. Слід також враховувати, що Олег
від самого дитинства виховував Ігоря, був його опікуном, замінюючи, власне кажучи,
померлого батька. Використовуючи своє становище, Олег і величає себе великим князем
руським. До пори до часу це визнають і його приближені. Вони кровно зацікавленні в цьому.
Тим більше, що батько Ігоря (Рюрик) князював у Новгороді, а Олег – у Києві, який він сам
підкорив. Лише пізніше першого Рекетира Русі Олега князем згадуватимуть лише у легендах,
віддаючи першість прямому насліднику Рюрика Ігорю.
Із сказаного зроблю такий висновок. Легенда про Київ як матір містам руським є одним,
говорячи словами Д.Блажейовського, з історичних коників. Вона не має ніяких підстав для
існування, але настирливо повторюється тому, що дехто з цього має певний зиск. Зокрема,
російські історики і політики у цій ідеологемі бачать свою кровну спорідненість з українським
народом, отже і претензії на київські землі як на свої, батьківські. Українські ж науковці цю
догму повторюють, не задумуючись над тим, які негативні наслідки для формування
української державності вона має.
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Summary
Kitov M. Is Kyiv the “Mother of Russian Cities”? The origin of ideological legend
according to which Kyiv is considered as a “mother of Russian cities” is investigated in the
article basing on analysis of Ancient Rus’ events. The author proves that this legend has no
scientific grounds for its existence. It is persistently propagated by Russian historians and
politicians. They see in this legend their blood relation with Ukrainian people and that is why they
have a claim on Kyiv land as their own, of one's fathers. Some Ukrainian scientists repeat this
dogma and do not think about its negative consequences for becoming of Ukrainian statehood.
Keywords: messianism, Varangian, Rus, military campain, Tzargorod.
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МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ ОСНОВНИХ ЕСТЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У
ДОСЛІДЖЕННІ ТІЛЕСНОСТІ ЯК ХУДОЖНЬОГО ФЕНОМЕНУ
Показано, що методологічна роль естетичних категорій у дослідженні тілесності полягає в
розкритті суперечливої природи людської чуттєвості, вираженої в різних видах і стилях мистецтва.
Проаналізовано особливості художніх модифікацій тілесності в контексті співвідношення ідеального
та реального в життєдіяльності людини. Мета зображення прекрасного чи потворного тіла зумовлена
характером естетичного ідеалу та задуму художника. Прекрасне чи потворне тіло може бути
елементом художнього тексту різних стилів і різної естетичної спрямованості, у тому числі й
трагічної чи комічної. Інтерпретація тілесності у цьому випадку залежить від її приналежності до
зовнішньої або внутрішньої форми твору мистецтва. Ключові слова: методологія, естетичні категорії,
тілесність, тіло, естетичний ідеал, ідеальне, реальне, модифікація, внутрішня форма, зовнішня форма

Заявлена тема набуває своєї актуальності в контексті загальнокультурної уваги
сьогодення до проблем тілесності, а також у зв’язку з необхідністю подолання обмеженого
погляду на естетичну сутність тілесності в її художніх модифікаціях, що потребує подальшого
розвитку методології дослідження зазначеного феномену.
У численних наукових працях з філософської антропології, філософії культури,
культурології, соціальної філософії естетичний аспект, як правило, зведено до проблеми краси
тіла. Наприклад, В.Косяк у своєму дослідженні тілесності людини в різних формах культури й,
зокрема, у розділі «Естетичний аспект. Прекрасне, красиве, тілесне» зосереджує увагу на таких
питаннях тілесної краси людини: опозиція «внутрішнє – зовнішнє» і краса людини; мова тіла;
еталонний фізичний образ людини; тілесна статева диференціація; характеристики краси тощо
[див.: 7]. Але, як відомо, краса є не єдиною проблемою естетики, оскільки естетичне ставлення
людини до дійсності має багатоманітні форми вираження, що відображено також в естетичних
категоріях піднесеного і ницого, трагічного і комічного та ін. Саме тому, ототожнення
категорій «естетичне» та «прекрасне» стає перешкодою в естетичному дослідженні тілесності.
Метою статті є обґрунтування цілісного, багатоаспектного підходу в дослідженні
естетичної сутності тілесності, що може бути забезпечене лише за умови розкриття
методологічного потенціалу всіх основних категорій естетики як певної системи.
Система естетичних категорій дозволяє розкрити суперечливість людської
життєдіяльності, складність взаємодії індивіда з навколишнім світом, прагнення особистості до
самоствердження, її «підйоми» та падіння, радість і страждання.
Естетичні категорії відображають багатоманітність людської чуттєвості, розкриваючи
взаємозв’язки та переходи одних почуттів в інші. Класична естетика достатньо глибоко
проаналізувала діалектику прекрасного та потворного, піднесеного та ницого, трагічного та
комічного, показала історичну, етнічну, соціальну відносність зазначених категорій у межах
їхньої суперечливої єдності. Розкриття категоріальних взаємозв’язків стосувалося не тільки
протилежних категорій, а й таких, як прекрасне, піднесене, трагічне, з одного боку, та
потворне, нице, комічне – з іншого.
Теоретичний досвід класичної естетики є значущим і для сучасної науки, оскільки
дозволяє зрозуміти ті трансформації, що відбулися в культурі та мистецтві епохи Постмодерну.
Поняттєво-категорійний апарат естетичної науки постійно вдосконалюється в контексті
переосмислення її структури, що породжує нові методологічні проблеми. Зокрема, В.Бичков
пропонує виокремити в структурі естетики три розділи, які б ураховували весь доступний нам
історико-естетичний матеріал і найсучасніший естетичний і «квазі/довкола-естетичний досвід»
[2, c.108], а саме: класичну естетику, нонкласику та віртуалістику. У сферу нонкласики автор
уводить такі поняття, як лабіринт, абсурд, повсякденність, тілесність, жорстокість, річ,
симулякр, артефакт, еклектика, гіпертекст, деконструкція тощо. У теорію віртуалістики треба,
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на погляд автора, ввести такі поняття, як адаптація, інтерактивність, навігація, імплозія,
конструювання, морфінг, ризома тощо.
Не можна не погодитись із думкою В.Бичкова стосовно того, що естетика повинна
вдосконалювати свій поняттєвий апарат, відповідаючи викликам нової художньої реальності.
Разом із тим, стосовно поняття тілесності, котре автор відносить до низки категорій нонкласики,
слід уточнити, що це поняття в минулому не було маргінальним і для естетичної теорії, і для
практики художньої творчості, і для культури в цілому. Можна говорити, радше, про мінливість
змісту цього поняття, про зміщення смислових акцентів тілесності в сучасному мистецтві.
В.Бичков не заперечує того, що «головні категорії класичної естетики на певному, більш
довершеному етапі розвитку художньої віртуальності будуть затребуваними певною мірою. Уже
зараз нонкласика та віртуалістика активно працюють з феноменами, які описують за допомогою
категорій гри, іронії, потворного» [2, с.107]. Зокрема, без категорії прекрасного також не можна
обійтися, хоча б у модифікаціях красивості та гламуру. В.Бичков припускає, що «естетичний
досвід віртуальної реальності може в перспективі вивести людину і в метафізичні простори, з
якими поки що мало справу тільки високе класичне мистецтво» [2, с.107-108].
На наш погляд, естетика сьогодні не повинна відкидати своє історичне надбання,
застосовуючи в аналізі естетичних феноменів як класичні, так й нові категорії в їхньому
взаємозв’язку. Естетика має багатющий досвід дослідження феномену прекрасного в контексті
людської чуттєвості; власне, завдяки цьому феномену естетика й відбулась як наука.
Починаючи з античних часів, мислителі намагалися розгадати таїну краси, висвітлюючи ті чи ті
її аспекти. З давніх-давен красу пов’язували з гармонією, мірою, впорядкованістю, з повнотою
життя, реалізацією людини як цілісної істоти. При цьому і уявлення про повноту життя, і
відповідно ідеали краси мали відносний характер.
Глибоке обґрунтування концепції ідеалу, його стосунок до природи і до суб’єктивної
художньої творчості ми знаходимо у Г.Гегеля. Недовершеність природної краси, на думку
мислителя, зумовлює потребу зосередити увагу на втіленні ідеалу (ідеї прекрасного) у
художній творчості. Саме тому, для Г.Гегеля предметом естетики є сфера мистецтва як «велике
царство прекрасного» [4, с.7]. Різноманітність художньої творчості зумовлена тим, що окремі
художні форми – це «загальні форми ідеї прекрасного, що розвивається» [4, с.96]. Наявність
цих форм зумовлена різним ступенем утілення ідеалу в чуттєвому матеріалі.
Отже, Г.Гегелем було закладено розуміння краси як відповідності ідеалу та чуттєвості.
Надалі ця позиція була розвинена і трансформована в радянській естетиці. Тлумачення сутності
естетичного ставлення людини до дійсності в контексті співвідношення ідеального та
реального (ідеалу та реальності), запропоноване свого часу одним із визначних російських
учених М.Каганом, має й сьогодні важливе методологічне значення для естетики.
М.Каган стверджує, що в основі естетичного переживання дійсності лежить
«співвіднесення реальності з ідеалом, що здійснюється людьми в їхньому повсякденному
спілкуванні з навколишнім предметним світом» [5, с.137]. Естетичне переживання виникає
тоді, коли «у безпосередньому чуттєвому сприйнятті реального предмета людина ставить цей
предмет у певний зв’язок з ідеало м. Від то го , яким є саме цей зв’язо к, залежить ко нкр етна
естетична оцінка предмета – визнання його красивим або потворним, піднесеним або ницим,
поетичним або прозаїчним, трагічним або комічним» [там само].
Саме тому, відповідність реального ідеальному М.Каган називає загальним законом
прекрасного, а невідповідність реального ідеальному є основою потворного. Категорії
трагічного та комічного відображають певне «розв’язання конфлікту між людськими ідеалами
та життєвою реальністю» [5, с.168]: якщо основою трагічного є поразка ідеалу в зіткненні його
з реальністю, то основою комічного є поразка реального в конфлікті з ідеальним. Що
стосується категорій піднесеного та ницого, то М.Каган відзначає їхню близькість до категорій
прекрасного та потворного, які «виражають співвіднесення реального та ідеального в якісному
відношенні», в той час, як «піднесене та низьке – у відношенні кількісному» [5, с.154]. Тут ми
бачимо вже розвиток ідей І.Канта. М.Каган застосовує такі поняття, як «величезна сила»,
«надзвичайна могутність», які визначають характер утілення у піднесеному людського ідеалу, а
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в низькому – втілення ворожих ідеалу якостей. Отже, піднесене та нице можна
схарактеризувати за допомогою поняття «надмірність».
Український філософ А.Канарський, розкриваючи суперечливу природу людської
чуттєвості, підкреслював, що відмінність між поняттями піднесеного, трагічного, комічного
тощо зумовлена різним ступенем тотожності ідеалу та його засобів у процесі переживання того
неодмінного, що визначене в самому ідеалі [див.: 6, с.188].
Отже, функції естетичних категорій не обмежуються описом естетичних феноменів, у
тому числі й художніх форм тілесності, вони розкривають їхню суперечливу природу. Ця
суперечливість може виявляти себе у протиставленні душі та тіла, де кожна з іпостасей
людської цілісності може бути охарактеризована або як прекрасне, або як потворне. Певні
розв’язки проблеми духовного та тілесного сформувалися в різних історичних формах
культури і відповідають конкретно-історичним естетичним ідеалам.
Міра та надмірність, гармонія та дисгармонія, розквіт і занепад – усе це поняття, що в
межах основних естетичних категорій розкривають основу модифікацій тілесності та
дозволяють проаналізувати художні засоби зовнішньо-тілесного вираження чуттєвості людини.
Конструювання систем художніх засобів у свою чергу відбувається в межах певних художніх
стилів як безпосереднього втілення світовідчуття.
Ще з античних часів сформувалися певні уявлення про ідеальні пропорції людського тіла,
а будь-які відхилення від них розцінювались як порушення ідеалу краси. При цьому треба
зауважити, що все ж таки класичний канон не був абсолютно незмінною величиною. Навіть у
межах класицизму можна спостерігати варіації класичних норм, що зумовлено як історичними,
так і етнічними чинниками. Саме тому і ренесансна скульптура, і французька скульптура ХVІІІ
ст. дуже відрізняються від класичної давньогрецької скульптури, а також одна від одної.
Світоглядні орієнтації, культурно-етнічні вподобання завжди впливають на характер
художньої творчості, формуючи певні художні стилі. Безумовно, в історії мистецтва можна
виокремити дві основні традиції (класичну та некласичну), кожній з яких притаманні свої
принципи тілесності: ідеалізація та деформація, або натуралізація. А проте, відмінності цих
традицій мають відносний характер, і тому принцип ідеалізації може бути застосований у
романтизмі, бароко, реалізмі тощо.
Пропорційність як ознака краси тіла може поставати перш за все елементом зовнішньої
форми. Відносність зовнішньої та внутрішньої форми зумовлює той факт, що красиве тіло
може бути включене в контекст і піднесеного, і трагічного, і драматичного, і комічного.
Красиве тіло не є прерогативою класицизму, воно може бути елементом художньої тканини
інших художніх стилів, в основі яких лежать різні світоглядні принципи (бароко, романтизм,
символізм, реалізм). Наприклад, прекрасні тіла, не спотворені болем, стражданням,
передсмертною агонією, ми побачимо в живописних творах романтиків Т.Жеріко («Пліт
«Медузи», 1829 р.) та Е.Делакруа («Смерть Сарданапала», 1827 р.). Різницю між класицизмом і
романтизмом, у цьому випадку, можна визначити лише на рівні внутрішньої форми –
композиції. Трагізм ситуації у цих творах виражено за допомогою ускладненої, динамічної
діагональної композиції, сповненої контрастів.
Прекрасні тіла ми бачимо і в барокових скульптурних творах Л.Берніні («Аполлон і
Дафна», 1622 р.; «Нептун і Тритон», 1620 р.; «Викрадення Прозерпіни», 1621 р.). І знов
розрізнити класицизм і бароко можна лише за характером композиції: більш динамічної та
живописної. Як зазначав Г.Вьольфлін, бароковій пластиці притаманне інше трактування
форми, важливими є «перехід і зміна», «ілюзія живого руху» [3, с.187] на противагу
фронтальному класицизму.
Так само, як і прекрасне тіло, потворне може бути елементом зображально-виражальних
систем різних художніх стилів. Узагалі, потворне має своє визначення у сфері, що протистоїть
естетичному ідеалу. «…Все потворне ослаблює та засмучує людину. Воно нагадує їй про
загибель, небезпеку, безсилля … Потворне розуміють як знак і симптом виродження … Кожна
ознака виснаження, скрутності, старості, стомленості, будь-яка несвобода, як судома, параліч,
перш за все запах, колір, форма розкладання, тління, хоча б навіть у символічному вигляді, –
все це викликає однакову реакцію, оцінку “потворне”» [8, с.604].
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Мета зображення потворного тіла може бути зрозумілою лише в контексті певного
ідеалу, естетичних задумів художника.
Потворне вперше в історії естетичної думки стало об’єктом спеціального дослідження у
ХІХ столітті. Йдеться про відому працю Карла Розенкранца «Естетика потворного», в якій було
здійснено класифікацію та детальний аналіз різновидів потворного. У гегелівському дусі автор
розкриває діалектику прекрасного та потворного. Основою прекрасного він називає тотожність
ідеї та її чуттєвого втілення, що дозволяє характеризувати прекрасне за допомогою понять
«тотожність», «цілісність», «завершеність форми» [9, с.70]. Потворне, навпаки,
характеризується як відсутність єдності, незавершеність і неточність форми.
До зазначених характеристик прекрасного автор додає ще одну, дуже важливу – свободу.
Він стверджує, що істинна краса не існує без свободи, а потворне не існує без заперечення
свободи: «Відсутність форми та неточність досягають апогею своєї генетичної основи саме за
відсутності свободи. Із цієї відсутності виникає деформація утворень» [9, с.121]. Отже, коли
людина стає залежною від чуттєвих насолод, вона віддаляється від суворих закономірностей
свободи [9, с.152]. Природні потреби людини (прийняття їжі, розмноження тощо) самі собою
не є потворними, «вони стають такими тільки тією мірою, якою поневолюють свободу духу»
[9, с.152]. Жадібність, ненажерливість, пияцтво, розпуста – все це людські вади, породжені
порушенням міри і являють собою певну деформацію. «Безмірне задоволення інстинкту голоду
породжує черевате, в’яле і тому потворне тіло – деформацію, яку експлуатує комедія з метою
отримати безпечні ефекти…» [9, с.154].
Ідеї К.Розенкранца нас цікавлять в аспекті переходу потворного у комічне:
«Самознищення потворного через видимість свободи та необмеженість, що виражає себе за
допомогою деформації ідеалу, є комічним» [9, с.123].
Зосереджуючи увагу на багатоманітності виявів потворного, його співвіднесення з
прекрасним і комічним, К.Розенкранц не виходить за межі абсолютного протиставлення
прекрасного та потворного, за межі розуміння краси як певного абсолюту. Саме тому, його
аналіз є позаісторичним, автор не враховує зв’язок ідеалу з конкретним культурно-історичним
контекстом. Надалі, в історії естетичної думки цей недолік буде виправлено.
Іншу інтерпретацію тілесність отримує в дослідженнях М.Бахтіна. Якщо К.Розенкранц
вбачає у творі Ф.Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» лише дзеркало аморальності парижан, то
М.Бахтін характеризує цей твір як утілення образної системи народної сміхової культури. Цей
тип образності, цю особливу естетичну концепцію буття автор назвав «гротескним реалізмом»,
в якому «матеріально-тілесна стихія є первнем глибоко позитивним…» [1, с.25]. Тіло та тілесне
життя мають «космічний і водночас всенародний характер; це зовсім не тіло і не фізіологія у
вузькому та точному сучасному розумінні; вони не індивідуалізовані до кінця та не
відокремлені від навколишнього світу. Носієм тут є не відокремлена біологічна особина і не
буржуазний егоїстичний індивід, а народ, причому народ, що у своєму розвитку вічно росте й
оновлюється. … Саме тому все тілесне тут є таким грандіозним, перебільшеним, безмірним. Це
перебільшення має позитивний, утверджуючий характер» [1, с.26].
Порівнюючи класичний і некласичний канони тілесності, вчений підкреслював, що різні
канони по-різному бачать тіло, у цілком інші моменти його життя, у цілком інших відношеннях
до зовнішнього світу. Тіло класичного канону – це завершене, цілковито «готове», закрите й
обмежене тіло. При цьому відкидаються всі ознаки росту та розмноження, звичайно не
показуються зачаття, вагітність, пологи та агонія. Показуються, навпаки, «такі дії тіла у
зовнішньому світі, при яких між тілом і світом залишаються чіткі та різкі межі; внутрішньо
тілесні дії і процеси поглинання та виверження не розкриваються. Індивідуальне тіло показано
поза його відношенням до родового народного тіла» [1, с.36-37].
Позиції К.Розенкранца і М.Бахтіна тут збігаються в тому, що потворне набуває
естетичного характеру саме тоді, коли його переводять у комічний план. Світ комічного є
різноманітним, тому й потворне в тілесності може бути об’єктом іронії, гротеску, сарказму,
жарту, фарсу тощо.
Категорія трагічного теж відображає безліч нюансів, що виникають у людському житті як
процесу ствердження ідеалу. Смерть, страждання як наслідок неможливості реалізації
життєвого ідеалу є характерними супутниками трагічного. Традиційно в естетиці розрізняють
жахливе і трагічне, яке несе в собі момент піднесеного. Життєдайний первень трагічного, його
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спрямованість на відродження, на досягнення ідеалу зумовило і формування відповідних
художніх засобів зображення тіла людини в трагічних ситуаціях. Біль та страждання, смерть у
трагічних сюжетах, як правило, зображуються такими, що не спотворюють красу людини.
Водночас, мистецтво не відмовляється від зображення жахливих сюжетів, спотвореного
людського тіла, що є характерним більшою мірою для напрямів некласичної традиції.
Отже, методологічна роль естетичних категорій у дослідженні тілесності полягає в
розкритті суперечливої природи людської чуттєвості, вираженої в різних формах мистецтва.
Багатоманітність людської чуттєвості, різні її відтінки мають свою основу в площині
співвіднесення ідеалу та життєвої реальності. Переходи почуттів відображені у взаємозв’язку
категорій прекрасного і піднесеного, прекрасного і трагічного, піднесеного і трагічного,
потворного і ницого, потворного і комічного тощо.
Цілісність підходу в дослідженні художніх модифікацій тілесності можлива лише в
межах системи естетичних категорій. Основні естетичні категорії, у свою чергу, виконують
свої функції в контексті видової та стильової структури мистецтва, у межах естетичної теорії
мистецтва. Багатоманітність модифікацій тілесності може бути пояснена лише за допомогою
низки категорій естетичної теорії мистецтва: форма, зміст, мета і засіб, естетичний ідеал.
Аналіз модифікацій тілесності в цьому контексті передбачає також аналіз тілесності з боку
зовнішньої та внутрішньої форми.
Здійснений аналіз показує, що дослідження естетичних модифікацій тілесності в
контексті співвідношення ідеального та реального потребує висвітлення цього питання з
урахуванням стильової та видової структури мистецтва.
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Summary
Alekseenko T. Methodological Role of the Main Aesthetic Categories in the Research of the
Corporality as an Art Phenomenon. In the article the author proves that the methodological role of aesthetic
categories, in the area of the corporality research, consists in the disclosure of the ambivalent nature of human
sensuality, which is expressed in different art types and styles. The features of artistic modifications of the
corporality, in a context of a relation between the ideal and the real in person's activity, are analyzed. The
purpose of beautiful or ugly body image creation is caused by character of an aesthetic ideal and a will of an
artist. The beautiful or ugly body can be an element of the art texts, which have different styles and different
aesthetic orientation, including the tragic or the comic. The corporality interpretation, in this case, depends on
its belonging to an external or internal form of an art work. Keywords: methodology, aesthetic categories, the
corporality, body, aesthetic ideal, ideal, real, modification, internal form, external form
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АНТИКУЛЬТУРА – ЗАСІБ САМОЗНИЩЕННЯ ЧИ АДАПТАЦІЇ
ЛЮДИНИ ДО СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЙСНОСТІ?
Розвідку присвячено впливу трансформації культури на псевдо- й антикультуру на людину та її
самовизначення. Прагматизм, комерціалізація, еклектизм і шаблонізація культуротворчого процесу
спричинили зниження інтелектуально-творчих потенцій і перетворили людину на жертву
псевдокультурного "конвеєра", механічного виконавця та споживача культурних дій і практик.
Деформована, гедоністично-індивідуальна мораль спотворює одвічні аксіологічні орієнтації людини,
трансформує псевдокультуру на антикультуру, творчість і антитворчість, які апелюють до
девіантного, антигуманного, розмиваючи межі антропологічної ідентичності. Антикультура, з одного
боку, знищує людину з її мовчазної згоди на самодеструкцію, морально-оцінювальну та інтелектуальноемоційну деградацію через придушення потягу до креації та примітивізацію творчих потенцій. А з
іншого боку, є реакцією на соціокультурну дійсність, засобом адаптації, самоідентифікації та
виживання сучасної людини. Ключові слова: людина, особистість, культура, антикультура, масова
культура, псевдокультура, ідентифікація, творчість, антитворчість, аксіологія, споживацтво.

Сучасна людина опинилась у ситуації "розмитої соціокультурності": кордони між
масовою, популярною, елітарною, справжньою, псевдо- і антикультурою майже зникли.
Максимально спрощена аксіосистема більше не змушує людину, продукуючи культурні
цінності, орієнтуватися на одвічні ідеали – Істину, Добро, Красу. До того ж, в умовах тотальної
технізації та комп’ютеризації, вона перетворюється з креатора на механізм, виконавця
культурних алгоритмів, спрямованих на виробництво та споживання псевдокультурного
продукту. Здобутки псевдокультури – шаблонні, стандартні й антигуманні за своєю суттю, бо ж
зорієнтовані не на людину, її розвиток, удосконалення, а на задоволення матеріальних потреб.
Наскрізна комерціалізація нівелює аксіозміст культури, перетворюючи її на антикультуру, що
паплюжить і заперечує ціннісні орієнтації людини. Те, що раніше вважалось інтимним,
таємним, містичним, девіантним, патологічним і навіть огидним, перетворюється на
найпопулярніший вектор розвитку культуродійсності. Все це вимагає від людини,
щонайменше, перегляду свого ставлення до феномену культури та своєї ролі в його
формуванні, використанні та трансформації. Зокрема, і ролі, і значення псевдо- та антикультури
для сучасної людини, її соціалізації та подальшого розвитку.
Особливості культури ХХ ст. та причини і потенційні наслідки кризових явищ, які її
супроводжують, стають темами філософського, психологічного, етичного, естетичного,
історичного дискурсів у дослідженнях С.Авєрінцева, Л.Баткіна, Д.Белла, Е.Берна, М.Вебера,
Г.Вижлєцова,
П.Гуревича,
М.Кагана,
А.Кребера,
Ж.-Ф.Ліотара,
Ю.Лотмана,
Б.Малиновського, К.Мангейма, В.Сільверстова, А.Тойнбі, М.Туровського, Е.Фрома,
Й.Гейзінги, М.Гайдегера, О.Шпенглера. Антигуманність, комерціалізацію, технізацію,
деструктивність культурних і мистецьких виявів критикують Д.Аврамов, Є.Рословець,
М.Куликова, М.Маклюен, В.Розанов, А.Швейцер. Вплив масової культури на людину
досліджували Т.Адорно, М.Бердяєв, А.Венгеров, А.Голуб, О.Дружкін, Г.Маркузе, О.Огірко,
Х.Ортега-і-Гаcсет, О.Панарін, М.Сперанський, Г.Тульчинський, Т.Чередниченко. Феномен
"антикультури", її співвідношення з культурою та вплив на життєдіяльність людини є предметом
осмислення у Ж.Бодіяра, Ю.Давидова, А.Дроздова, В.Ємеліна, Б.Єрасова, Л.Зеленова, М.Злобіна,
І.Ільїна, Л.Круглова, В.Кутирьова, Е.Маркаряна, В.Межуєва, В.Мельника, Т.Пантелеєвої,
А.Радугіна, В.Розіна, Г.Созонтова, А.Субетто, Т.Хагурова та інших.
Попри доволі ґрунтовну розробку теми, досі так і не визначено чим є анти- та
псевдокультура – свідченням занепаду культури, самознищення особистості та її ідентичності,
чи способом пристосування до сучасної соціокультурної ситуації як намагання врятувати
людське в людині. Тож метою цього дослідження постає спроба з’ясування специфічної ролі
псевдо- та антикультури у трансформації людини, подальшого впливу спотворених культурних
виявів на її екзистенцію та розвиток.
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Культура, як узагальнений людський досвід, є безпосереднім репрезентантом буття,
особливим середовищем, яке надає людині нескінченне багатство форм і засобів пристосування
до світу, упредметнення себе в ньому, втілення досвіду і смислів, виокремлюючи її з
навколишнього світу як унікальну частину буття. Притаманна кожній особистості здатність
продукувати, зберігати і змінювати смисли – "культуротворчість" є змістовим стрижнем культури
і чи не основною ознакою Homo sapeins, бо ж саме вона перетворює людину з істоти біологічної
на соціальну. "Бути культурним" – означає здатність і обов’язок творити культуру в кожній ланці
буття. "Творчість створює особливий світ, вона продовжує справу творіння, уподібнює людину
Богові – Творцю" [2, с.310]. "Понад те, сама культура загалом є творчістю й водночас
призначеністю до творення" [2, с.299]. Для людини це феномен, у якому відбувається пізнання
трансцендентного, потойбічного, загадкового з поєднанням власного досвіду. "Творчість завжди
є самоподоланням, виходом з-поза меж свого замкненого особистого буття" [2, с.328].
Культура забезпечує волевиявлення людського духу, можливостей, потенцій, створення
нових смислів людського життя саме через творчу реалізацію. Завдяки культурі творчість
індивідів спрямовується на отримання загальнозначущих результатів, що від самого початку
створюються як культурні цінності [див.: 7]. Та за умов наддинамізму, інтелектуалізації та
технізації праці, зміни аксіологічних настанов людини, питання про творчі можливості та
способи персональної реалізації набувають особливого змісту. Бо що нині вважати культурою,
а що – відхиленням від неї, а що – антиподом? Чим є масова, псевдо- та антикультура –
формами єдиного феномену "культура", чи різними, взаємозаперечними, хоча й пов’язаними
явищами? І як ця поліваріантність культурних змістів впливає на людину: спотворює і веде до
знищення, чи адаптує до зовнішніх умов і вдосконалює її?
Диференційованою та неоднорідною культура була здавна. Наприклад, жрецька – лише
для втаємничених, а маси вдовольнялися "дозволеними" міфами. В епоху раннього
середньовіччя існували спрощені, ілюстровані варіанти Біблії для неграмотних. Надалі у
храмах встановлюють монстрів, драконів, янголів і святих, які мали розважати не надто
інтелектуального і терплячого вірянина. Вже тоді визначились основні функції маскультури,
що постала засобом релігійно-морального повчання, розваги, задоволення й залякування. В
епоху Нового часу поява доступно написаних романів з інтригуючим сюжетом сприяє
зростанню інтересу до розважальної літератури. Прийнятий у Великобританії в 1870 році закон
про загальну грамотність іще більше готує потенційних споживачів культури, яку Ф.Ніцше
назве демократичною. "Культура ієрархічна" [2, с.303], – в ній існує строгий порядок
цінностей, які ставлять одні феномени у цій своєрідній "таблиці про ранги" вище, інші – нижче.
Можна навіть виокремити елітарні та масові виміри. Проте така елітарність у межах глобальної
культури є доволі амбівалентною, бо означає не стільки складність і рафінованість культурних
зразків, скільки обмежену соціальну доступність [7, с.11-12].
На початку ХХ століття модернізм розділив людей на тих, які розуміють мистецтво, і
тих, які не розуміють. Перші належать до еліти, інші – маса. Надалі ця суперечність
загострюється. Водночас відбувається розмивання меж: те, що було елітарним, стає предметом
масової культури, і навпаки. Йдеться про артеклектику, де закони масового мистецтва
використовуються в елітарному, а фрагменти "високого мистецтва" – у зразках маскультури.
Саме тут відбувається змішування цінностей та антицінностей, плутанина культурного з
антикультурним. "Нон-фініто", незавершеність стає провідною тенденцією мистецтва і
культури, дозволяючи глядачеві дофантазувати, надати культурним феноменам ще більшої
суб’єктивності та полісемантичності. Незакінченість форми призводить до руйнування образу,
беззмістовності, деконцептуальності й абсурду [див.: 11].
У нашому розумінні масова культура – це реанімація інстинктів, які стимулюють етичну,
естетичну та інтелектуальну деградацію особистості, що спричиняє тотальну деградацію
культури. Нині головна ознака культури – масове пасивне споживання. Ідеологи
консьюмеризму успішно переконують, що споживання стирає класові кордони. Наприклад,
джинси Levis, створені як робоча форма для будівельників, нині настільки популярні та
універсальні, що їх носить і бомонд, і прості працівники. Стирає класові кордони і мобільний
телефон: ще 10 років тому його мали лише найзаможніші, сьогодні він є, практично, в кожного.
Сучасне "безстанове чи позастанове суспільство характеризується певною єдністю
соціокультурних стандартів – загальним полем домагань, які для одних груп виявляються
реалістичними, адекватними, а для інших – менш досяжними, але від цього не перестають бути
захоплюючими" [10]. Глобальне масове споживацтво спричиняє патологічне спрощення і
примітивізацію ціннісно-смислової сфери культури; звуження культурного горизонту, його
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обмеження утилітарно-гедоністичними інтересами індивіда-абсорбатора; поширення ідеології
пасивності, вседозволеності, вульгарності, кітчу; зниження "якості людського капіталу"
формування в масах настанов безвільного, пасивного гедонізму, егоїзму" [15, с.128-129]. На нашу ж
думку, людина, інкультуруючись під впливом масової культури, несе в собі нове, спрощене і
деформоване розуміння моралі, права, норми й відхилення, що спирається на індивідуалізований
гедонізм, а імперативом цієї культури та її носіїв стає потурання своїм бажанням.
Більшість соціальних надбань людини вимірюються параметрами споживання.
Мистецтво оцінюють за фактором комерціалізації. Орієнтація на масового, тобто
невибагливого, імпульсивного споживача, який діє (купує-використовує предмети і
послуги) не за принципом корисності-потрібності, а за схемою "подобається-хочу",
спричиняє відверту редукцію соціальної активності людини до споживацтва і пов’язаного з
ним соціального "активізму", що поступово стає сталим зразком повсякденної побутової
культури, моделлю поведінки і способом самоідентифікації.
Надмірне споживацтво призводить до поширення псевдотворчих життєвих практик, які
витісняють продуктивно-креативні та придушують інноваційність у діях людини, адже
машинізація та копірайстерство не передбачають творчості, а вимагають лише схематичних
дій за чітким планом. Людина вже не креатор, а посередник між комп’ютером, роботом, який
лише приводить його в дію. Комп’ютеру не потрібен інтелект, творча потенція, бажання і
воля людини, а лише "множинність нервових волокон, які знаходить своє продовження в
безлічі кодованих і декодованих комбінацій, на які розпадаються сигнали, що посилаються, у
множині каналів зв’язку, якими вони передаються" [5]. "Інструментальне" мислення є однією
з "хвороб сучасності", що змушує людину ставитися до навколишнього світу і людських
стосунків відособлено, як до сировинного придатку, що має бути перероблений в ім’я
"користі" [13, с.15]. Людині достатньо лише скомпілювати творчі здобутки попередників.
Тож момент творчої креації знівельований, а псевдотворчість постає ілюзією творчого
процесу, що спотворює гуманістичне призначення творчостіі.
Відбувається "маркетизація гуманізму": орієнтація на працю (духовну, інтелектуальну,
фізичну), турботу, творчість і еквівалентний (справедливий) обмін змінила орієнтацію на
дарунки, карнавали та "свята життя", організовані іншими [див.: 14]. Гуманізм, вражений
хворобою калькування, одержимістю накопичення благ і вигод, потягом до тілесного
евдемонізму – це вже антигуманізм, підстава до формування антитворчості. Вона вже стала
причиною поширення особливого антропологічного типу – "людини-споживача". Їй не
притаманна справжня соціальна активність, творча діяльність, яка разом із суспільними та
духовними умовами людського буття змінює й самі суб'єкти. Людина більше не цінність.
Вона – засіб економічного зростання, нарощування обсягів виробництва та продажів,
споживач псевдокультурного продукту, що має за мету не інтелектуально-духовне
збагачення, а лише матеріально-гедоністичне задоволення.
Відтак, з’являється "псевдоособистість" – людина, яка знає, що вона особлива, та вже
не пам’ятає в чому ж має виражатися ця неповторність. Спершу шаблонізуючи здобутки
культури, людина несвідомо стала стереотипізувати себе. Формується некритичність і
несамостійність мислення, зниження інтелектуальних здібностей і потенцій. Внаслідок
комп’ютеризації та технологізації культури людина усвідомлює себе певним технічним
пристроєм, який можна сконструювати та запрограмувати. З одного боку, – це нове розуміння
свободи творити себе, маючи більше можливостей для самореалізації, в тому числі й творчої,
з іншого, – технологія передбачає певний алгоритм. Тож свобода творити себе в
технізованому просторі культури постає, швидше, як слідування вже наявним, раніше
створеним програмам. Виглядає так, що подібну культуротворчість можна приписувати і
тваринам, які теж уміють виконувати певну послідовність дій заради досягнення результату.
Тож новітня соціальна орієнтація людини з вираженим прагматизмом, утилітарним
сприйняттям дійсності, збідніння ідеально-ціннісних моделей; деформуються основні
поведінкові, психологічні, світоглядні якості людей, що постає відвертою антропологічною
загрозою. "Якщо суспільство прагне вижити, а тим більше розвиватись, у нього немає іншого
шляху, крім удосконалення" [7, с.4], засобом якого є співтворчість людей. Оскільки потреба і
здатність культуротворчості закладена в природі людини, її потяг до продукування
псевдокультурних надбань видається прагненням, якщо не вдосконалення культури і себе у ній,
то пристосуванням до її псевдоформи. Та цей процес постає деструктивним щодо антопологічноаксіологічної природи людини і самої культури. Псевдокультура деформує інститути і механізми
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виховання особистості, зокрема, йдеться про редукцію культурних зразків, мислення, ціннісного
світу і психології людини. Йдеться "про серйозну кризу європейських народів і культур,
найсерйознішу з можливих", яку називає "антропологічною і культурною катастрофою" [16].
Згубний вплив на процеси інкультурації та соціального контролю посилюється під впливом ідей
вульгаризованого постмодернізму, трансльованих масовим мистецтвом і літературою [15, с.124126]. Основна небезпека ж у тому, що особистість, під впливом мас-медіа втрачає вміння
критично мислити, а тим паче здатність творити [17, с.143]. Псевдокультура забезпечує
інформацією про можливості культури, про її мову, навички, необхідні для сприйняття
мистецтва, але не може замінити безпосередній дотик з високим мистецтвом. Ще М.Бердяєв
попереджав про "варваризацію життям" і називав подібну перспективу "кризою гуманізму".
С.Франк називав її "крахом кумирів", О.Шпенглер – "занепадом Європи", а І. льїн
І
–
антикультурою, що є наслідком і свідченням знедуховлення людства загалом і людини зокрема
[див.: 6]. Культура поза релігією неможлива, а за умови, коли "людство примудрилося створити
культуру без віри, серця й совісті, вона приречена на руйнацію" [12] і нині ця загроза досягла
свого апогею. Підлаштовуючись під примітивні смаки, культура спрощує, а отже, спотворює та
нівелює одвічні антропо-аксіологічні ознаки людини, і зрештою, заперечує це саме людське в
людині і трансформує, за ланцюговою реакцією, псевдокультуру на антикультуру.
Антикультура протистоїть культурі за численними параметрами: міра-безмірність,
гармонія-дисгармонія, гуманізм-антигуманізм, добро-зло, цінності-антицінності, істинаомана, прекрасне-потворне [див.: 11]. Ця конфронтація суттєво впливає на процес
соціалізації, адаптації, становлення особистості, що виявляється через долучення її або до
позитивного (культурного), або до негативного (антикультурного) досвіду; через реалізацію
власного культурного/антикультурного потенціалу. Так, індивід, керуючись відповідними
культурними (гуманізм), або антикультурними (антигуманізм) векторами, формується та
пристосовується до навколишньої реальності.
Відверта пропаганда насильства, зла, апеляція до тваринних інстинктів, агресії та
деструктивної діяльності; постійне акцентування на темі смерті, вандалізму, некрофілії;
актуалізація анормального в різних його видах: театр і філософія абсурду; психоделічна
філософія; наркотична антикультура; романтизація злочинця, сексуальна вакханалія та
пропаганда садизму й мазохізму; пристрасть до зображення психопатології та девіацій
людської психіки [див.: 11]. Прагнення здивувати, шокувати мають за наслідок численні
постмодерні експерименти: фотовиставка статевих органів, малюнки з котячих екскрементів
тощо. Нігілізм щодо традиційної культури, розрив із нею або спроби її "осучаснення" до
невпізнаваності, одним словом, порушення балансу між традиціями і новаторством, стають
свідченням підкорення людини машиною. Технізація, "дегуманізація людини" констатує втрату
людського в людстві, особистість перетворюється на раба нею ж створеної машини.
Войовничий ірраціоналізм, тотальна комерціалізація, конформізм, дилентатизм,
еклектизм – пристосовницьке прийняття готових стандартів, змішування несумісних понять під
приводом подолання в них протилежностей, сліпе копіювання, культурний "конвеєр"
призводять до нівеляції одвічних цінностей людини, а особистість більше не знає ким вона є
насправді. Вона більше немає аксіовектора, до якого прагнути. "Людська духовна субстанція
"загубилася", людина перестала (або перестає) бути передусім духовною одиницею, здатною до
постійної духовної розмови, співміряти свої дії […] з абсолютом і дискусією з самим собою" [8,
с.10-11]. Добро, Краса, Істина – фундаментальні людські цінності творців антикультури майже
не цікавлять, хіба, в обгортці анормального, девіантного, патологічного, спотвореного. Добром
стають терористи і борці з ними, маніяки-вбивці, які знищують злочинців; ескулапи, які заради
збагачення прописують пігулки-плацебо; пластичні хірурги, які "з благих намірів"
спотворюють тіло. Краса перетворюється на "коров’ячу голову з виряченим язиком" та її
нутрощі, вивалені на дзеркальну поверхню (Д.Хьорст). Істина стає суцільною маніпуляцією
людською свідомістю ЗМІ, рекламою, модою, віртуальним світом, куди переселяється людина.
Віртуальними стають спілкування, робота, освіта, покупки, гроші та навіть віра, яку замінюють
дистанційні літургії та он-лайн сповіді. Духовність, яка була особистою та втаємниченою,
перетворюється на показний мейнстрім, культові речі стають предметами гардеробу. Людина
загубилася серед символів і ознак. В одвічній діалектиці змісту і форми, вона обирає останнє.
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Антикультура мімікрує та маскується під культуру. Думку, ідею, уяву заступають
диктаторство мас-медіа, комп’ютеризація та машинізація, спричиняючи інтелектуальну
імпотенцію. Деантропологізація, дилентатизм витісняють гармонію і красу не лише з
мистецтва, а й з моральної сфери [див.: 11]. Беззмістовність, етична безвідповідальність і
вседозволеність, що покликані задовольнити безмірний людський гедонізм, поступово
спричиняють втрату душевного здоров’я, внутрішньої гармонії та психологічну
відчуженість від людей, Бога й самого себе. Це породжує внутрішній розкол, нецілісність
сучасної людини, яку необхідно подолати.
Уніфікація культури формує "конформістський тип особистості" – універсальну людину [4,
с.249]. Особистість перетворюється на Homo ludens [див.: 9] – людину-гравця, що не усвідомлює
власних розумових здібностей і призначення. Вона жорстока, бо залежить, здебільшого, від
природних інстинктів, а не від моральних настанов. Або ж на homo absurdus – індивіда особливого
соціального типу, обмеженого самовдоволеного невігласа [9, с.86]. Людина загубилася між
образами, ретрансльованими ЗМІ, соціальними ідеалами, які їй насаджуються. Вона вже не знає, чи
є біологічною істотою, чи творінням Божим, чи синтезом науки і технологій "і саме ця відсутня
особистість, саме ця загублена субстанція прагне до персоналізації. Саме ця втрачена істота прагне
знову конституюватись in abstrakto за допомогою знаків, помноженого набору відмінностей,… які
були зібрані для того, щоб відробити синтезовану індивідуальність, а загалом, щоб зруйнувати її в
тотальній анонімності" [3, с.118-119]. Тобто людина антикультури створює ілюзію власної
особистості, форму без змісту, замінник самої себе.
З цієї позиції, антикультура – хвороба сучасного суспільства, через яку людина потрапляє в
ситуацію антитворчості, що не вимагає креації, створення чогось нового, і так само не вимагає
того, що не відповідає загальнолюдським цінностям і моральним ідеалам. Вона – байдужа і
нейтральна, припускає використання вже існуючих здобутків людства, заганяє особистість у чіткі
рамки, змушує діяти за шаблоном. Антикультура постає засобом самознищення людини. Попри
те, що вона актуалізує первісні інстинкти, навіть функція продовження роду опиняється під
загрозою. Надто, якщо вважати порнокультуру напрямом антикультури, зорієнтованим на
руйнування родової функції. Якщо нормальна культура сприяє продовженню людського роду, то
порно замикає індивіда на просте задоволення потреб [див.: 9].
Та в умовах етичної, поведінкової, ціннісної релятивізації антикультура є можливістю
виживання, засобом адаптації та існування. Бо ж у наддинамічних умовах сьогодення,
перенасиченості інформацією та гіперрозвитку технологій, людині бракує часу на творчість і
роздуми про істинну свою природу. Так антикультура постає засобом економії часу та енергії –
коли не потрібно замислюватися, вчитуватися. "Кліпове мислення" як наслідок
комп’ютеризації та теленасиченості свідчить, що легше стати "людиною-клік", звернутися до
інформаційно-мережевого віртуального світу і черпати ідеї з "усього-сказаного-до-нас".
Антикультура – це відповідь-реакція на сучасну соціокультурну дійсність. "Сфера
відповідальності, а отже, і ступінь свободи конкретного індивіда розширюється та потребує від
нього адаптації. Вимагає конкретного, а не теоретичного досвіду, задля адекватної відповіді на
виклики часу. Персоналізація блага не робить із людини соціального монстра" [1, c.37].
Інфантилізм, споживацтво, фанатизм, конформізм, агресія щодо оточення, гедонізм, прагматизм
– взаємопідсилюють одне одного, формуючи антикультурну особистість. Антикультура визначає
потреби багатьох людей і оперативно, хоч і своєрідно відгукується на нагальні проблеми людини.
Вона постає новим соціальним регулятором, спрямована на креацію антицінностей. Її існування є
свідченням невдоволення людиною культурою, знаннями, цінностями, нормами і зразками, які
вона пропонує [див.: 11]. Антикультура з її політизацією, технізацією, конформізмом і
залежністю від чужої думки, врешті, може стати сигналом до повернення до культури в її
кращому розумінні з усталеними віками цінностями. Тож антикультура виявляється як внутрішня
потреба людини в саморозкритті чи в саморуйнуванні.
Отже, антикультура за своєю природою руйнує культуру, нівелює людське в людині,
вражаючи її зсередини: нівечить дух, свідомість, тіло, знищує людину, з її мовчазної згоди на
самодеструкцію, а з іншого – ідентифікує та надає шанс адаптуватися до соціокультурної
реальності. Вона постає способом існування людини, регуляції її шляху сублімації від індивіда
до особистості; як реалізацію людської творчості та свободи, як систему координат, у межах
якої він здатний залишатися Homo sapiens. Подібна полярність дозволяє припустити
перспективу іншого, оптимістичнішого сценарію розвитку культури та людства. Антикультура
може виглядати знищенням культури, змінивши цінності на комфортність і корисність, або ж
засобом виходу з кризового стану культури і точкою відліку, стартом нового етапу її розвитку
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та еволюції самої людини. Власне, знеособлення сучасної людини, що нині теж видається її
самознищенням, також може отримати нове значення, як-от постати черговим випробуванням
для Homo Sapiens на шляху до самовдосконалення.
Умови, за яких знедуховлення, втрата ідентичності та нівеляція аксіонастанов, які нині
знищують людину, можуть стати способом її порятунку, а антикультура з засобу знеособлення
та самодеструкції людини, трансформується на чинник її виживання і навіть розвитку,
потребують подальшого філософсько-теоретичного та практичного дослідження.
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Summary
Unhurian I., Tsyntyla O. Anticulture as of Self-Destruction or Adaptation of Person to Sociocultural
Reality? The article investigates influence of pseudo-culture and anticultures on a person and his identity.
Pragmatism, commercialization, eclecticism, templates of culture creation process brought down intellect and creative
potencies and converted a person into mechanical performer and consumer of cultural actions and practices. The
deformed, hedonistic-individual moral disfigures eternal orientation of axiology of person, transforms a pseudoculture into anticulture, creation - in anticreation, that accented to deviation, antihuman, washing out the borders of
anthropological identity. An anticulture, from one side, destroys a person, from his implicit agreement to self
destruction, moral, intellectual and emotional degradation as a result suppression of traction to creation and
primitivization of creative potencies. With other, anticulture is a reaction on a sociocultural reality, by the means of
adaptation, self-definitions and survivals of modern human. Keywords: person, personality, culture, creation,
anticulture, pseudo-culture, mass culture, identity, consumerism, society, axiology.
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ОНТОЛОГІЧНІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ІСТОРИЧНІ ПІДВАЛИНИ
БАГАТОМОВНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ Й У СВІТІ ТА ЇХНІ КОНТЕКСТИ
З´ясовується історична обґрунтованість і соціокультурна вмотивованість явища
багатомовності, яке пропонується трактувати як одну з ключових ознак сучасного світу, закономірний
етап у розвитку людства та його логічний підсумок. Наголошується на принциповій важливості
багатомовності для системи вищої освіти як запорука успішного розв’язання актуального завдання
денаціоналізації цієї системи з її наступною транснаціоналізацією. Ключові слова: багатомовність,
мовна особистість, система цінностей, транснаціоналізація, європейський освітній простір,
цивілізаційний контекст, глобалізація.

У сучасному, охопленому глобалізацією й просякнутому явищами, нею зумовленими,
світі з притаманними для нього надзвичайним зростанням ролі та значення інформації, високих
технологій і безумовним пріоритетом знання нового типу, така соціокультурна і
соціолінгвістична категорія, як багатомовність набуває особливої ваги. На рівні особи, груп
осіб, мікро- та макроколективу або й цілої нації ця риса мовної особистості й ознака мовних
практик нині аж ніяк не є винятком із правил, а, навпаки, правилом і повсякденною практикою.
Володіння ще однією, крім рідної, мовою, яка дає змогу забезпечити розширення
комунікативного потенціалу особистості, давно вже перетворилося на норму. Цілеспрямоване
прагнення до такого володіння можна розглядати як загальний імператив історичної доби.
З онтологічного погляду багатомовність постає складним, неодновимірним, внутрішньо
суперечливим конструктом, у вирішальний спосіб залежним від соціального середовища. В
його рамках поєднуються два принципово різні первні: з одного боку, ціннісний, а з іншого –
прагматичний, контакт і взаємодія між якими ускладнюються обставинами, зумовленими
історичним досвідом і рівнем економічного розвитку. Саме такий підхід покладено в основу
достатньо поширеного нині погляду, згідно з яким стратегії мовної політики поділяються на
прагматичні та протекціоністські (а також змішані – прагматично-протекціоністські або
протекціоністсько-прагматичні), а серед мотивів вибору тієї чи тієї стратегії головними є
ціннісні, економічні, історичні, політико-ідеологічні.
Відносна рівновага в межах бінарної опозиції «одномовність-багатомовність» дедалі
виразніше порушується на користь останньої. На наш погляд, існує достатньо підстав для того,
щоб убачати у поетапному переході від одномовності до багатомовності домінантну тенденцію
розвитку людства не лише в сучасну добу, а загалом, починаючи з давнини. "У стародавньому
світі звичайнісіньке вміння читати видавалося фантастичним досягненням, – вказує Е.Тофлер. –
У V ст. після Р.Х. Августин Блаженний, пишучи про свого вчителя – св. Амвросія, єпископа
Медіоланського, зазначив, що він був таким освіченим, що міг читати сам до себе й не
ворушити при цьому губами. За такий вияв надзвичайної майстерності його вважали
найрозумнішою людиною у світі" [1, с.111].
Те ж саме, що й про вміння читати, можна сказати про володіння іншими, крім рідної,
мовами. Колись воно було без перебільшення "фантастичним досягненням", згодом стало
поширеним явищем, тоді як нині перетворилося на повсякденну практику мільйонів людей,
зумовлену потребами комунікативних систем, а також вимогами, що їх диктує стратегія
успіху особистості.
У своєму відомому "Логіко-філософському трактаті" Л.Вітгенштайн у річищі загального
переходу до некласичної філософії з характерним для неї зверненням до мови як до
альтернативи картезіанського cogito запропонував формулу, яку можна розуміти як
фундаментальне підґрунтя багатомовності: "Межами мого світу є межі моєї мови". З неї
випливає, що, якщо мова одна, то межі світу матимуть один масштаб, якщо ж мов дві або
декілька, то – інший.
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Відтак, порівняно з одномовністю, багатомовність постає як запорука чогось більш
вагомого і конструктивного, набуваючи здатності розширювати межі індивідуального світу.
Такий погляд логічно випливає з того концептуального підходу, згідно з яким провідною
тенденцією сучасної історичної доби у мовній сфері слід вважати саме тенденцію поступового
переходу всіх національних мовних середовищ до дво- і/або багатомовності.
Це твердження стосується і мовних середовищ, які нині існують у режимі формальної,
або фактичної одномовності. Центральною дилемою сучасного мовного розвитку на
глобальному рівні є вибір між двома головними можливостями: з одного боку, свідомим і
цілеспрямованим розвитком мовної різноманітності, з іншого, – консервацією усталеного
стаус-кво. Останній варіант часто містить у собі значний елемент штучності.
Щодо вищої освіти, то об’єктивна тенденція до використання не однієї, а кількох різних
мов у навчальному процесі разом зі свідомою орієнтацією на таке використання та на його
стимулювання, зумовлені тут не лише причинами ситуативного характеру, а більш глибокими
й значущими обставинами, зокрема, онтологічними, соціокультурними, історичними. На
порядок дня національної освітньої системи висувається в якості одного з головних і
невідкладних завдань денаціоналізації освіти з її наступною транснаціоналізацією, тобто
виведенням на рівень, який би давав змогу випускникам українських ВНЗ вільно й без будьяких обмежень застосовувати свої знання й уміння не лише у своїй країні, а й за її межами.
Є підстави саме в системі вищої освіти вбачати ту ключову ланку, за допомогою якої
може за певних обставин виявитися реальним внесення корективів до мовної ситуації та її
переформатування відповідно до змінених умов національно-культурного та мовного існування
як України як суверенної держави, так і української нації на стадії її переходу від архаїчного
стану (як нації етнічної) до стану модерного (як нації політичної).
У такий спосіб, можливо, вдалося б досягти бажаного режиму коеволюції
загальнонаціонального мовного простору та мовного простору освітнього з використанням
останнього як моделі. Це, у свою чергу, дало б, цілком вірогідно, змогу здійснити історично
обґрунтований, коректний із соціально-політичного погляду колективний вибір мови,
забезпечивши як належну якість, так і динаміку того зумовленого новим – державним –
статусом української мови мовного зсуву, нагальна потреба в якому вже давно відчувається і на
порозі якого Україна продовжує тупцювати.
Ще зовсім недавно можна було з повним правом стверджувати, що вища освіта – це, з
одного боку, імператив суспільного прогресу, з іншого – найнадійніша та найкраща запорука
повноцінної соціалізації і якісного життя особистості. Тепер це твердження потребує одного
принципового уточнення: імперативом і запорукою нині є не вища освіта як така, а освіта
якісна, яка, зокрема, відкриває молоді не лише вікно у світ, а й двері до нього.
Значення освіти загалом і вищої освіти зокрема в сучасному світі неможливо
переоцінити. Освітня сфера й, особливо, той "продукт", який вона виробляє, здійснює
колосальний вплив на всі без винятку сфери життя, включаючи як духовні, так і матеріальні.
Вищі навчальні заклади небезпідставно розглядаються як ключова інституція у сфері
відтворення людського потенціалу нації. Набирає обертів тенденція перетворення вищої освіти
на вагомий фактор інноваційного розвитку.
Саме вища освіта закладає підвалини зростання національної економіки, формуючи
водночас адекватні історичному моменту концепти національної ідеї, культури, духовності.
Саме вона як соціальний інститут, наділений здатністю модернізуватися швидше за більшість
інших, взявши на озброєння теоретичне наукове знання (когнітивний продукт) найвищої проби,
має змогу перетворитися на стрижень національного та державного розвитку за прогресивним
сценарієм, стрижнем якого є модернізація.
Важливе значення у цьому плані має поетапне включення України до європейського
освітнього простору в якості його рівноправного члена через участь у Болонському процесі та
інші форми міжнародної співпраці та взаємодії. Однією з таких форм є глобальний і
регіональний (а також суб- та міжрегіональний) трансфер знань, який з огляду на якість освіти
вже нині є критично важливим і який неможливий поза застосуванням ефективних технологій,
зокрема, й лінгвістичних.
Якість освіти у найбезпосередніший спосіб залежить від цілої низки факторів, зокрема,
від якості навчальних матеріалів. Добре, якщо фахова література рідною мовою з тієї чи тієї
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спеціальності з кількісного погляду вичерпує всю потрібну проблематику і, в той же час, з
огляду на її якість, відповідає європейським стандартам і кращим світовим зразкам. Якщо ж
цього немає, то неминуче виникає дилема: чи з "патріотичних" міркувань свідомо обмежувати
підготовку і рівень знань лише джерелами "своєю" мовою, чи з міркувань здорового глузду й
прагматизму орієнтуватися на, справді кращі навчальні матеріали, нехай і іншомовні.
Європейський досвід розв´язує цю дилему на користь прагматизму, спонукаючи до
запровадження режиму багатомовності в освіті. Європейська вища освіта з кожним роком стає
дедалі більш прагматичною, дедалі більш чітко і послідовно зорієнтованою на ринок праці та
його потреби. Одним із наочних прикладів застосування багатомовності як важливого
інструменту освіти і яскравих свідчень її доконечності може слугувати програма
"Європейський докторант", яка останнім часом активно і послідовно стимулюється
відповідними органами європейської спільноти. В її рамках передбачено встановлення
співпраці між університетами різних країн з метою здійснення спільних дво- та
багатосторонніх докторських досліджень. У перспективі цю програму розглядають у
Європейському Союзі в якості підґрунтя для формування загальноєвропейського інституту
докторантури як найбільш оптимальної моделі організації наукових студій. Її впровадження,
певна річ, неодмінно передбачає режим багатомовності.
Постмодерний світ відкриває перед особою цілу низку нових, додаткових можливостей,
частина з яких була до цього зовсім невідома, у той час як інша зазнала значного
переосмислення та перепрофілювання. Для реалізації більшості з них неодмінною
передумовою є вихід за комунікативні рамки, окреслені рідною мовою й обмежені нею. Варто
зазначити, що такий перехід в окремих випадках пов’язаний із потребою подолання тих або тих
рамок, зокрема, політичних, ідеологічних, соціальних тощо.
Якщо погодитись із запропонованим Ю.Карауловим поглядом на мовну особистість
як на трирівневу структуру, доведеться констатувати, що перший з трьох рівнів –
вербально-семантичний, за допомогою якого визначається ступінь володіння тією чи тією
мовою, – виявляється вужчим, ніж другий – когнітивний (на ньому утворюються
колективний та індивідуальний поняттєві простори, а також формується мовна модель
дійсності мовної особистості) – та ніж третій, – прагматичний, який відображає
індивідуальну систему мотивів і цілей як підсумок розвитку мовної особистості та який
небезпідставно вважається найвищим [2, с.11-13].
Для вищих навчальних закладів неоднаковість наповнення структурних рівнів мовної
особистості є аж ніяк не менш релевантною, ніж для цієї категорії загалом. Одним із
наслідків цього факту слід вважати те, що повноцінна з огляду на сучасні вимоги освіта
неможлива без доповнення когнітивного рівня інонаціональною продукцією не лише
перекладеною рідною для суб’єкта освіти мовою, а в оригіналі, а також без забезпечення
для цього суб’єкта на рівні прагматичному можливості застосовувати набуті у ВНЗ знання
на робочому місці в іншомовному середовищі.
Мовна проблематика завжди тісно пов’язана з проблемами іншого характеру і змісту:
соціальними, політичними, ідеологічними, економічними. У цьому контексті вибір на користь
не одномовної, а саме багатомовної моделі, що його здійснила упродовж історичного розвитку
більшість країн світу, слід розглядати як красномовне свідчення конкурентоспроможності цієї
останньої, її відповідності цілям і завданням модернізаційного "проекту".
Хочемо ми того чи ні, проте мова – це завжди політика. Мова дуже часто
використовується як інструмент політики й не може залишатися поза політикою за самою
своєю природою. Мовні та міжмовні взаємини не можуть не нести в собі елемент
конфліктності. Без ускладнень і проблем у мовній сфері, які набували характеру політичної
конкуренції, боротьби і навіть "мовної війни", не обійшлась історія жодної країни світу.
Україна в цьому відношенні не є винятком. Навпаки, є підстави стверджувати, що
український національний варіант політичного сприйняття мовної проблематики специфічний з
огляду на досвід інших країн Європи, а в чомусь навіть, можливо, унікальний. Сутність цієї
унікальності слушно формулюють автори видання "Мовна політика та мовна ситуація в Україні",
зазначаючи у преамбулі до рекомендаційної частини своєї праці, що "немає жодної іншої
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європейської країни, де мова етнічної меншини набула б такого ж поширення, що й державна
мова, – а державна була б на певних територіях мовою меншості населення" [3, с.332].
Крім того, в українському політичному середовищі й у національному соціумі
продовжують співіснувати принципово різні погляди на зміст і цілі державної мовної політики
та на підходи до її практичного втілення в життя. Одна частина еліти і суспільства не має
жодних сумнівів у тому, що на нинішньому етапі історичного й державного розвитку
українська мовна політика має неодмінно бути політикою українізації, яка за існуючих умов і
обставин не може не бути водночас політикою дерусифікації (інколи для позначення такої
політики вживають термін "ренаціоналізація"). У той час, як друга – не менш кількісно
чисельна і якісно репрезентативна – пропонує орієнтуватися на той історично сформований
статус-кво, за якого російська мова в українському національному мовному просторі є
рівноправною з українською і не потребує регулювання засобами державної політики. Йдеться
фактично про діаметрально протилежні погляди на характер і особливості як історичного
мовного балансу, так і того балансу етно-конфесійного, який становить його контекст, а також
на перспективи відновлення збалансованого стану в цій сфері та шляхи досягнення цієї мети.
Гострі суперечки між двома згаданими дискурсами, які виключають один одного і які
доведені в ситуацію відсутності теоретичної можливості зведення до спільного знаменника,
ще більшою мірою посилюють ефект політизації мовної проблеми в Україні, перетворюючи
її з мовно-політичної на суто політичну. Внаслідок цього відсуваються на другий план
осмислення на державному рівні та суспільного обговорення не менш важливі проблеми,
пов’язані, приміром, з культурою мовлення, а також з етнічною, гендерною, класовою,
віковою, локальною варіативністю мови та мовлення.
Для системи вищої освіти України багатомовність є природною. Підґрунтям цього
твердження слугують, щонайменше, два фактори. По-перше, – це неодномовність і
загального мовного середовища, в якому ця система функціонує, і освітнього мовного
простору. По-друге, потреба забезпечення якомога якіснішого навчального процесу через
залучення до нього різного роду матеріалів, які мають різне національне походження,
існують у різному мовному оформленні.
Разом з тим, міцний фундамент для забезпечення подальшої присутності багатомовності
у цій сфері (причому, за схемою пришвидшеного розвитку з перманентно наростаючою
динамікою) створюють процеси глобалізації та регіоналізації, кожен з яких узятий окремо й
обидва вони у своїй сукупності та взаємодоповнюваності визначають, на думку переважної
більшості фахівців з різних гуманітарних дисциплін, сутність сучасної доби.
Перший з них висуває на порядок денний в якості першочергового завдання
неодмінного включення в мовний арсенал і мовної особистості, і мовного колективу, і
національного мовного середовища тієї мови (або мов), яка забезпечує комунікацію на
глобальному рівні, тобто – англійської.
Другий додає до загального плану багатомовності, притаманного для більшості країн і
регіонів, практичну "прив’язку", адаптуючи його до конкретних умов існування тієї чи тієї
місцевості й забезпечуючи її внутрішню мовну цілісність, стійкість, функціональну
повноцінність. Імператив регіоналізації для України спрацьовує у такий спосіб, що спонукає до
раціонального підходу до проблеми збереження в національному мовному просторі російської
мови як мови, яка за змінених історичних і геополітичних обставин продовжує залишатися
мовою міжрегіонального спілкування в багатьох сферах, зокрема, у бізнесі, політиці, культурі,
інформаційному просторі та ін.
Нагальна потреба адаптації мовної ситуації та мовних практик у системі вищої освіти як
важливого складника загальної соціально-комунікативної системи, під якою слід розуміти всю
сукупність мовних ресурсів певної мовної спільноти, до вимог, що їх диктують глобалізація та
регіоналізація, ще більшою мірою актуалізує проблему переходу ВНЗ до багатомовності.
Принципово важливим уточненням до цієї тези має бути вказівка на то й факт, що
багатомовність, про яку йдеться у цьому випадку, є не історично сформованою й успадкованою
з минулих часів, а – нового типу.
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"Сьогодні від інтраінтелекту ми прямуємо до мереж з "екстрарозумом", – пише Е.Тофлер,
характеризуючи революційні зрушення в житті сучасного світу та в організації світсистеми. –
Вони не лишень передають дані, а й аналізують, об’єднують, перепаковують або якось інакше
змінюють повідомлення, часом попутно створюючи нову інформацію. Таким побитом
згладжена чи побільшена інформація потрапляє до адресата не такою, як була спочатку: її
змінюють упроваджені в мережу програми. Це так звані "мережі з додатковими послугами"
(VAN). Вони наділені екстраінтелектом… Екстраінтелект порушить складні питання щодо
стосунків між даними, інформацією та знанням, щодо проблем мови, етики…" [4, с.145, 149].
Одним з таких – "складних", за Е.Тофлером, питань нової доби неодмінно має стати
питання, пов’язане з виробленням нової моделі феномену багатомовності, здатного забезпечити
оптимальний за даних умов і обставин для того чи того національного мовного середовища
формат відповіді на "мережеві", інформаційні, освітні й інші виклики глобалізації.
Принципово важливий з огляду на онтологічні, соціокультурні, історичні підвалини
багатомовності стан її загальних контекстів – світоглядного, ідеологічного, методологічного,
геополітичного. Міркуючи про деякі з них стосовно інших проблем, М.Михальченко говорить
про доцільність переходу від моноідеологічної до плюроідеологічної моделі розвитку [5, с.197],
і з такою постановкою питання важко сперечатися.
При цьому, щоправда, варто слідом за У.Маккеєм, розрізняти два типи плюралізму в
мовній сфері: з одного боку, мовний плюралізм на рівні індивідуального лінгвістичного
поняття, з іншого, плюралізм на рівні мовного колективу, нації загалом, а також у сфері
державної політики.
Потреба в плюралістичній (або плюроідеологічній, за термінологією М.Михальченка)
моделі відчувається нині дуже гостро не лише в Україні. Визнання об’єктивної цінності
плюралізму перетворюється на одну з найбільш характерних рис етосу сучасної цивілізації.
Як один з напрямів реалізації цієї парадигми може бути і має бути запропонований поворот
до "плюромовного" середовища, яке, крім усього іншого, найбільшою мірою відповідає
умовам сучасного глобалізованого світу та сучасної людини з усіма тими новими
можливостями, що їх відкриває перед нею глобалізація.
Моноідеологічна та плюроідеологічна моделі докорінно відрізняються одна від одної.
Відмінність між ними визначається, насамперед, загальною модальністю погляду на об’єкт
і характером бачення цього об’єкта. Якщо у першому випадку погляд спрямовано згори
донизу, то в другому, навпаки, знизу – догори. Саме завдяки зміні вектора з монопольно
єдиного на протилежний, демонополізований, з’являється можливість реального
врахування відмінностей, наявних на рівні окремих складників розташованого "внизу"
об’єкта, які не піддаються фіксації поглядом "згори".
Існує ще один контекстуальний вимір багатомовності – цивілізаційно-глобалістичний.
Висновок про те, що глобалізація є надзвичайно потужною рушійною силою економічних,
політичних, соціокультурних, гуманітарних зрушень і змін, сьогодні можна вважати
загальновизнаним. Її вплив відчувається, крім усього іншого, й у сфері освіти, зокрема, вищої.
Саме завдяки глобалізації освітні процеси в рамках усього світу стають більш відкритими й
інтенсивними, збільшуючи кількісні параметри (кількість студентів неухильно зростає в усіх
країнах Європи), набуваючи якісно нового вигляду порівняно з попередньою добою.
"Кожне з усталених суспільств… здійснює цивілізаційний вибір, – пише в цьому ж
зв’язку В.Кремінь. – Генезис глобального суспільства змінює цю ситуацію. Тепер обирається
не та чи та цивілізаційна парадигма, а режим співіснування з іншими (виділено автором. –
О.Я.)… Сучасний цивілізаційний вибір – вибір ХХІ ст. – це вибір усіх на користь глобального
суспільства, що є соціальною формою існування всепланетного людства. Інша альтернатива –
замкненість на власних цивілізаційних засадах.., що має перспективою нескінчений конфлікт
"усіх з усіма" [6, с.462].
У цьому зв’язку варто, мабуть, було б згадати ще й аксіологічний контекст проблеми, про
яку йдеться. Адже в річищі однієї з популярних і актуальних концепцій європейського
інтеграційного проекту орієнтація на консервацію національного первня як на пріоритет
виглядає архаїчною. Це поширюється і на такий, украй важливий елемент цього первня, як
національна держава. "Було б дивно, що в наш час відмови від усіх цінностей та тверезої
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дійсності держава-нація, табу, лишається тільки предметом нераціонального і дорогоцінного
поклоніння", – цитує із цього приводу І.Больман матеріал із журналу "Europa Ethnica" [7, с.11].
Включення національного мовного середовища та мовного простору освіти до
загальноєвропейського і глобального процесів остаточної відмови від орієнтації на
одномовність на користь свідомого впровадження замість цього функціональної
багатомовності, крім усього іншого, вкладається у відому концепцію "влади-знання"
М.Фуко, а також "влади-інформації" та низки інших постструктуралістських концепцій,
заснованих на так званому "лінгвістичному повороті".
Як свідчить світовий досвід, стан мовної ситуації, який найбільшою мірою відповідає
потребам держави і суспільства, вдається досягти там і тоді, де і коли мовна політика
будується на уважному ставленні до мовних традицій, які склались упродовж усього
попереднього історичного розвитку без поділу минулого на "своє", що його слід залишити,
та "чуже", котре, нібито, треба будь-що відкинути. Натомість без урахування феномену, що
його можна визначити як "мовна біографія" країни, спроби врегулювання мовного простору
стикаються з рядом дуже серйозних проблем.
У переважній більшості держав з офіційним режимом багатомовності вона не лише
пов’язана з особливостями історичної долі кожної з них, а безпосередньо випливає з них.
Серед теоретично можливих варіантів ставлення до минулого, починаючи від абсолютного
заперечення й закінчуючи безапеляційним і некритичним сприйняттям, найбільш плідним і
оптимальним з огляду на цілі й завдання сучасної доби є, як показує світовий досвід, той,
який передбачає шанобливе ставлення до історичної традиції та її дальший розвиток з
урахуванням потреб модернізації та впливу глобалізації.
Так само історично зумовленою є й традиційна багатомовність у системі вищої освіти
у значній частині цих країн, зокрема, в таких особливо успішних з погляду забезпечення
належної якості національної освіти та її позитивного сприйняття на міжнародному рівні,
як Індія, Південно-Африканська Республіка, Сінгапур та ін.
Багатомовність нового типу, так само, як і "стара" багатомовність, теж базується на
спадщині минулого, хоча зв’язок у цьому випадку виявляється помітно менш значущим від
зв’язку із синхронною мовною ситуацією в глобальному світі та в окремих регіонах.
Потребу переходу до "нової" багатомовності зумовлено, насамперед, міркуваннями
прагматичного характеру і змісту, через що й виникає ефект чіткої та послідовної орієнтації
цього явища на обставини поточного моменту.
Сучасні (модерні) соціальні практики передбачають багатомовність як одну з
неодмінних ознак, яка забезпечує можливість виходу на справді інтернаціональний,
глобальний та регіональний рівні. Режим одномовності як формальна альтернатива
багатомовності, натомість, стримує ці практики, значною мірою обмежуючи їх у багатьох
відношеннях, замикаючи у національних рамках, ізолюючи в такий спосіб від
інонаціонального загалу.
Саме режим багатомовності слід вважати найбільш адекватною відповіддю людства
на виклики новітньої доби. Важливо при цьому уточнити, що багатомовність, про яку
йдеться, ґрунтується на прагматизмі. Показовий приклад цього дає мовна ситуація у
Європейському Союзі – інтеграційному проекті, що його прийнято вважати у багатьох
відношеннях найбільш успішним у сучасному світі.
В європейських інституціях офіційними вважаються і використовуються в якості
таких одразу двадцять три мови. Всі без винятку рішення, ухвалені органи Євросоюзу,
перекладаються всіма цими мовами. Громадяни ЄС мають право звертатися в органи ЄС і
одержувати відповіді на свої звернення будь-якою з офіційних мов. На заходах на вищому
рівні, як правило, забезпечується переклад виступів учасників усіма офіційними мовами.
Так, зокрема, синхронний переклад двадцятьма трьома мовами завжди забезпечується на
сесіях Європарламенту та на Раді Євросоюзу.
Разом з тим, у практичному житті дедалі частіше спостерігається так звана "європейська
двомовність", коли фактично в роботі європейських інстанцій використовуються не всі
двадцять три, а дві основні мови – англійська і французька, які мають статус робочих мов
Європейської Комісії (третьою робочою мовою ЄК є, як відомо, німецька).
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Якщо говорити про систему ВНЗ, то визначальними для багатомовності нового типу тут
виявляються такі фактори, як, з одного боку, державна мовна політика у сфері освіти, з іншого,
індивідуальні запити і потреби громадян, які здобувають освіту, та їхніх родин. Дедалі більшої
ваги при цьому набуває фактор застосування освіти у подальшому професійному житті
випускників ВНЗ, який в імперативній формі вимагає категоричної відмови від орієнтації
виключно на можливості, що їх окреслює національне одномовне середовище.
Внутрішня структурованість "нової" багатомовності в системі освіти залежатиме
передусім від індивідуальних особливостей та здібностей конкретної особи. Хтось зможе
довести рівень володіння другою та третьою мовами до рівня рідної (вільне володіння), хтось
залишиться на рівні середньо достатнього знання інших мов, комусь доведеться
задовольнятися мінімально достатнім рівнем. У цьому плані ніякого регулювання з боку
держави або адміністрації навчальних закладів не мало б бути.
Автор відповідної статті у "Лінгвістичному енциклопедичному словнику" пропонує
розуміти мовну політику як "сукупність ідеологічних принципів і практичних заходів з
розв’язання мовних проблем у соціумі, державі" [8]. Якщо прийняти цю дефініцію, то
доведеться констатувати, що суб’єктом державної мовної політики за визначенням є держава і
лишень вона. Ця обставина, нібито, відкриває перед державними органами, безпосередньо
відповідальними за здійснення мовної політики, необмежені можливості. Теоретично це так, на
практиці – далеко не завжди. Стратегію і тактику форматування та переформатування мовного
простору держава обирає не на порожньому місці, не цілком довільно, а на підставі вже
існуючої мовної ситуації з усіма притаманними для неї традиційними елементами, "вузькими"
місцями, проблемами тощо.
Не слід забувати ще й про такі вагомі фактори коригування мовного середовища з боку
соціуму, як спонтанний вплив суспільства та, зокрема, суспільної думки на мовні практики
його членів і груп, а також побутова метамовна колективна й індивідуальна свідомість.
Остання знаходить своє практичне виявлення у таких фактах, як різноманітні судження
рядових носіїв мови про зміст лінгвістичної науки, засновані на їхніх власних спостереженнях,
враженнях, уявленнях, а також на політичних симпатіях, вплив ЗМІ, інформаційного та
політичного дискурсів тощо [див.: 9].
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Summary
Yakovleva O. Ontologically, Socio-Cultural and Historical Foundations of Multilingualism in Higher
Education in Ukraine and the World and Its Context. The article explains the historical validity and motivationas
sociocultural phenomenon of multilingualism, which is proposed to treat as one of the key features of the modern
world, a natural stage in the development of humanity and its logical conclusion. The author stresses the
fundamental importance of multilingualism for higher education as the key to successful solution of actual problem
denationalization of the system with its next transnationalization. Keywords: multilingualism, language identity,
values, transnationalization, the European educational space, civilizational context, globalization.

218

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

УДК 141.7:[378.6:37]

© Інна Прудченко

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

НАУКОВИЙ МЕТОД ПІЗНАННЯ В ОСВІТІ:
СПЕЦИФІКА ТРАНСЛЯЦІЇ ТА ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ ОВОЛОДІННЯ
На основі аналізу авторських наукових інтерпретацій специфіки методу наукового пізнання
(Дж.Дьюї, С.Гессен, Е.Морен, П.Щедровицький, М.Рубінштейн) здійснено його обґрунтування в якості
змісту вищої освіти. Виявлено особливості трансляції (дуальність передання: як зміст вищої освіти і
спосіб його опанування, спільна зацікавленість і особистісна готовність до його сприйняття) і
засвоєння (синхронність, незаданість, індивідуальна скерованість) наукового методу пізнання.
Акцентовано увагу на індивідуальному шляху його опанування (самотворення). Актуалізовано цінність
методу наукового пізнання як форми саморуху змісту вищої освіти, що полягає в його представленні як
мети засвоєння змісту і засобу її досягнення. Ключові слова: метод, принцип, метод наукового пізнання,
метод пізнання складного, зміст вищої освіти, трансляція, засвоєння.

Постановка проблеми. Сучасні модернізаційні процеси в освіті, спричинені складністю
соціокультурної ситуації у світі, парадигмальними зрушеннями в науці невблаганно означують
проблему пізнання і мислення, в контексті якої особливо цінним бачиться дослідження
наукового методу пізнання в якості змісту освіти. Переважаюче його представлення як способу
наукового пізнання (способу відтворення в мисленні предмета, що вивчається), умови
отримання нових наукових знань затінило собою не менш важливий аспект, а саме: пізнання і
засвоєння наукового методу. У такому випадку він постає не лише як спосіб пізнання, але і як
предмет останнього. Як такий науковий метод є стрижнем змісту вищої освіти.
Сьогодні нагальність ґрунтовного вивчення особливостей трансляції, научіння й
оволодіння методом наукового пізнання в процесі здобуття молодими людьми вищої освіти
актуалізується й з огляду на терміновість розв’язання проблеми інформаційно-знаннєвого
перенасичення змісту вищої освіти, у зв’язку з чим пов’язують складність засвоєння
останнього; доведену нині важливість обрання індивідуального напряму на шляху здобуття
вищої освіти; підсилення фундаментальності професійної підготовки тощо.
Метою аналізу є обґрунтування наукового методу пізнання (методу пізнання складного)
в якості провідного компоненту змісту вищої освіти. Заявлена мета зумовлює розв’язання таких
завдань: 1) на основі аналізу наукових праць Дж.Дьюї, С.Гессена, Е.Морена, П.Щедровицького,
М.Рубінштейна та ін. дослідити специфіку наукового методу пізнання в якості змісту освіти; 2)
виявити особливості його передання і засвоєння в процесі набуття вищої освіти; 3)
актуалізувати цінність методу наукового пізнання як форми саморуху змісту вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ґрунтується на оригінальних
філософсько-педагогічних розвідках: Дж.Дьюї, який акцентував увагу на цінності методу
виховання розуму в процесі пізнавальної діяльності, С.Гессена, який у своїх працях
обґрунтував важливість орієнтації університетської освіти на трансляцію і засвоєння методу
наукових досліджень (методу відкриття істин) як повожатого на шляху пізнання досліджуваної
реальності, Е.Морена, який у контексті розробленої ним концепції «складного мислення»
здійснив обґрунтування методу складного мислення як стратегії дій, П.Щедровицького, який
переконливо мотивував метод як первинну форму розвитку духу та ін.
Виклад основного матеріалу. В процесі засвоєння змісту навчання студент вищого
навчального закладу оволодіває методами навчання, що постають способом розв’язання певної
групи навчальних завдань, які зазвичай виконують роль приписів алгоритмічного типу, та
підлягають чіткій структуризації і класифікації. Проте їх вплив обмежений, адже вони
використовуються у заздалегідь окресленому колі завдань.
На тлі існуючих методів навчання своєю масштабністю вирізняється науковий метод
пізнання, який по праву може вважатись освітнім методом, бо сприяє сходженню до всезагального,
до творення (трансформації) себе, виходячи із внутрішньої потреби розвитку і самовдосконалення.
Він скеровує людину на зміну її способу бачення дійсності та принципів її інтерпретації.
Актуальність, усвідомлення цінності наукового методу пізнання в процесі особистісного та
професійного становлення молодої людини сприяли концентрації уваги на ньому багатьох учених.
Так, Едгар Морен, аналізуючи проблему пізнання складного, пояснення якого, на його думку, вже
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не може нині бути «раціоналізуючою схемою», акцентував увагу на неодмінності революційної
зміни методу пізнання складного, розвінчання його універсальності. У зв’язку з цим учений
наповнює його новим змістом, представленим принципами складного мислення: системним
(організаційним), голографічним, діалогічним, принципами зворотного зв’язку, рекурсивної петлі,
авто-еко-організації, повторного бачення. Форма ж методу, що демонструє можливість його
застосування, є не алгоритмом або програмою пізнання, а загальною стратегією дослідження та дії.
Як такий він визначає «загальні напрями пошуку, споруджує певні маяки для пізнавальної та
практичної діяльності, яка розгортається кожен раз у відповідності з особистісними світоглядними і
дослідницькими настановами і конкретним досвідом того, хто його застосовує» [4, с.19]. Отже,
вибір шляху пізнання здійснюється індивідуально. Саме тому метод повинен зазнати адаптації
щодо індивідуального предмета пізнання шляхом його проникнення в наявне знання суб’єкта
пізнання та дії, в його методологічні орієнтири. На думку вченого, метод не є заданим a priori шлях,
а формується a posteriori в процесі наукового дослідження, за мірою накопичення досвіду. Подібні
думки Е.Морена поділяв М.Рубінштейн, вказуючи на те, що «сучасний метод… потрібно творити
постійно заново самому, хоча й на основі загально засвоєного принципу, тому що голе перенесення
абсолютно виключається основною вимогою, що панує над усіма методами, – починати і йти у
постійному зв’язку з навколишнім життям і інтересами, які змінюються…» [5, с.92].
Схожі міркування знаходимо в С.Гессена. Його метод наукових досліджень (метод
відкриття істини) проходить крізь наукові системи, що змінюють одна одну, як тотожний їм
усім первень. Метод «освячує» і живить систему, кристалізує її. Загалом, за вченим, будь-яка
наукова система є результатом взаємодії формального первня методу і матеріального первня
досвіду, що постійно перебуває в стані взаємної напруги [1, с.297].
З огляду на незаперечну і першорядну цінність методу, С.Гессен саме його ставить на
вершину університетського ступеня наукового курсу. За його допомоги суб’єкт пізнання стає
здатним орієнтуватись у «безкрайньому морі істини», впевнено почуватися серед
безмежності знань, долати їх «дурну» (кількісну) нескінечнність. Науковий метод стає
компасом, який дозволяє рухатися вперед «до певної мети у нескінченному океані
досліджуваної реальності» [1, с.305]. У зв’язку з цим учений наполягає на неприпустимості
завчасного відкриття і поринання в цю нескінченність того, хто навчається, і підкреслює
необхідність відповідної підготовки його мислення до критичного сприйняття та
виокремлення серед безлічі знань необхідних для розв’язання певної проблеми. Отже, знову
ж наголошується на відносності наукового методу як шляху пізнання, розвінчується його
абсолютна цінність і акцентується увага на його взаємоузгодженності з інтересами і
здібностями суб’єкта пізнання. Саме тому метод неможливо передати, йому неможливо
навчити. Він народжується лише в процесі копіткої наукової праці в індивідуально обраному
напрямі та предметі вивчення (дослідження). Отже, оволодіння науковим методом відбувається
шляхом вивчення і розв’язання локальної, індивідуально обраної наукової проблеми, що стає
можливим лише в умовах свободи навчання, в атмосфері вільного дослідження.
З огляду на безперечну цінність методу наукового дослідження в осягненні наукової
істини С.Гессен акцентує увагу на важливості його оволодіння вчителем (викладачем). Він
переконаний, що на якому б освітньому рівні (дошкільний, початковий, середній, вищий) не був
задіяний педагог він повинен відкрити для себе і завжди тримати в полі зору науковий метод
пізнання. Адже кожен крок, який робить його вихованець у процесі власного навчання й освіти, є
кроком до оволодіння ним методом наукового пізнання. Вчитель, викладання якого (скажімо, на
рівні середньої освіти) «не пронизане» науковим методом, не зуміє допомогти учневі у визначенні
його освітньої перспективи, ускладнить окреслення його подальшої навчальної траєкторії. Зазвичай
викладання такого вчителя вироджується у «догматичну прихильність до підручника»,
зазубрювання, вихолощення і змертвіння наукової істини. Але ж істинний учитель насамперед
повинен піклуватися про розвиток мислення своїх вихованців. Для цього він повинен майстерно
оволодіти вмінням «викликати до життя самостійне мислення учнів і підтримувати це мислення,
виявляючи позаду кристалу наукової системи приховану в ній і пов’язану нею проблематику
методу наукового дослідження, що породжує та просвічує цю систему» [1, с.306].
Ознакою опанування методу наукового пізнання, що відбувається, як уже зазначалось, у
процесі вивчення і засвоєння певного предмету пізнання (що становить особистий інтерес), є його
подолання, вихід за його межі. Вичерпно пізнаний предмет провокує критичне до себе ставлення.
Як відомо, критично ставитися до пізнаного предмету пізнання може лише той, хто засвоїв його як
закінчене в собі ціле. Вичерпність пізнання предмету є чи не найважливішою умовою творчості,
що, як відомо характеризується відкриттям нового. Оволодіння методом таким чином дозволяє в
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процесі подальшого пізнання реальності й предметів, що її презентують, спростити процедуру
пізнання предмету шляхом охоплення (почасти інтуїтивного) його суті, при цьому не застряваючи
на окремих його сторонах і специфічних характеристиках.
На беззаперечній цінності методу як основи освіти акцентував увагу П.Щедровицький.
«Саме метод як незмінна первинна форма розвитку духа, як духовний механізм, який може «в
будь-якій сфері продовжити свою роботу за допомогою себе самого», повинен стати змістом
педагогіки, орієнтованої на неперервний розвиток» [7, с.27]. У своїх міркуваннях науковець іде
слідом за Песталоцці, який був переконаний у тому, що вимога постійного руху вперед
(неперервного творення) є вимогою методу. Останній характеризує освіту в процесах розвитку
та забезпечує можливість трансляції культури в умовах розвитку, що дозволяє трактувати його
основним рушієм, стрижнем змісту освіти. Адже він є, на переконання П.Щедровицького,
«несучою організованістю для процесів трансляції культури», забезпечує «нескінченність
змісту», бачиться формою його саморуху. Разом з тим метод, конституюючи здатність до
нескінченного розвитку, забезпечує відкритість культури [7, с.27-28].
Під методом мислення та діяльності вчений розумів складні епістемні та діяльнісні
комплекси, додаткові засоби, знання і значення. Все це нашаровується у процесі передачі на
особистісні знання вихованця, транслюється з урахуванням його інтеріоризованих засобів і
здібностей з метою засвоєння та самостійного здійснення нової для нього миследіяльності. Слід
додати, що П.Щедровицький інтерпретує метод двояко. Стосовно наявних способів діяльності,
особистісних знань і здібностей він є «добавкою», «протезом», «компенсуючою структурою».
У випадку ж побудови нової «миследіяльності», в процесі якої не використовується матеріал
елементів і конструкцій інших діяльностей, метод трактується як «чистий шлях» [7, с.143].
Про виховання розуму істинним методом, що характеризується зануренням у суть
проблеми, вів мову і Дж.Дьюї. На його переконання, «глибина, до якої спускається усвідомлення
проблеми, визначає якість наступного мислення; будь-який прийом викладання, який привчає
дитину, заради успішної відповіді чи для яскравого виявлення завчених пізнань ковзає по тонкій
поверхні істинних проблем, руйнує істинний метод виховання розуму» [2, с.189].
Специфіка досліджуваного методу наукового пізнання полягає в тому, що він дозволяє не
просто засвоювати наукові істини, а осягати дух науки, заглиблюючись у її основи, її єство.
Тим самим він санкціонує подолання відчуженості між оригінальними творчими звершеннями і
тими, хто їх сприймає та засвоює. Метод «працює» без численних посередників, бо
спровокований внутрішньо-особистісними інтелектуальними потребами і жаданнями суб’єкта
пізнання. А оскільки останні мають чітко визначене, локалізоване спрямування, то зрозумілою
є неможливість «олюднення» (Е.Гусинський, Ю.Турчанінова) всього без виключення
відчуженого знання для його засвоєння однією людиною. Відчуженим знання стає тоді, коли
воно незатребуване людиною, не зацікавленою в ньому. Тут слід акцентувати увагу на тому, що
відчужене знання не є негативним, а нормальним і закономірним явищем. Бо ж для різних
людей одне й те ж саме знання може бути і відчуженим, і глибоко особистісним. Тому
проблему «олюднення відчуженого знання» слід розв
´язувати у першу чергу шляхом його
різнорівневої трансформації, інтерпретації та презентації.
Напрочуд вдалою є ситуація, коли і викладач, і його вихованець мають справу зі знанням,
яке для обох є особистісно забарвленим, корисним, потребу в якому вони гостро відчувають.
Зрозуміло, що при цьому рівень затребуваності такого знання для викладача і для вихованця
може різнитися; наставник при цьому може йти на декілька кроків уперед у їх засвоєнні,
специфічно їх сприймати й інтерпретувати. У такому випадку, спілкуючись, ведучи між собою
діалог, викладач учить студента неоціненному – способу мислення, дає можливість у процесі
спостереження за міркуваннями наставника помітити, осягнути метод наукового пізнання, що є
ключем для відкриття наукових істин. Лише на хвилі спільної зацікавленості й особистісної
готовності до його сприйняття народжується означений метод.
Опанування методом відбувається в процесі засвоєння змісту освіти (в його основі –
сутнісне знання, яке є «формою і правилом схоплювання, «категорією» всіх випадкових фактів
майбутнього досвіду, що мають ту саму сутність» [6, с.37]) «через ті форми і методи, ті види
діяльності, які програмуються освітою як процесом» [3, с.28]. Слід додати, що подібним чином
засвоюються і функції соціального пристосування (соціальної комунікації та поведінки), і
ціннісно-смислові настанови. Опанування методом неможливе при засвоєнні відчуженого (як
від педагога, так і від вихованця) змісту освіти. Важливими при цьому є точки перетину, що
мають місце при зустрічному русі трансляції та засвоєння змісту, в фокусі яких і відбувається
осягнення та передача методу пізнання.
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Важливою умовою опанування методом пізнання є локалізоване, індивідуально обране
(за характером здібностей та інтересів) русло знання і творчості. Живлячись ним, ми не лише
пізнаємо його, а й виховуємо в собі чуття шляху пізнання непізнаного, що дозволяє надалі
поринати у бажані для себе нескінченні обрії пізнання. Це чуття (метод) змінює наше ставлення
до книги, до роботи з нею. Бо ж тепер ми безпомилково вловлюємо суть прочитаного (або її
відсутність) і миттєво, підсвідомо співвідносимо і просіюємо її крізь сито власних пізнавальних
інтересів. Тепер ми володіємо умінням брати для себе з книги максимум, бо навчилися читати,
а не бездумно гортати сторінки у пошуках готових істин.
Оволодіння методом означає не просто опанування готових знань, а пробудження
«власної думи», власного «критичного смислу, зведення цінностей і устремлінь до сталого
світогляду» [5, с.101]. Метод наукового пізнання (метод складного мислення) забезпечує
контекстуалізацію знання, що опановується. У даному випадку мова йде, по-перше, про вміння
розуміти, відчувати контекст досліджуваної проблеми, по-друге, про вміння співвідносити з
ним одержані нові знання. По суті йдеться про здатність до мисленнєвого синтезу, яким
характеризується холістичне мислення.
Висновки. Отже, науковий метод пізнання постає водночас у двох іпостасях. З одного
боку, він є важливою передумовою ґрунтовного засвоєння змісту вищої освіти, з іншого –
постає в якості цього змісту, адже його потрібно засвоїти, ним потрібно оволодіти, навчити
транслювати (останнє стосується вищої педагогічної освіти). Дуальність методу наукового
пізнання виявляється в синхронності його засвоєння та використання. Він є водночас метою
засвоєння змісту і засобом досягнення цієї мети. Тобто метод не є заданим напрямом, а
формується в процесі наукового пізнання. Саме це робить процес його засвоєння глибоко
індивідуальним і специфічним.
Перспективи подальших розвідок. Здійснений у статті аналіз проблеми трансляції,
научіння й оволодіння методом наукового пізнання в процесі здобуття молодими людьми
вищої освіти потребує подальшого ґрунтовного дослідження. На особливу увагу заслуговують
питання виявлення й обґрунтування механізмів і форм трансляції наукового методу пізнання,
мотивування індивідуального способу оволодіння ним, заглиблення в проблему його
дуальності та ін.
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Summary
Prudchenko I. Scientific Method of Cognition: Specific of Translation and Paradoxicality of Capture.
In the article on the basis of analysis of authorial scientific interpretations of specific of method of scientific
cognition (J. Dewey, S. Gessen, Е. Morain, P. Schedrovitsky, М. Rubinshtein) his ground is carried out in
quality of content of higher education. The features of translation (double of transmission: as maintenance of
higher education and method of his capture, general personal interest and personality readiness to his
perception) and mastering (synchronicity, unset, individual orientation) of scientific method of cognition are
educed. Attention is accented on the individual way of his capture (create of oneself). The value of method of
scientific cognition as forms of independent movements of content of higher education that consists in his
presentation in quality of aim of mastering of maintenance and means of her achievement is topicalized.
Keywords: method, principle, method of scientific cognition, method of cognition difficult, content of higher
education, translation, mastering.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ СИНЕРГЕТИКИ В ОСВІТІ:
ОРГАНІЗАЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ
Досліджується методологічний потенціал синергетики в межах освітнього простору. Детально
аналізується проблема співвідношення процесів цілеспрямованої організації та спонтанної самоорганізації
в освітніх системах. Зусилля авторів спрямовані на визначення можливостей застосування моделі
самоорганізації в контексті управління освітою та стосовно змісту освіти. Особлива увага зосереджена
на інноваційній діяльності, що в контексті освіти трактується двояко: як джерело конструктивних змін
і як негативна тенденція, що гальмує спонтанний розвиток. Також авторами виявлено головні недоліки
сучасної системи освіти – бюрократизм, який ускладнює комунікацію в освітній управлінській вертикалі,
та орієнтація на соціальне замовлення, що суттєво обмежує появу «новоутворень» на ринку праці.
Ключові слова: знання, інновації, модель управління освітою, неявне знання, освітня система, освітній
простір, самоорганізація, синергетика, синергетична педагогіка.

Глибинні трансформації освітнього простору України є реакцією на системну кризу, що
спіткала традиційну модель освіти. У зв’язку з цим активно ведеться інноваційна діяльність:
впровадження європейської кредитно-трансферної системи, пріоритет особистісно
зорієнтованого навчання, лібералізація освіти тощо. Потреба в цьому продиктована
соціальними змінами, а саме – становленням демократичного суспільства, що спонукає до
пошуку оновлених шляхів розвитку особистості.
Створити конкурентоздатний продукт (освічену людину, що володіє мобільністю на
ринку праці) неможливо в умовах планової моделі освіти, що була притаманна радянському
періоду нашої історії. Зважаючи на такі проблеми, закономірно, що теоретичні засади освітньої
системи глибоко рефлексуються філософією, а освіта, в найширшому її розумінні, поступово
утверджується в якості предмета дослідження методології науки.
Особливо актуальним видається застосування ідей синергетики в освіті. Формування
освітнього простору на засадах синергії та самоорганізації є перспективним і багатообіцяючим.
Слово «синергія» має давньогрецьке походження та означає співтовариство, співдружність [див.:
2, с.22]. Основним ядром розуміння синергетики є поняття «самоорганізація», що задається
опозицією «порядок – хаос». Інакше кажучи, синергетика – це теорія що займається вивченням
систем, які здатні до самоорганізації та саморозвитку. Ключовою умовою синергетичного
підходу є відсутність будь-яких цілеспрямованих, штучних факторів впливу, оскільки їх
наявність спотворює результати дослідження та перешкоджає синергійному розвитку.
В сучасній науковій літературі проблема синергетики освіти дуже детально
проаналізована. Основний масив літератури можна поділити на кілька підрозділів. Перший
висвітлює проблеми «синергетичної педагогіки»: І.Бабич, А.Вознюк, В.Ігнатова, О.Копаєв,
Л.Новікова, С.Сімонов, М.Соколовський. Роботи цих авторів присвячені питанням
самоорганізації навчально-виховного процесу, ролі викладача в процесі становлення освіченої
особистості тощо. Для другого підрозділу характерне осмислення структури управління
освітою в поняттєвій площині синергетики: В.Буданов, М.Каган, Н.Киященко, М.Левківський,
О.Мелехова, О.Панфілов, А.Урсул. Цих учених турбують питання співвідношення різних
структур освітньої системи та їх взаємна комунікація. В перспективі добачається створення
такої моделі, що забезпечила б відкритість освіти до інших соціальних інститутів. Третій
підрозділ наукової літератури має філософський характер постановки проблем: Л.Мікешина,
В.Стьопін, О.Князєва, В.Лекторський, В.Розін та інші. Для філософів більш пріоритетними є
питання формування і трансляції знання в освітньому просторі. «Знання» втілює в собі
результат самоорганізовуваного процесу навчання та створює передумови для подальшого
приросту інформації в процесі його саморозвитку. Освіта трактується передусім середовище,
що забезпечує синергійність знання через комунікацію, інтерпретацію, трансляцію тощо.
Незважаючи на таке глибоке осмислення проблем синергетики освіти, існує низка
малодосліджених аспектів. А саме, не з’ясовано наскільки продуктивною є синергетична
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методологія у сфері виховання. Також недослідженими залишаються перспективи синергійної
моделі освіти в сучасних соціальних реаліях, та за яких умов синергетика може стати найбільш
ефективною.
Мета нашої розвідки – проаналізувати перспективи застосування синергетичної
методології в системі освіти. Такий аналіз передбачає виконання таких дослідницьких завдань:
охарактеризувати основні засади синергетичної теорії в освітньому просторі; проілюструвати
переваги і недоліки синергійної моделі освіти; визначити межі застосування синергетики в
освітній діяльності.
Перш за все, слід відзначити, що існує певний конфлікт між синергетичною методологією
та специфікою освіти як соціального інституту. Ядро суперечностей знаходиться в принципово
відмінних стратегіях розвитку. Синегретика, як відомо, формує свої стратегії відповідно до ідеалу
самоорганізації та саморозвитку. Синергійний розвиток, це передусім стихійний та
неконтрольований процес виникнення «порядку» з «хаосу». Освітні стратегії розвитку
ґрунтуються на протилежних за смислом засадах – цілеспрямована організація та контроль.
Очевидно, навіть сучасні тенденції та намагання лібералізувати освіту не в силах дистанціювати
її від своїх традиційних повноважень контролювати навчальний процес, і покластися на стихійну
самоорганізацію. Цю проблему В.Буданов характеризує як «проблему оптимального
співвідношення цілеспрямованого організуючого впливу та самоорганізації» [1, с.451].
Закономірно постають питання: на яких засадах повинен реалізуватися компроміс між
самоорганізацією та цілеспрямованою організацією? Чи повинна і чи взагалі може освіта
покладатися на стихійність, і за яких умов ця стихійність набуватиме конструктивного
потенціалу? Очевидно на ці питання неможливо відповісти, покладаючись лише на
розмежування класичного та постнекласичного ідеалу раціональності, оскільки проблеми не
зникають при переході від однієї моделі до іншої, а інновації не приносять бажаного результату.
Насамперед, слід окреслити мету, яку переслідує синергетична модель освіти.
Реалізувати такий аналіз можливо, лише покладаючись на філософський рівень рефлексії над
означеними проблемами. «Постнекласична раціональність, – пише Н.Савічева, – це перш за все
«діалогічна» комунікативна раціональність» [4, с.559]. Саме комунікативні аспекти найбільш
чітко відображають сутність освіти у світлі синергетичної методології. Поряд із комунікацією,
найбільш значущим є поняття «знання», яке вільно мігрує у відкритому освітньому просторі від
одного суб’єкта до іншого. «Інтерсуб’єктивні зв’язки, – зазначає Н.Савічева, – по суті
комунікативні, динамічні та нелінійні. Вони не лише й не стільки зберігають інформацію чи
транслюють її, вони її створюють. Тому вони циклічні за своїм характером, мають зовнішній
видимий контур, що фіксується в словах, знаках, жестах, і внутрішній контур, який
утримується та відтворюється синергетичними симбіозами думок, почуттів, систем
внутрішньої репрезентації внутрішнього та зовнішнього досвіду «для себе» [4, с.562].
Як бачимо, синергетична модель освіти повинна враховувати не лише теоретичні аспекти
знання, що цілеспрямовано передаються від більш компетентного вчителя до менш
компетентного учня, або від представника однієї дисципліни до представника іншої. Освітні
комунікації повинні враховувати і більш глибинні рівні свідомості, котрі не раціоналізуються в
поняттях мови науки (у нашому випадку педагогіки). Доводиться визнати, що освіта має справу
з більш складною системою комунікативних зв’язків, у межах яких транслюється не лише
знання, записане в підручниках та відображене у навчальних програмах, а й зразки
інтерпретації, внутрішній досвід, нереалізовані думки тощо.
У зв’язку з цим філософи відзначають потребу повернутися до цілісного суб’єкта освіти,
що втілює в собі не лише редуковані форми теоретичного знання, а весь духовний та
інтелектуальний потенціал. «Коли сьогодні пишуть про важливість «повернення суб’єкта в
освіту», – зазначає Л.Мікешина, – то безумовно мають на увазі в якості суб’єкта цілісну
людину, а не лише її розсудок, що накопичує теоретичні та практичні знання і навички. При
цьому мається на увазі подолання і самої традиційної моделі освіти, побудованої на
кумулятивістських уявленнях, а також антитезі «технологія – мистецтво» яка все ще поширена
в нашій культурі» [3, с.141].
На філософському рівні рефлексії засад освіти чітко прослідковуються кілька тенденцій:
комунікативність, орієнтація на цілісного суб’єкта, відкритість і свобода трансляції знань
(особливий акцент ставиться на неявних формах знання), самоорганізація та саморозвиток
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інформації. Нинішні інновації в освіті повністю відповідають наміченим перспективам, однак
їхнє впровадження не принесло бажаного результату. Спостерігаються тенденції загострення
кризи в освіті України, в якості прикладу можна взяти хоча б той факт, що на ринку праці
випускники вузів стикаються з численними проблемами. Нерідко високоосвічений спеціаліст
не має переваги працевлаштування порівняно з неосвіченою людиною. Звісно, це питання
риторичне, і причини можна віднайти не тільки в проблемах освіти, однак стверджувати, що
такі проблеми не мають нічого спільного з системою освіти, було б теж неправильно.
Очевидно існує певний розрив між цілями й змістом освіти та соціокультурними
реаліями. Якщо освіта буде базуватися на засадах відкритості та комунікативності, схожі
проблеми повинні зникати самі собою, оскільки суб’єкт формуватиме себе сам відповідно до
потреб і тенденцій сучасності. Однак цього не відбувається, і причина прихована у схемах
реалізації синергетичної методології в освіті, точніше в розумінні її специфіки. Доречною є
репліка І.Добронравової: «Синергетика не дає точних рецептів, але націлює на відкритість і
взаємодію, на діалог» [5, с.63].
Варто звернутися до інших двох аспектів синергетики освіти, яких ми вже торкалися, –
синергетичної педагогіки та синергетичної моделі управління освітою. Насправді, саме на них
лежить відповідальність за інтеграцію методологічних проектів синергетики та освіти. Дослідження
такого характеру відзначаються розробкою практичних рекомендацій стосовно самоорганізації
навчального процесу та саморозвитку системи освіти, що в перспективі забезпечить сприятливі
умови для формування відкритого та комунікативного освітнього простору.
Та якщо в методологічній або філософській площині синергетика освіти є перспективною
та несуперечливою, то застосування на практиці означених методологічних концептів
стикається з непереборними труднощами. Першою і головною перешкодою, що стоїть на заваді
самоорганізації, є неявна орієнтація на радянську систему освіти. У головах людей досі
паразитують хибні уявлення про переваги планової освіти, яка забезпечувала самореалізацію та
особисте процвітання кожної освіченої людини. В сучасних умовах будь-яке планування буде
зовсім недоречним, оскільки соціальне замовлення на фахівця того чи того профілю втрачає
свою актуальність набагато швидше, ніж триває його підготовка. Мало того, за умов стрімкого
розвитку технологій неможливо передбачити, якими навичками повинні володіти фахівці, що
ускладнює завдання розробки змісту навчальних програм. Потрібно орієнтувати студентів на
гнучкість і багатогранність отримуваного знання, виробляти вміння пристосовуватися до умов і
максимально ефективно реалізовувати себе в кожній новій ситуації.
Однак реалії спонукають вважати, що освіта продовжує плекати марні надії на те, що кожен
випускник реалізує себе «за спеціальністю». Доки такі ілюзії будуть спрямовувати діяльність
педагогів, цінність освіти неухильно падатиме, а її й без того низький авторитет у суспільстві
взагалі нівелюється. Слід усвідомити, що ВНЗ – це не гарантія подальшого процвітання, а всьогона-всього поле можливостей для реалізації особистісного потенціалу. Освіта – це середовище для
формування власного інтелекту, а не його стандартизації відповідно до вимог.
З іншого боку, соціальне замовлення повинно формуватися не на конкретну спеціальність
незрозумілим органом, який має такі повноваження, а на конкретний вид знання, і самим
студентом. Для цього потрібна варіативність змісту освіти, можливість обирати предмети для
вивчення, а самі предмети помістити в конкурентне середовище. За таких умов за законами
синергетики відбуватиметься самоорганізація, самовдосконалення та саморозвиток освіти.
На жаль, інновації, що активно впроваджуються в сучасній системі освіти, мають лише
поверхневий характер. Перехід до європейської кредитно-трансферної системи не реалізований
повною мірою, що тільки загострює ситуацію. Сучасна освіта нагадує «кентавра», де людина
намагається послідовно реалізувати ідеали саморозвитку, а ноги коня продовжують вперто нести
освіту в попередньому напрямку, намагаючись утілити в життя неіснуюче соціальне замовлення.
Дуже вдало охарактеризував застарілий ідеал освіти Я.Свірський, називаючи його
деревовидним: «Стандартні моделі освіти, – пише автор, – конфігуруються за платонівським
шаблоном: знання (а з ним і здатність адекватно вписуватися в оточуюче природне і соціальне
середовище) «спускається» з висот певної істини (платонівського «блага») і через державний
інститут входить в учня, перетворюючи на певний машиноподібний агрегат, здатний жити
щасливо і достойно згідно з Ідеєю. Існує живлячий і фундаментальний центр – корінь, з якого
все бере свій початок; є несуча конструкція (Міністерство освіти або інші державні структури)
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія

225

– стовбур; і є гілки (школи й інші освітні заклади), покликані в ідеалі охопити якомога більше
простору» [5, с.64]. Для того, щоб освіта саморозвивалася, потрібна інша модель її структури –
ризомна. Така модель передбачає велику кількість різноманітних зв’язків між усіма сферами
освітньої ієрархії. «Корелятом ризоми (та ризоматичного мислення), – зазначає Я.Свірський, –
може вважатися мережа Інтернет (і актуальне сьогодні так зване «мережеве мислення»). На мій
погляд, саме у навчанні через Інтернет проглядаються риси синергетичної моделі освіти» [5,
с.65]. Очевидно, «ризомна» модель освіти, якій притаманна розгалужена система комунікацій,
відображає сучасні потреби і виправдані інновації в системі освіти.
Не менш згубною для освітньої системи є тотальна бюрократія, що з розвитком
технологій лише збільшує свої масштаби. Засилля бюрократизму є ще однією перешкодою
на шляху до реалізації синергетичної моделі освіти. Як зазначалося, ключовою рисою
самоорганізованої освіти є її діалогічність. Реалізація комунікативного потенціалу
добачається передусім у так званому зворотному зв’язку між суб’єктом освіти і
різноманітними контролюючими органами.
За законами синергетики, якщо система виходить зі стану рівноваги, то в ній
відбуваються структурні зміни, які трансформують її і вона знову врівноважується. Якщо
спроектувати цей закон на освіту, то можна змоделювати приблизно таку ситуацію. В
академічній групі виникає конфлікт (відмова, наприклад, від певного предмету), автоматично
з’являється потреба внести зміни у структуру системи «учитель – учень» (кардинально
змінити зміст певної дисципліни, вилучити певну дисципліну чи додати нову і т.д). Якщо такі
зміни потрібно внести посеред навчального року, то зрозуміло, що зробити це неможливо.
Головною причиною є недосконала система зворотного зв’язку в освітній ієрархії. Проблема
в тому , що ко му нікація між р ізними стру кту рами освіти відбу вається виключно на мові
документів, що ускладнює миттєві прийняття рішень. Зрозуміло, що потурати примхам
окремих суб’єктів освіти не потрібно, і будь-яке рішення повинно бути обґрунтоване, тому
мова не йде про відмову від до ку ментів, позаяк вони викону ють фу нкцію фіксації
різноманітних змін. Однак потрібно створити гнучкі умови для впровадження інновацій,
створювати додаткові (неофіційні) системи комунікації, тому що запорукою успіху
самоорганізації освітнього простору є швидка реакція на будь-які зміни.
Найбільш чутливим до таких змін є суб’єкт (студент, учень) і споріднені структурні
утворення (академічна група, клас), а також педагоги, безпосередньо занурені в навчальновиховний процес (куратори, вчителі, викладачі). Саме на цьому рівні повинні формуватись
інноваційні стратегії, які відтак легітимізуються на вищих рівнях управління освітою. Однак
«ми, – на думку В.Буданова, – маємо справу з «доганяючою», а в багатьох випадках
безнадійно запізнілою системою управління. Коригування зазвичай відбувається методом
спроб і помилок і знаходження оптимального варіанту безнадійно відстає від уже змінених
умов життя. Така система послідовного, повільного намацування оптимальних рішень
неефективна в сучасних умовах, тим паче в майбутньому» [1, с.452].
Ускладнена процедура прийняття рішень, м’яко кажучи, утрудняє будь-яку інноваційну
динаміку в освітньому просторі. Тотальний бюрократичний контроль над усіма аспектами
педагогічної діяльності, що вимагає постійного звіту про якість знань, критерії оцінювання,
зміст курсу та його структуру, виснажує і суттєво знижує ініціативність викладача.
Закономірно, що інновації в такому випадку асоціюються зі збільшенням «паперової роботи»,
а не з реальним покращенням навчального процесу.
Синергійна модель освіти передбачає послаблення бюрократії в усіх рівнях управління
освітою, оскільки «наше завдання, – зазначає В.Буданов, – сформувати збагачений,
динамічний освітній простір, позбавлений комунікативних розривів, адаптивний до
соціальних потреб суспільства та регіону, що послідовно і гармонійно реалізує процес
безперервної освіти. Синергетика дає можливість не нав’язати, а виростити такий простір.
Незважаючи на те, що управління прямує зверху вниз, інноваційні потоки ідуть знизу вверх,
адаптуючи цілісну систему до соціальних змін. Управлінська вертикаль повинна лише
заохочувати та відображати здорові інноваційні форми» [1, с.457].
Орієнтація на відкритість, діалогічність, адаптивність до соціальних реалій, безумовно,
неможливо переоцінити. Без таких концептуальних векторів освіта не має майбутнього. Однак
слід уважно й детально проаналізувати перспективи застосування синергетичної методології в
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освітньому просторі. Передусім, на нашу думку, слід остерігатись абсолютизації синергетики,
адже, як ми вже зазначали, існує певний конфлікт між освітою та синергетичною методологією.
Безумовно, проблема неявної орієнтації на радянську систему освіти і бюрократії є
найбільш нагальною та потребуєь негайного розв
´язання. Однак абсолютне покладання на
самоорганізацію не є однозначним благом. Наведемо приклад. Для того, щоб вести наукову
діяльність, треба володіти певним набором неявного знання, скажімо, щоб навчитися відрізняти
бактерії в мікроскопі від сторонніх об ´єктів, потрібна не одна година роботи в лабораторії. Дуже
часто відбуваються комічні ситуації, коли студенти, які вперше сідають за мікроскоп, з усією
авторитетністю та ентузіазмом заявляють, що відкрили новий вид бактерій, або якісь нові
структури клітин. У результаті виявляється, що картини й таблиці, які вони бачили під час
лекцій, суттєво відрізняються від реальних зразків, які вони спостерігають безпосередньо. Тому
доводиться довго вчитися розпізнавати «живі» зразки клітин. Для формування такої навички
обов’язкова присутність «наставника», що передає це вміння (неявне знання) «з рук в руки».
Однак формування неявного знання в студента навряд чи можна назвати процесом
самоорганізації. Це рутинна робота в лабораторіях і багатократне відтворення тієї самої дії на
основі різного матеріалу з метою формування особливої інтуїції та вміння розпізнавати потрібне.
Тому, як нам здається, на цьому етапі розвитку освіти існує потреба встановити межі
застосування в ній синергетики. Ми показали, що управління освітою потребує докорінних
змін, окремі з яких можна подолати за допомогою синергетичного підходу. Орієнтація на
особистість у педагогіці також корелює з ідеалами саморозвитку та самоорганізації, однак
існують і так звані «рутинні» процедури, що реалізуються за певним алгоритмом.
Висновок. Самоорганізація принципово не піддається контролю, тому в умовах
сучасності потрібно не нав’язувати самоорганізацію, а не перешкоджати їй. Не потрібно
формувати жорсткі «міністерські» програми розвитку освіти, а всього-на-встого пом’якшувати
тиск з боку цих же програм, тоді освітня система почне розвиватись у конструктивному руслі,
відповідно до соціальних потреб. Синергійну модель освіти слід прийняти як вихідну умову
динаміки освітнього простору, де функція управління редукується до легітимізації навчальновиховного процесу. Основна загроза, яка, на жаль, дуже близька до актуалізації, полягає в тому,
що синергетика потенційно може стати парадигмою освіти, яку намагатимуться активно
втілювати в життя, що призведе до цілеспрямованої організації самоорганізації.
Література
1. Буданов В.Г., Журавлев В.А., Харитонова В.А. Управление образовательным процессом в
современных условиях: инновации и проблемы моделирования/ В.Г. Буданов, В.А. Журавлев, В.А.
Харитонова образования //Синергетическая парадигма
Синергетика образования. — М.:
Прогресс-Традиция. 2007. – С. 450-468
2. Маковецький А.М. Наука і наукова діяльність як цінність: Монографія /А.М.Маковецький
В.А.Маковецький. – Чернівці: Рута, 2002. – С.21-36.
3. Микешина Л.А. Человек интерпретирующий, или синергетические и герменевтические контексты
образования //Синергетическая парадигма Синергетика образования. — М.: Прогресс-Традиция.
2007. – С. 137-159.
4. Савичева Н.Г. Образовательно-воспитательное пространство как синергийная коммуникация/ Н.Г.
Савичева// Синергетическая парадигма Синергетика образования. — М.:Прогресс-Традиция. 2007. –
С.557-566.
5. Синергетика в образовании: возможности методологии/ Матеріали круглого столу/ Філософія освіти
№3(5) 2006р. С.54-92.
Summary
Marchuk M., Melnychuk M. Methodological Potentials of Synergy in Education: Organization of SelfOrganization. The article investigates the methodological potential of synergy within the educational space. The
authors analyze in detail the problem of correlation processes focused on organization and spontaneous selforganization of education systems. The efforts of the authors aimed to determine the capabilities of the model in
the context of self-management education and on the content of education. Particular attention is focused on
innovation in the context of education is treated in two ways: as a source of structural change and as a negative
trend, which inhibits spontaneous development. Also, the authors found major shortcomings of modern
education system - bureaucracy, which complicates communication in educational management structure, and
focus on the social order, which significantly limits the emergence of "growths" on the labor market. Keywords:
knowledge, innovation, education management model, implicit knowledge, education system, educational
environment, self-organization, synergetic, synergistic pedagogy.
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БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
Досліджується сутність інтеграційних процесів сучасної освіти і науки в Україні, сукупність різних
аспектів цього процесу: економічного, структурно-організаційного, соціально-правового та
глобалізаційного. Проаналізовано проблематику кожного з аспектів із урахуванням сучасного історичного
періоду. Надано пропозиції стосовно необхідності поширення процесів інтеграції між наукою та освітою.
Ключові слова: система освіти, структурно-організаційний аспект інтеграції, соціально-правовий аспект
інтеграції, глобалізаційний аспект інтеграції, економічний аспект інтеграції.

Актуальність теми. Сьогодні інтеграційні процеси досить актуальні в системі освіти,
то му що во ни є запорукою збереження, збагачення, надбання усім освітнім простором
найкоштовніших цінностей. Ці процеси сприяють симбіозу такої цілісності, яка втілює в собі
кращі характеристики суб’єктів, що інтегруються. По суті, інтеграція науки і вищої освіти
означає подолання розриву між науковими й освітніми комплексами, які взаємозалежно
виконують суспільно значущі функції, – виробництва, передачі та поширення знань.
Наука впливає на функціювання і розвиток суспільства саме через систему освіти. Наука
і філософія забезпечують змістовність, інтегративність, загальність освіти. Спосіб освоєння
здобутого наукою знання та ефективний спосіб його використання у сфері освіти залежать від
методологічного арсеналу, що є в науці на цей час стосовно умов розв’язання цього завдання.
Основна роль освіти в науці полягає у тому, що освіта є формою зв’язку наукового
пізнання з перетворюючою діяльністю людини. Найважливішою методологічною основою
наукового пізнання і практики постає їх органічна єдність, а освіта є основою цієї єдності.
Для того щоб прояснити сучасний стан процесу інтеграції науки і освіти в Україні,
треба проаналізувати основні цілі й завдання: підготовка кадрів для науки і високих
технологій, використання освітнього потенціалу Академії наук та інших інститутів,
стимулювання наукових досліджень у провідних університетах та інших ВНЗ, а також
узагальнити результати щодо концентрації зусиль академічної і вузівської науки на
пріоритетних напрямках розвитку науки й освіти.
Стосовно форми інтеграція науки й освіти ми можемо впевнено стверджувати, що це
складний процес, який включає різні аспекти: економічний, структурно-організаційний,
соціально-правовий і глобалізаційний. Кожний з названих аспектів є багатоплановим явищем,
зі своєю системно-методологічною характеристикою й безліччю виявів у сучасній дійсності.
Економічний аспект інтеграції науки й освіти розкривається, з одного боку, з позицій
взаємодії сфер науково-освітньої та виробничої, а з іншого боку, з позицій інноваційного розвитку
науково-освітньої сфери. У багатьох сучасних дослідженнях, присвячених проблемам науковоосвітньої сфери, йдеться не стільки про взаємодію та взаємовплив наукового й освітнього
комплексів, скільки про їх тісний взаємозв’язок із практичною сферою виробництва, яка відіграє
роль не простого доповнення структури, а саме базової основи інтегративної взаємодії [див.: 4].
Інтеграція освіти, науки і виробництва – це спільно погоджене використання потенціалу
освітніх установ, наукових організацій і виробничих підприємств у взаємних інтересах, і, в
першу чергу, для спільного виробництва: впровадження наукових розробок, підготовка та
підвищення кваліфікації кадрів, інформаційне забезпечення всіх учасників. Під інтеграцією
освіти, науки і виробництва розуміється процес упорядкування, узгодження й об’єднуючої
взаємодії відповідних структур у цілісний механізм для виконання таких функцій: підготовки
людини до гуманістичної та професійної діяльності; розвитку науково-технічного і
конкурентоспроможного технологічного прогресу; підвищення якості обладнання, матеріалів і
технологічних процесів, що створюються в народному господарстві.
На різних етапах розвитку суспільства праця та її соціальна організація мали конкретноісторичний характер, зумовлюючи взаємозалежні виробничо-технічні та соціальні вимоги до
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освіти. Сучасне виробництво вимагає ініціативного, думаючого, дисциплінованого працівника,
який володіє принципово новою технологічною культурою. Це пов’язане з тим, що в інформаційній
економіці додаткова вартість створюється не стільки працею, скільки знаннями. Зниження ролі
сировинних ресурсів і праці як базових виробничих факторів є передумовою відходу від масового
створення відтворених благ як основи добробуту суспільства [див.: 2, с.39-41].
Отже, з одного боку, без науково-технологічної модернізації виробництва та
докорінного підвищення рівня освіченості населення залишається неможливим той ривок,
заради якого проводяться масштабні економічні й соціальні реформи сучасного періоду. Крім
того, неможливе становлення повноцінного громадянського суспільства без сформованого
класу освічених і володіючих науковим знанням працівників. З іншого боку, для створення
економіки знань потрібен підйом науки й освіти. Скорочення бюджету держави,
нестабільність сучасної економіки об’єктивно викликали досить тривалу паузу в матеріальній
підтримці освіти і науки. Складаються такі умови діяльності дослідницьких установ і вищих
навчальних закладів, коли саме інтеграційні процеси перетворюються в одну з вирішальних
передумов їх виживання й наступного зростання.
Підвищена увага до питань інтеграції науки і освіти в сучасних умовах зумовлена
розвитком науково-технічного потенціалу країни з метою ефективної інтеграції у світову
економіку – економіку, «засновану на знаннях». Інноваційний шлях розвитку нашої
економіки, що відповідає загальносвітовим тенденціям, вимагає підготовки нового покоління
дослідників і висококваліфікованих фахівців, які готові до здійснення інноваційної діяльності
в умовах ринкової економіки. Але зміни суспільних відносин у бік панування приватної
власності на засоби виробництва, повернення до ринкових відносин у сучасному суспільстві,
спричинили кардинальні зміни в системах освіти і науки, де і наука, і освіта стають товаром,
інтегруються на відносинах купівлі-продажу, що призводить до зниження рівня якості
одержуваних науково-освітніх знань, знецінення науково-освітніх цінностей.
У сучасному науковому й «управлінському» співтовариствах основним критерієм
новизни й актуальності інтеграції науки і освіти є інноваційна спрямованість цього процесу.
Специфікою сучасного етапу інтеграції науки і освіти є доконечність інноваційної
спрямованості цього процесу. Інновації – це нововведення, які сприяють «просуванню» чогось
нового, заснованого на досягненнях науки і технології, на ринок. Крім того, нововведення
гарантують економічну ефективність, економічність і якість. Отже, як відзначає Б.Майєр,
інноваційна специфіка сучасного етапу інтеграції науки і освіти розуміється як спільна та
взаємозалежна орієнтованість систем науки і освіти на підготовку фахівців у ринкових умовах,
де для цього повинні максимально задіювати досягнення сучасних технологій і науки [див.: 5].
Вимога часу – якісна зміна економічних, соціальних, політичних, правових умов
розвитку науки й освіти в сучасному суспільстві; вплив ринку й усього ринкового середовища
на структуру, функції, зміст сучасних науки й освіти; швидкий, але не стихійний, розвиток
ринку інтелектуальної праці, сфери освітніх послуг і корпоративної науки. У нових умовах
необхідне органічне включення сфери науки й освіти в економічне життя та можливість на цій
основі дієвої інтеграції фундаментальної науки і вищої освіти. Необхідне вивчення та
поширення досвіду недержавних вузів, які навчилися працювати в ринковому середовищі.
Потрібна конструктивна роль бізнесу в розвитку освіти і науки, запровадження нових форм їх
організації та інтеграції, переорієнтації науки і освіти на інноваційність та їх комерціалізацію.
Основними завданнями освіти є досягнення ефективної взаємодії науково-дослідних
установ і вищої школи, вдосконалення форм і видів взаємодії; формування та поліпшення
інформаційної бази НДІ та ВНЗ; розвиток дослідно-експериментальної та матеріальнотехнічної бази спільних досліджень; матеріальна підтримка наукових кадрів.
Основою класичної університетської освіти є інтеграція навчального процесу та наукових
досліджень як генеральний методологічний принцип. Безумовно, класичні університети
повинні бути і центрами інформації, культури, освіти, повинні прагнути стати опорою в
розвитку суспільства, активно брати участь в інноваційному процесі. Інтеграція науки і освіти –
необхідна умова в реалізації ідеї класичного університету XXI ст.
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Асоціації ВНЗ і наукових установ розширюють можливості освітніх центрів.
Застосування технологій дистанційного навчання дозволяє збільшити кількість спеціальностей
і розширити спектр освітніх послуг для населення регіону. Інтеграція наукових і освітніх
установ дозволить створити систему безперервної освіти для підготовки кадрів вищої
кваліфікації. Подібного роду консорціуми університетів – економічно вигідна форма
співробітництва, вони найперспективніша форма розвитку відкритої системи освіти. Хоча
майбутній розвиток університетів залежить від багатьох факторів. Зараз, на початку нового
століття, найбільш виразно постає ідея інтеграції. Відкриті університети – реальне втілення
такої ідеї в освітній системі, гарантія сталого розвитку університетської освіти.
Фактично сучасні пріоритетні напрями діяльності університетів з інтеграції науки й
освіти зосереджені довкола тих же питань, що й кілька десятків років тому. З одного боку,
це свідчить про те, що інтеграція науки і освіти є одним з аспектів неперервного процесу
спільного розвитку підсистеми науки і підсистеми освіти в єдиній системі суспільства з
«виробництва» і трансляції знань [див.: 5]. З іншого боку, ситуація, що склалася, свідчить
про те, що в суспільстві відсутнє чітке розуміння специфіки і ключових моментів сучасних
особливостей цього процесу. Як наслідок, українські наука й освіта знову «інтегруються» за
«інноваційним» сценарієм закордонного досвіду з відставанням на багато років, а отже,
приречені «доганяти».
Сьогодені ми констатуємо, що упродовж декількох десятиліть фактично відсутнє
просування в практичній інтеграції фундаментальної академічної науки і вищої освіти, а також
в осмисленні самої проблеми інтеграції науки і освіти. Прогресує деградація академічного
сектора науки; фактично відсутня державна наукова й освітня політика. У кризі перебуває вся
вузівська наука, і в цьому основа проблеми.
С.Гессен у своїх дослідженнях теорії правової та моральної освіти, багатосторонньо
висвітлював питання співвідношення школи і держави, волі й авторитету, заохочення і
покарання та багато інших питань, тісно пов’язаних із проблемами соціально-правового,
науково-освітнього (в інтеграції) простору. Становить практичний інтерес його уявлення про
школу як про правову державу в мініатюрі, де поведінка виправдовується умовами спільної
роботи і заснована на взаємній довірі між учителем і учнем. Одна з основних його ідей така:
перетворення держави починається з перетворення сфери освіти [див.: 1, с.20].
У соціально-правовому напрямі сучасне суспільство активно розшукує ефективні шляхи
розв´язання правових проблем у сфері інтеграції освіти і науки, виробляє рекомендації з
нормативно-правового забезпечення інтеграції науки й освіти. Сьогодні стрімко оновлюються
інформаційні технології, виникають нові підходи. Специфіка сучасної соціально-правової
ситуації така, що економічні й технологічні рішення випереджають розвиток законодавства.
Отже, для успішної інтеграції освіти і науки багато конкретних питань вимагають свого
якнайшвидшого розв´язання.
Глобалізаційний аспект інтеграції науки й освіти активно осмислюється сьогодні в
напрямі формування єдиного науково-освітнього простору, в якому потрібно знайти місце для
реалізації національних особливостей наукових і освітніх систем. Цей аспект окреслює коло
проблем, пов’язаних з безпекою вітчизняної освіти в сучасних умовах інтернаціоналізації та
глобалізації науково-освітньої сфери.
Концепція глобалізації в сучасних дослідженнях виявляється найпопулярнішим
інструментом аналізу соціальних процесів, у тому числі проблем інтеграції сучасної науковоосвітньої сфери. У глобалізованому світі метою освіти є підготовка людини до роботи в нових
організаційних структурах, де поширені інформаційні технології, що докорінно змінюють
організацію праці [див.: 3, с. 88]. У нових умовах важливе створення такої освітньої системи,
яка формувала б світогляд суспільства, заснований на принципах єдності існування людини і
природи. В основі такої системи повинні бути фундаментальні знання, серед яких важливе
значення набувають гуманітарні й міждисциплінарні знання, що формують еволюційно-цілісне
мислення людини. Особливістю нового світогляду є сукупність загальнолюдських цінностей,
які становлять основу відкритого суспільства.
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Ефективним засобом розв´язання багатьох проблем, пов’язаних зі зростанням
диференціації знання, є формування цілісного світогляду. Диференціація й інтеграція в освіті та
науці – необхідні частини прогресу пізнання, але єдність світогляду – одна з найважливіших
передумов гармонізації людини і суспільства. На жаль, у цей час багато іраціональнореволюційних мотивів особистості нівелюють загальнолюдські потреби. Які фактори сьогодні
впливають на формування такого світогляду? Визначальними стають комунікаційні чинники,
що залежать від засобів і технологій обміну інформацією.
До початку XXI ст. науково-технічна революція призвела до процесів глобалізації. До
світу високих технологій та Інтернету увійшли поняття «глобальна економіка», «глобальна
екологія», «глобальна освіта». Принципове значення має той факт, що до нової системи
відкритого, глобалізованого світу різні народи і держави прийшли неоднаково підготовленими
– вони катастрофічно відрізняються за своїм економічним, військовим, інтелектуальним,
освітнім та інформаційним потенціалами.
Об’єктивний аспект глобалізації містить такі моменти: мету глобалізації на сучасному етапі
в плані об’єктивного історичного розвитку, який полягає в тому, щоб створити умови якісного
переходу суспільства (економічного, політичного, соціального і т.ін.) у глобальне суспільство,
домінантою якого стане духовне виробництво і глобальна свідомість; взаємодію та формування
глобального суспільства слід будувати за принципами поєднання, а не уніфікації, єдності
культур, ненасильницької побудови наднаціональних структур і консенсусних форм управління
та координації; потрібно також вирівнювати цивілізаційні рівні розвитку [див.: 3, с. 84].
Глобалізація – це процес, який зумовлений ринковими, а не державними силами. Вона
змінює не тільки процеси світової економіки, але і її структуру. Набирає силу неймовірний за
впливом на людство процес, який генерує трансконтинентальні та міжрегіональні потоки, що
створює глобальну за масштабністю взаємозалежність. Глобалізація припускає виникнення
єдиної міжнародної системи, яка цінує насамперед технологічні нововведення та позитивні
зміни. Центром зусиль повинні стати сфера освіти, розвиток інфраструктури, а також
потрібно зайняти конкурентоспроможні позиції на світовому ринку інформатики,
мікроелектроніки, телекомунікацій тощо.
Одним із найважливіших факторів, які сприяють успішному розв’язанню завдань
глобалізації, є освіта. У процесі глобалізації освітня діяльність стосовно всіх без винятку
соціальних і вікових прошарків населення стає основним засобом розвитку [див.: 3, с.116].
Освіта в сучасному світі є основним інтегруючим фактором і умовою розвитку як окремої
особистості, так і всього суспільства. Отже, інтеграційні процеси в освітніх системах
виконують функції освоєння світової культури, трансляції соціального й індивідуального
досвіду, вони сприяють формуванню єдиного світогляду, заснованого на принципах космічного
гуманізму, організують людство в єдину взаємозалежну систему.
Але важливо провести чітку межу між інтернаціоналізацією та глобалізацією сфери
освіти, які взаємозалежні й разом з тим принципово відрізняються одне від одного.
Інтернаціоналізація – це розширення двосторонніх і різнобічних зв’язків і контактів між
вузами та іншими навчальними закладами різних країн на базі рівноправного і
взаємовигідного співробітництва. Її метою є підвищення ефективності освітньої та науководослідної діяльності, в ідеалі – доведення її до найвищого світового рівня, розширення
мобільності професорсько-викладацького складу і студентів. У період зростаючої
взаємозалежності та розширення зв’язків між державами й народами, використання
Інтернету, мобільних телефонів, інших засобів телекомунікації, які не знають меж,
дистанційної освіти – і це далеко не все, що входить до поняття інтернаціоналізації вищої
школи. Глобалізація освіти – це якісно інше явище. Тут немає рівноправності, є
підпорядкування освіти інтересам найбільших іноземних транснаціональних корпорацій, які
нав’язують свої стандарти навчання, свою мову спілкування, незважають на національні
особливості, витісняють національні мови – носії самобутніх культур.
Визначальною ознакою нової цивілізації є мережева структура суспільства. Окремі
дослідники (у першу чергу – М.Кастельс) замінили традиційний термін «інформаційне
суспільство» на «network society» – мережеве суспільство. Це суспільство передбачає і
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мережеву освіту. Мережева структура освіти буде мати такі характерні ознаки: віртуальність
присутності педагогів і учнів зробить непотрібним їх постійне перебування в навчальному
закладі; активне використання комп’ютерного моделювання і засобів візуалізації дозволить
вивчати предмети дистанційно завдяки розвинутим засобам штучної реальності та швидким
каналам зв’язку. Дедалі більшу роль відіграватимуть колективні форми навчання, засновані на
віртуальних співтовариствах і взаємодії через Інтернет.
Висновки. За формою інтеграція науки й освіти – це складний процес, у якому можна
виокремити різні аспекти: економічний, структурно-організаційний, соціально-правовий і
глобалізаційний. Економічний аспект інтеграції означає розв´язання проблеми акумуляції
ресурсів науково-освітньої системи для забезпечення інноваційного економічного розвитку
країни і створення економіки знань. Зміни суспільних відносин у бік панування приватної
власності на засоби виробництва, повернення до ринкових відносин у сучасному українському
суспільстві спричинили кардинальні зміни в системах освіти і науки, де і наука, й освіта стають
товаром, інтегруються на відносинах купівлі-продажу, що в результаті призводить до
катастрофічного зниження якості науково-освітніх послуг та науково-освітніх цінностей.
Структурно-організаційний аспект передбачає створення науково-освітніх комплексів,
здатних діяти результативно й успішно, розв’язуючи як дослідницькі, так і освітні завдання.
Він характеризується об’єднанням кадрових потенціалів науки й освіти. Це у свою чергу
зумовлює зростання якісних параметрів їх кадрового складника. Соціально-правовий аспект
пов’язаний із розробкою та реалізацією єдиної науково-освітньої політики, зі створенням
законодавчої бази для інтегративного розвитку науки й освіти, що є наслідком програмноцільового підходу до управління розвитком науково-освітньої сфери. Нарешті, глобалізаційний
аспект інтеграції означає формування єдиного науково-освітнього простору, в якому потрібно
знайти місце для реалізації національних особливостей наукових і освітніх систем. У цьому
напрямі розвитку неодмінно виникають питання безпеки освіти в сучасних умовах
інтернаціоналізації та глобалізації науково-освітньої сфери.
Основною рушійною силою інтеграції освіти і науки є практика, яка потребує інтеграції,
якої вимагає історична доба. Специфіка інтегративної взаємодії сучасних систем освіти і науки як
складного процесу на практиці визначається сукупністю економічного, структурноорганізаційного, соціально-правового та глобалізаційного аспектів. Освіта в сучасному світі стає
основним інтегруючим фактором і умовою розвитку як системи науки, так і суспільства в цілому.
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Summary
Kulakova O. Aspect Variety of Modern Science and Education Integration. The essence of integration
processes of modern science and education in Ukraine are under consideration in this article. Various aspects of
international processes of science and education are addressed-economic, structural, organisational, social,
legal and global. Perspectives of each aspect involving modern historical period are analysed. Suggestions
concerning the necessity of integration distribution between science and education are provided. Keywords:
educational system, structural and organizational aspect of integration, social and legal aspect of integration,
globalization aspect of integration, economic aspect of integration.
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ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЇЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В центрі уваги авторів – питання сучасного стану освіти в Україні. Освіта
визначається як стратегічний пріоритету розвитку держави в умовах євроітеграції.
Висвітлюються загальні проблеми в освіті та шляхи їх розв’язання. Ключові слова:
євроінтеграція, освіта, державна політика, освітня політика, Болонська система.
Постановка проблеми. Сьогодні, коли світ, увійшов у нову фазу розвитку
глобалізаційних процесів, розвиток України слід осмислювати крізь призму Європейської
інтеграції, яка передбачає орієнтацію на фундаментальні цінності західної культури, а саме:
лібералізацію, права людини, парламентаризм, право на свободу в отриманні освіти, що є
головним атрибутом громадянського демократичного суспільства.
Процес інтеграції не обмежується політичними та економічними чинниками. У
різноманітних сферах він полягає в запровадженні європейських норм і стандартів в освіті,
науці й техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних досягнень в Європейський
Союз. В остаточному підсумку такі кроки сприяють підвищенню в Україні європейської
культурної ідентичності та інтеграції в загальноєвропейський інтелектуально-освітній та
науково-технічний простір.
Незважаючи на незначні досягнення освіти, які так-сяк задовольняє нова соціополітична
система України, вона, однак, ще не набула потрібної якості. Потреба в реформуванні системи
освіти в Україні, її вдосконаленні та підвищенні рівня якості є найважливішою
соціокультурною проблемою, яка значною мірою зумовлюється як процесами глобалізації, так і
потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації
та самореалізації в цьому світі [див.: 1, c.31].
Аналіз останніх досліджень і публікацій дає підстави констатувати, що ця проблема
привертає увагу дослідників. Як правило, вони вказують на важливість експлікації змісту
понять і категорій. Так, поняття «державна політика» стало предметом дослідження
А.Адамського, В.Андрющенка, В.Бакуменка, А.Бардашкевича, П.Браун, І.Гайвоновича,
М.Головатого, В.Дарманського, Д.Дзвінчука, С.Домбровської, М.Згуровського, В.Журавського,
В.Кремня, Ю.Криворучка, В.Лугового, І.Налетова, С.Ніколаєнка, В.Огнев'юк, Л.Палл,
Н.Протасова, В.Тертички, В.Халлак, В.Шкатулла, О.Юлдашева та інших, що підтверджує факт
актуалізації певних підходів до розв’язання проблеми, взаємозв’язку політичних і освітніх
інституцій у цілому і в Україні зокрема. Проте, результати цих досліджень потребують
філософського осмислення і практичного пошуку моделі державної освітньої політики в
контексті євроінтеграційних процесів. Звідси виникає відповідна мета нашої розвідки.
Мета статті – філософське осмислення освітньої політики в Україні в умовах
Євроінтеграції; окреслення відповідних проблем освіти в Україні та можливі шляхи їх
розв’язання в контексті загальноєвропейських тенденцій.
До нерозв’язаних раніше проблем цієї загальної проблеми треба віднести ще й такі, які
пов’язані з виникненням, формуванням і розвитком освітньої політики, що тісно пов’язана з
економічним розвитком і соціальним прогресом 60-70-х рр. ХХ ст., і визначається як сфера, що
потребує особливої уваги на загальнодержавному рівні. Упродовж усього періоду існування
української держави простежується відповідна їй державна освітня функція. Понад те, вплив
держави на освітні процеси постійно посилюється: регулювання освітньої діяльності
здійснюється в межах як національного, так міжнародного законодавства тощо. На осмисленні
цих та інших аспектів зазначених вище проблем ми ще зупинимося детальніше.
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Освіта і культура посідає центральне місце в увазі світового співтовариства, оскільки
вони є визначальними факторами людського прогресу та розвитку цивілізації. Європейська
інтеграція для України в культурно-цивілізаційному аспекті означає своєрідне возз’єднання
з європейськими народами, ознайомлення та прийняття їх політичних і культурних
традицій. Незважаючи на безліч позитивних факторів інтеграційного процесу, вагомим для
України є прийняття з боку європейських країн наших цінностей і національної
ідентичності. Такий шлях є вельми складним і довготривалим.
Особливе місце в державній політиці займає освіта, яка стає окремим предметом
зацікавлення на етапі політичної та економічної трансформації.
З’ясування сутнісного в понятті «державна політика», змісту й особливостей його
реалізації стало предметом наукових досліджень І.Гайвоновича, М.Головатого,
Ю.Криворучки, В.Тертички, О.Юлдашева та ін. Так, О.Юлдашев основним критерієм
інтерпретації поняття «державна політика» пропонує вважати таку діяльність, результати
якої (проекти правових актів, рішення) набувають статусу офіційних, а вся інша політична
діяльність належить до недержавної політики [див.: 2, с.81].
На думку В.Тертички, основною ознакою державної політики є усвідомлене
нормування та регулювання суспільних справ і колективних ресурсів за допомогою
офіційних державних інститутів. Як багатовекторна система, вона відтворює динамічну
єдність і взаємодію основних сфер суспільного життя. Тому під час формування державної
політики вкрай важливо враховувати вплив на її зміст соціально-економічних і політичних
чинників [див.: 11, с.5]. Звідси провідними завданнями державної політики постають:
своєчасне виявлення проблем розвитку суспільства, аналіз причин їх виникнення та шляхів
розв’язання [див.: 6; c.21]. Особливість формування державної політики у сфері освіти
пов’язана з тим, що функціювання освітньої системи включає низку компонентів. Як зазначав
Л.Вульфсон, поняття «освітня система» передбачає не лише діяльність держави у цій сфері, а
й відчутний вплив на освітні процеси політичних партій, громадських організацій, науководослідних центрів і педагогічних спільнот [див.: 3, с.69]. Наприклад, В.Клепко трактує
особливість освітньої політики на пострадянському просторі як систему економічних,
організаційних, соціальних та інших заходів з прямими і зворотними зв’язками між її
елементами в структурі загальної частини політики держави, а також як сукупність
теоретичних ідей, цілей і завдань, практичних заходів розвитку освіти [див.: 10, с.40].
Н.Сидорчук підкреслює, що освітня політика держави акумулює стратегічні лінії розвитку
національної системи освіти в контексті світових тенденцій [див.: 8, с.88]. І.Іванюк питання
освітньої політики висвітлюється як складник галузі суспільної політики. Освітня політика
визначається як низка дій, спрямованих на досягнення цілей системи освіти [див.: 4, с.14].
Міжнародний центр перспективних досліджень акцентує увагу на тому, що освітня
політика повинна передбачати не засоби вдосконалення адміністрування, а складати основу
стратегії суспільної та державної розбудови і потребує урізноманітнення за устроєм
освітнього простору [див.: 13].
Сьогодні існує чимало думок щодо ролі державної освітньої політики, проте майже
всі дослідники схиляються до того, що саме виважена державна освітня політика та реальне
втілення принципу пріоритетного розвитку освітньої галузі спроможні вивести освітню
систему України з кризи [див.: 7, с.70].
Зважаючи на ті зміни, що передбачені законодавством України щодо сфери освіти,
можна говорити про інтенсивну реорганізацію структури університетів, проводяться
адміністративні реформи в системі освіти з метою її перебудови. Спираючись на сучасні
зміни законодавчої бази щодо сфери освіти, можна підкреслити той факт, що на цьому етапі
відбувається реорганізація структури університетів, а також проводяться реформи стосовно
перебудови системи навчання.
За перспективною Програмою стратегічного розвитку освіти, яка має реалізуватися за
десять років, Україна повинна привести свої національні освітні інституції у відповідність до
стандартів Європейського Союзу та реалізувати їх згідно із загальноєвропейськими вимогами.
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Зазначимо, що запровадження Болонської системи у вищих навчальних закладах
України ще не завершилося. Заплановано, що освіта України повністю перейде на
Болонську систему до кінця 2014 року. Педагогічна взаємодія в умовах модульнорейтингової системи є цікавою та корисною як для викладачів, так і для студентів:
викладачі мають більше часу для підвищення свого наукового рівня, студенти – для
самостійної роботи. Вони працюють у бібліотеці, в інформаційному просторі як України,
так і Європи, збагачують свої знання, розширюють свій світогляд [див.: 12, c.4].
Рівень розвитку освітніх систем розвинених європейських країн світу є визначальним
фактором їх соціального, культурного, економічного, науково-технічного та інноваційнотехнологічного розвитку, який у свою чергу забезпечує стабільність у розвитку цих країн,
незважаючи на кризові явища. Зазначене вище може слугувати аргументом на користь
європейської освітньої політики.
Проте, перехід України до ринкової економіки виявив ряд недоліків у галузі освіти, серед
яких західні експерти називають такі:
1. Відсутність відповідного матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів. На
жаль, упродовж багатьох років ця проблема залишається ключовою в межах багатьох освітніх
закладів. Йдеться, зокрема, про відсутність не лише технічних, програмних засобів, а й навіть
елементарних підручників з певної дисципліни. Це, у свою чергу, уповільнює інноваційний
освітянський процес і віддаляє нас від розвинутих країн світу.
2. Невідповідність рівня підготовки кадрового персоналу навчальних закладів. Людина, яка
не має відповідних навичок, не може навчати інших. Особливої уваги заслуговує проблема
професійної підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації. Однією з головних умов надання
якісної освіти є укомплектованість педагогічного штату працівників у навчальних закладах.
3. Наявність корупції в усіх ланках освітньої сфери.
4. Нераціональність використання виділеного фінансування, котре до того ж не відповідає
європейському. Рівень державного бюджету на освіту в Україні поступово зменшується без
достатньої на те підстави. Надалі вагомою проблемою залишається відсутність правильної
організації витрат. Значна частина коштів, призначених для реалізації освітніх програм ECTS,
витрачається не за призначенням або на непомірно роздутий адміністративний апарат.
Проблеми в освітній сфері України мають системний характер. Одна породжує іншу. Поряд
із глобальними проблемами в освіті існують ще й ті, що утворилися «внаслідок, чи через». А саме:
– тенденція погіршення якості вищої освіти, яка неухильно загострюється останнім часом;
– погіршення зв’язків між працедавцями та освітянами, а також розрив між сферою освіти і
запитами ринку праці;
– нехтування суспільством такого освітнього кваліфікаційного рівня як "бакалавр"
(результат незатребуваності його вітчизняною економікою);
– недбайливе ставлення до передових наукових досліджень у навчальних закладах, які є
основою підготовки в системі освіти;
– збільшення кількості таких закладів освіти, як технікумів, коледжів, які перевищують
чисельність ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації та їх суцільна бакалавризація, що негативно
впливає на імідж державних вузів.
– нічим не обґрунтоване обмеження квоти магістрантів міністерством освіти, науки, молоді
та спорту України в державних ВНЗ тощо.
Саме ці перешкоди стають на шляху до розпізнавання нашої системи освіти у
зовнішньому світі. Це призводить до погіршення мобільності наших студентів і викладачів у
європейському освітньому просторі ринку праці.
Наразі актуальним є питання про важливість оновлення методів і форм освітньої
діяльності відповідно до європейських освітніх стандартів. Враховуючи непрості вимоги ринку
праці, особливої уваги потребує проблема формування у молоді власної життєвої траєкторії та
сучасного напряму активного життєвого самовизначення. Для реалізації цього необхідно
провести ряд реформ у всій галузі освіти. Зважаючи на зміни в статусі та ролі освітніх
організацій (насамперед, університетів) в умовах глобалізації, пропонуються такі критерії
оптимальної моделі державної освітньої політики:
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1. Забезпечення доступності вищої освіти, справедливий розподіл освітніх
можливостей у суспільстві. Реформування університетської освіти в Україні має за мету
стати доступною, а підготовка кадрового персоналу – наявності конкурентоспроможності
на ринку праці та можливості адаптуватися до мінливого соціуму. Саме процес
демократизації освітнього простору, варіативність освіти, прагнення до реалізації справді
європейських стандартів, які не суперечать українській освітній традиції, сприятимуть
цьому процесу, зокрема приєднанню до Болонського процесу.
2. Підвищення конкурентоспроможності закладів освіти. Відомо, що привабливий
університет сьогодні – це конкурентоспроможний навчальний заклад, який надає якісні
послуги. Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як загальні, або
ключові, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, крос-навчальні
вміння або навички, ключові уявлення, опори або опорні знання [див.: 12, с.59]. У сучасному
світі проглядається тенденція до розширення завдань закладів вищої освіти, у тому числі
університетів. Конкурентна університетська освіта сприяє формуванню в студентів певних
компетентностей, які їм знадобляться у сфері професійної діяльності, і державна освітня
політика має бути спрямована на те, щоб ці компетентності підтримувалися тривалий час,
зокрема через систему неперервної освіти.
3. Розробка і втілення системи трансферу і накопичення кредитів (ECTS (2009 р.) та
Додатку до диплома європейського зразка (Diploma Supplement). Завдяки новітній системі
кредитів ЄКТС уможливиться легке порівняння складності та якості різних програм навчання, а
також швидке та простіше визнання дипломів і кваліфікацій. ЄКТС також забезпечить
відкритість і зрозумілість європейської системи освіти і вона стане набагато цікавішою для
студентів, які шукають можливості навчання за кордоном.
Вивчення досвіду 45 європейських країн-учасниць Болонського процесу дозволяє
адекватно і прагматично підходити до запровадження інноваційної ЄКТС у вищих
навчальних закладах України [див.: 10]. Для забезпечення якості вищої освіти необхідне
застосування системи кредитів ЄКТС в організації навчального процесу. Це сприятиме
прозорості й дасть змогу визнавати кваліфікації вищої освіти наших випускників у Європі
та інших країнах світу. Також одним із важливих моментів є можливість накопичення
кредитів у процесі навчання впродовж усього життя.
4. Запровадження інновацій у систему освіти згідно з вимогами євроінтеграційних
процесів. До пріоритетних реформ у рамках інтеграції та приведення новітньої української
системи освіти до загальноєвропейських стандартів можна віднести такі кроки: введення нових
видів навчально-методичної документації та її узгодження зі стандартами Європейської
системи трансферу і накопичення кредитів (ECTS); урахування основоположних принципів і
рекомендацій із забезпечення якості освіти у ЄПВО; впровадження єдиного Додатку до
диплома європейського зразка (Diploma Supplement); перегляд існуючих навчальних програм
(навчальних планів, діаграм підготовки) з підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії
(PhD) з метою їх покращення згідно з Європейськими стандартами освіти, а також
взаємоузгодження навчальних і робочих планів навчальних дисциплін і новітніх підходів до
звичайного та дистанційного методів навчання, беручи до уваги вже існуючу та звичну систему
організації навчального процесу в закладах вищої освіти України.
5. Контроль якості освіти. Такі інституції, як акредитація та ліцензування, відграють
вагому роль у досягненні високої якості освіти. Варто зауважити, що використання "подвійних
стандартів" до навчальних закладів різних форм власності та типів не є актуальним у новій
системі акредитації та ліцензування МОНМС України. Важливим для України є залучення до
міжнародної системи акредитації. Саме цей процес зможе полегшити входження до мережі
міжнародного забезпечення якості вищої освіти.
6. Важливість забезпечення працевлаштування випускників. Бажаним для вищих
навчальних закладів є затребуваність своїх випускників на ринку праці, щоб отримані знання
були практично реалізовані та приносили користь, особливо в контексті Болонського процесу.
А отже, всі кваліфікації мають бути актуальними для європейського ринку праці. Для
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полегшення цього процесу необхідно глобально реалізувати заплановане використання
Додатка до диплома міжнародного зразка, який рекомендований ЮНЕСКО.
7. Перетворення показників освітніх послуг з кількісних на якісні. В першу чергу цей
процес повинен спиратися на такі засади: а) ідея вищої освіти повинна бути національною і
мати на меті збереження, перетворення та примноження українських освітніх традицій. Саме
освіта повинна формувати громадянина держави, виховувати в людині потребу в знаннях,
формувати зацікавленість у підвищенні професійних навичок і бажання гармонійно
розвиватись. І саме тоді цей трансформаційний процес буде асоціюватися зі зміцненням своєї
держави, культури, традицій, мови; б) напрям розвитку української вищої освіти повинен
орієнтуватись як на європейські тенденції, так і на світові. У першу чергу постає необхідність
формування законодавчої та нормативно-правової бази освіти України відповідно до
сучасних вимог. Важливо переглянути зміст вищої освіти, створити такі умови, які б
забезпечували доступ до міжнародних інформаційних систем. Орієнтація вищої освіти
повинна спрямовуватися на запровадження сучасних технологій, забезпечувати необхідними
новітніми матеріалами; в) підпорядковування освіти закону розподілу праці та законам
конкуренції, адже економіка є винятково важливою сферою в суспільному розвитку. У
системі освіти постає безліч проблем, які є результатом неузгодженості таких чинників
суспільних перетворень – соціальних, політичних, культурних і т.ін.
8. Соціалізація молоді в умовах євроінтеграції. Формування у молоді громадянської
позиції та спонукання до громадянської активності є одним із важливих завдань
громадянського виховання. Завдяки цьому молоді люди стають не тільки об'єктом вихованого
впливу, а й суб'єктом процесу розвитку громадянського суспільства. Сучасні глобалізаційні
тенденції об’єктивно утворюють принципово інші умови процесу інтеграції країн у світову
соціальну систему. Перспективний розвиток кожної країни залежить від того, наскільки
швидко й ефективно вона реагуватиме, а в подальшому здійснюватиме процес адаптації до змін
у світі та глобальної конкуренції. У сучасних дослідженнях інтеграційних процесів превага
надається розвитку суспільства в цілому, параметрам розвитку людського капіталу. Сьогодні
рушійними силами прогресу сучасного суспільства є інтелект. Ефективне формування і
використання знання, навичок і здібностей людини залежить від розвинутості соціальної сфери,
взаємоузгодженого соціального та економічного розвитку країни.
9. Нормативно-правове узгодження українського законодавства зі стандартами та
нормами єдиного простору вищої освіти в Європі.
Запровадження системи якості вищої освіти відповідно до стандартів і рекомендацій
Європейської асоціації забезпечення якості (ENQA), що включає стандарти і рекомендації
щодо: процесів внутрішньої якості освіти ВНЗ; процесів зовнішньої якості освіти ВНЗ;
процесів зовнішньої якості в агенціях із забезпечення якості; створення незалежних агенцій
із забезпечення якості [див.: 9].
Інтеграція системи вищої освіти України в ЄПВО сприятиме: забезпеченню якості
вищої освіти; визнанню періодів і термінів підготовки у ЄПВО та інших р егіонах світу ;
мобільності студентів, викладачів, наукових працівників; забезпеченню справедливого
доступу до вищої освіти; зміцненню позицій українських університетів на національному,
європейському і світовому ринку праці та ринку освітніх послуг [там само]. Реалізація цих
кроків у систему освіти України сприятиме: покращенню якості та ефективності освіти;
активізації програм мобільності викладачів і студентів; зміцненню фундаменту із досягнення
партнерського стану вищих навчальних закладів України у європейському просторі та
світовому ринку; боротьбі з невизнанням українських дипломів за кордоном.
Сучасні глобалізаційні та інтеграційні процеси диктують стратегію розвитку системи
освіти відповідно до умов переходу не тільки у європейський, а й у світовий освітній простір.
Відповідаючи цим вимогам, Україна забезпечить собі стійкий рух і розвиток.
Висновки. У період незалежності України склалися несприятливі умови для ефективного
розвитку освіти. На жаль, розбалансованість ринкової економіки не стимулює її розвиток.
Освітня політика вимагає глобальних перетворень. А отже, реформування освітньої системи
України сьогодні є нагальною потребою. Формування умов для соціалізації, індивідуального
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розвитку людини та її реалізації значною мірою зумовлює важливість підвищення якості освіти
та її вдосконалення, що у свою чергу є важливою соціокультурною проблемою. Сучасна
українська молодь потребує соціально-педагогічної підтримки в процесі громадянської
ідентифікації за часів відкритості кордонів країни, вільних міграційних процесів у Європі та
культурного тиску країн-сусідів через засоби глобальної комунікації. Для цього нагальним є
процес оновлення та змінення нормативно-правового забезпечення в галузі освіти і преведання
у відповідність європейських і міжнародних вимог і стандартів. Розвиток освіти і науки має
набути властивостей неперервного розвитку, реагувати гнучко на всі процеси, що відбуваються
у світі. Розв´язання соціальних проблем суспільства, а також забезпечення економічного
зростання країни зумовлюється підвищенням рівня якості національної освіти. Саме це є
вагомою умовою для забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства. В Україні
реформування освіти і подальшого її успішного розвитку є неодмінною умовою процесів
глибокої трансформації суспільно-політичного та соціально-економічного устрою. Якщо ми
ставимо перед собою максимально високу мету інтегрування в сучасні структури європейської
цивілізації, то важливо усвідомити, що всі питання треба розв´язувати системно.
Література
1.Закон України «Про дошкільну освіту»: Офіц. текст прийнятий Верхов. Радою України 28 лист. 2011
р. / М-во юстиції України. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2011. – 5 с.
2.Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного). / В.П. Андрущенко, В.Л.
Савельєв. – К. : «МП Леся», 2010. – 368 с.
3.Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже веков / Б.Л. Вульфсон – М.: Изд-во
Моск. Психол.-соціал. Инт-та, 2006. – 235 с.
4.Іванюк І.В. Освітня політика: навч. посіб. / І.В. Іванюк. – К.: Таксон, 2006. – 226 с.
5.Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф. Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с.
6.Красняков Є. Державна освітня політика: сутність, поняття, системність, історико-політичні аспекти /
Є.Крясняков // Віче – К., 2011. – № 20 (25). – С. 21-24.
7.Лукіна Т. Роль державного управління освітою у подоланні кризи в освітній галузі / Т.Лукіна //
Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ /за заг. ред. А.О. Черемиса. –
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 4. – С.70-76.
8.Модернізація освіти України у контексті євроінтеграційних процесів: історико-педагогічний аспект:
монографія / [за заг. ред. Н.Г. Сидорчук]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 300 с.
9.Національна стратегія розвитку освіти дасть поштовх до прийняття державних програм [Електронний
ресурс] / О.Удод. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/news/24080/.
10.Основна проблема шкіл України – матеріально технічне забезпечення [Електронний ресурс]. –
Режим доступу – http:// osvita.ua /school/ school _today /2707 /print /. – назва з екрану.
11.Швець Т. Е. Громадянська соціалізація старшокласників у позакласній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / Швець Тетяна
Едуардівна ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – Луганськ, 2011. – 20 с.
12.Якісна освіта XXI століття: проблеми і пошуки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., 14 берез.
2009 р. : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Мат. ф-т, Консорціум ”Університетшкола” ; [за заг. ред. Н. М. Лосєвої]. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2009. – 398 с.
13.Україна потребує стратегії реформування освіти [Електронний ресурс] // Вісн. центру. – 1999. –
№11. – Режим доступу: http: //www.zntu.edu.ua/base/pdf/visn/news11_u.pdf.
Summary
Rubanets O., Yaroshuk K. Issues of Education in Ukraine and Ways of Reforming in the context of
European Integration. The paper discusses the current state of education in Ukraine; it emphasizes the need to
define education as a strategic priority of the state development in terms of European integration, highlights
common problems in education and its possible solutions. Keywords: European integration, education, public
policy, education policy, the Bologna system.
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