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КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КРИЗИСА
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В конце XX начале XXI веков исследователи многих стран пришли к единодушному выводу о
глобальном кризисе современной цивилизации. В статье показывается системный характер этого
кризиса, свидетельствующий о том, что человечество находится на переломном этапе своего
развития. Одним из важных признаков системного кризиса цивилизации является глобальный кризис
демократии. В статье рассматриваются признаки кризиса демократии в мире и в современной
России. Анализируются особенности сложившейся с нулевых годов российской политической
системы, выявляются ее изъяны, как общие с другими западными странами, так и свои
национальные. Ключевые слова: кризис цивилизации, переломная эпоха, глобальный кризис
демократии, политическая система, власть, легитимность, реальная демократия.

В научных исследованиях последних двадцати лет, посвящѐнных проблемам и
перспективам развития человечества, трудно найти работу, в которой отрицался бы кризисный
характер современной эпохи. Различия между авторами лишь в понимании природы или
характера этого кризиса. Одни считают, что кризис является структурным и затрагивает в
основном финансово-экономическую сферу общественной жизни. Другие полагают, что
человечество столкнулось с системным кризисом современной капиталистической
цивилизации. Представляется, что есть немалые основания считать справедливым вторую
точку зрения. Об этом свидетельствует возрастающая частота повторяющихся экономических
кризисов, их глубина и последствия, которые выходят за рамки экономики и затрагивают
политическую, социальную, духовную сферы общественной жизни. На наших глазах
радикально изменяются политические, социальные институты, смысложизненные ценности и
установки, ставящие под сомнение даже в среднесрочной перспективе нормальное
воспроизводство человеческого общества. И это наряду с доставшимся от XX века тяжѐлым
наследством глобальных угроз: термоядерной (возможно даже несанкционированной) мировой
войны, терроризма, экологической катастрофы, голода, острого дефицита пресной воды,
энергоресурсов и т.д. Словом, состояние современной цивилизации можно охарактеризовать
как переломный этап истории [4].
Существуют разные трактовки переломного этапа современной исторической эпохи: как
переход от модернити к постмодернити, индустриального общества к постиндустриальному
или информационному, от тоталитаризма к демократии и т.д. Нам представляется, правильным
определить переломный этап истории как эпоху, при которой человечество обнаруживает в
существующих тенденциях своего развития чѐткие признаки того, что у него нет
гарантированного будущего, а, следовательно, и гарантированной истории. Впервые осознание
этого факта произошло у учѐных «Римского клуба» в 70-х годах прошлого века. С тех пор
ситуация если и изменялась, то, отнюдь, не в лучшую сторону. Учитывая, что аккумулятивный
характер развития свойственен не только обществу в целом, но и угрожающим его
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существованию глобальным проблемам, человечество может ускоренными темпами подойти к
своему эпилогу. Иной исторический сценарий требует радикального изменения образа жизни
современного человека, его смысложизненных ценностей, институтов управления обществом,
методов и средств решения внутрисоциальных и международных противоречий. Одним из
важных симптомов тяжѐлого недуга нашей цивилизации является кризис современной
демократии. Ниже попытаемся проанализировать некоторые сущностные признаки кризиса
демократии в мире и у нас в стране.
В годы становления марксизма основоположники этого учения открыли
фундаментальный закон развития человечества – рост основательности истории [2, c. 90].
Названный закон имеет и политический контекст, который изначально оказался вне внимания
исследователей. «…Основа, на которой каждый новый класс устанавливает своѐ господство,
шире той основы, на которую опирался класс господствующий до него…» [12, c. 48]. Отсюда
следует, что демократизация общественной жизни является определяющей тенденцией
развития человечества. В этой связи тот факт, что в современную эпоху демократия становится
наиболее распространѐнной формой (режимом) правления, не является случайностью. Так, по
западным экспертным данным количество стран, в которых проводятся свободные
демократические выборы, к концу прошлого века достигло 191 [8, c. 16].
Стандарты демократического общества известны – это верховенство конституции и
законов, равенство всех перед законом, исключительность закона, народовластие, основанное на
свободном волеизъявлении граждан во время выборов, невозможность властных или иных
структур влиять на результаты выборов, справедливость как базовый принцип организации
общественной жизни и т.д. Конечно, страны, которая отвечала бы всем требованиям демократии
и считалась идеалом демократического общества, в действительности не существует. Во-первых,
потому что, насколько нам известно, нет строго фиксированного общепризнанного перечня
обязательных признаков демократии. Во-вторых, демократия – это политический инструмент
управления и его особенности зависят от множества факторов: конкретных экономических
условий, социальной структуры общества, национально-исторических традиций, масштабов
страны, внешних угроз и т.д. «…Демократия, – отмечают американские политологи Т. Карл и
Ф. Шмиттер, – не сводится к некому единственно возможному набору институтов. Конкретные
формы демократии в конкретной стране зависит от социально-экономических условий, от
традиционной структуры государства и принятой политической практики» [6]. Рассматривая
либеральную и социалистическую (или социал-демократическую) модель демократии, авторы
пишут: «Ни одна из этих разновидностей не является более демократичнее, чем другая, – они
попросту демократичны по-разному. Но в крайнем своем выражении обе могут подорвать
демократию: первая – невозможностью удовлетворения коллективных потребностей и
исполнения решений законной власти, вторая – отсутствием индивидуального выбора и контроля
над незаконными действиями правительства» [6]. При всей бесспорности этой позиции следует
отметить, что затронутые вопросы с начала 70-х годов прошлого века стали не только предметом
острых теоретических дискуссий, но и инструментом идеологической борьбы Запада с Востоком.
После развала СССР идеологизация и политизация проблемы демократии ничуть не
уменьшилась и даже возросла. «Под влиянием США, – пишет Колин Кроуч, – демократия вновь
(как в годы холодной войны) всѐ чаще определяется как либеральная демократия…» [8, c. 18].
Иначе говоря, «исторически обусловленная форма», существующая в США, отождествляется с
«нормативным идеалом» и как универсальная социально-политическая модель общества упорно
навязывается другим народам, разрушая их исторические традиции и устои. Американизация
планеты как современная форма глобализации противоречит фундаментальным принципам
демократии не только потому, что минимизирует число самостоятельных политических
субъектов в мире, но и исключает свободу выбора народа. Противоречие между официально
декларируемыми принципами и реальной политикой, подрывающей эти принципы, является
одним из признаков кризиса современной демократии. Мы оставляем в стороне вопрос о том, что
государство, в котором отсутствует пропорциональное представительство, референдумы,
социально-экономическое равенство и осуществляется тотальная слежка не только над
собственными, но и гражданами многих других стран, далеко от демократического идеала.
Однако этот очевидный факт не мешает США позиционировать себя в мире (особенно после
1991 года) образцом демократии.
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Выше мы отмечали, что закон роста основательности исторического процесса
обусловливает демократизацию общественной жизни. Последнее означает, что происходит
развитие социальных и юридических институтов общества, обеспечивающих расширение
реальных прав и свобод граждан. Поскольку права и свободы есть средства самореализации и
саморазвития индивидов, можно сказать, что демократизация общественной жизни ведѐт к еѐ
гуманизации, превращению человека в высшую ценность. Гуманизация политической системы
и общества в целом есть индикатор развития демократии. В то же время гуманизация
политической сферы общественной жизни есть верное средство повышения эффективности
деятельности власти, ибо она находит понимание и поддержку со стороны граждан. Поэтому
Гуманизация есть способ расширения социальной базы и, следовательно, еѐ основательности и
легитимности. Иначе, легитимность как правовой феномен имеет свои онтологические
основания в существующей социальной реальности и объективных законах еѐ развития.
Глобальный кризис демократии, о котором в последние два десятилетия пишут
исследователи [2], проявляется, прежде всего, в вырождении важнейшего института
демократии – выборов. Очень часто выборы превращаются в состязание «денежных мешков»
за властные полномочия, что фактически означает наличие экономического ценза в реализации
политических прав граждан. Технология проведения выборов (особенно претендентов на
высшую власть) такова, что нередко побеждает получивший 10-15 % голосов избирателей, что
лишает основания говорить о современной демократии как о народовластии. Сужение
социальной базы политической власти противоречит общей тенденции развития человечества –
демократизации политической системы общества и свидетельствует о кризисе важнейшего
феномена современной цивилизации – легитимности власти [9].
О кризисе института выборов пишут уже упомянутые нами Т. Карл и Ф. Шмиттер.
«Расхожее определение демократии, – отмечают американские учѐные, – сводит еѐ к
регулярным выборам, проводимым на честной основе, при строгом подсчѐте голосов. Это
заблуждение называется ―электорализмом‖ – верой в то, что выборы сами по себе способны
направить политическую активность в русло мирового соревнования между элитами и
легитимно наделить победителей законодательной властью от имени общества. При этом
игнорируется как методика подсчѐта голосов, так и другие способы манипуляции или давления
со стороны победителей выборов» [6]. Но даже при таком формальном (точнее было бы сказать
ограниченном) понимании демократии государства, претендующие на роль всеобщего образца
демократического общества, демонстрируют избирательный подход к выполнению
выдвигаемых ими стандартов. Если в стране, не входящей в зону влияния Запада, происходит
нарушение этих требований (или даже подозрение на нарушение), то неминуемо последует
публичная «политическая порка» властей этого государства, могут быть приняты различные
санкции против нарушителя. Это и понятно, ведь речь идѐт не только об умышленном
ограничении политического пространства конкурирующих политических субъектов, а о правах
и свободах граждан. В этой связи реакция западных стран на последние парламентские выборы
в России была вполне ожидаема. Но вот другой известный факт. Во время президентских
выборов 2000 г. в США были допущены подтасовки результатов голосования в штате Флорида,
что способствовало победе брата губернатора. Критики по поводу фальсификации выборов не
было. «Многие, полагает К. Крaуч, – считали, что достижение результата было необходимо для
восстановления уверенности на фондовой бирже и что это было важнее установления того,
каким было действительное решение большинства» [8, c. 17]. Ещѐ более серьѐзные нарушения
избирательного процесса были допущены в России в 1996 г. во время президентских выборов.
Западная политическая и экономическая элита нарушения «не заметили» и быстро поздравили
«победителя», рейтинг которого среди россиян мог соперничать разве что с чужеземцем,
вторгшимся в Россию и разорившим страну. Когда следование декларированным стандартам
демократии обусловливается экономической или политической целесообразностью это, как
правило, приводит к власти людей с сомнительной легитимностью. Кроме того, игнорирование
мнения большинства населения означает нарушение важнейшего принципа демократии –
справедливости. Справедливость, согласно Д. Ролзу, это понятие о должном, обусловленное
пониманием сущности человека и его неотъемлемых прав, поэтому она не может быть
«предметом политического торга и калькуляций социальных интересов» [15, c. 38]. Реакцией на
демонстративное пренебрежение волей большинства является снижение явки населения на
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выборы. Чтобы придать легитимность нелегитимной по существу власти, упраздняется нижний
порог явки на выборы. Это превращает выборы в формальную процедуру, которая внешне
напоминает институт демократии, но в действительности не является таковой, ибо не ведѐт к
установлению подлинного народовластия. Помимо всего прочего это способствует
уменьшению количества конкурирующих политических субъектов в борьбе за власть и
возрастанию предопределѐнности выборов.
Кризис демократии это и исчезновение неопределѐнности результатов выборов до
голосования. Предопределѐнность выборов превращает свободное волеизъявление народа в
формальный политический ритуал организованный и управляемый политтехнологами, а самих
граждан (электорат) – в статистов проводимого мероприятия. Масштабное вовлечение
политтехнологов и полит-консультантов «в избирательный процесс и процесс принятия
политических решений ставит демократию перед новым серьезным вопросом и прежде всего
вопросом о легитимности» [14, c. 39]. В России в последние 15-20 лет роль подобных
специалистов в политической жизни страны резко возросла. Их услуги культивирования в
обществе «демократии по найму» законом не регулируются, а властями не афишируются.
Находясь в тени властей и определяя решения последних, они не несут никакой
ответственности за свою деятельность. «В политике есть неизбежная доля политтехнологий, –
признает В.В. Путин, – но имиджмейкеры, ―мастера билбордов‖ не должны управлять
политиками» [13]. Пожелания политика понятны, ведь появление посредника между властью и
народом отдаляет власть от народа и усиливает недоверие населения к властям, порождая
взаимное отчуждение. Государство, отмечает известный немецкий теоретик государства и
права К. Шмидт, есть особый «статус политического единства народа» [18, c. 40]. Отчуждение
власти от народа подрывает сами устои государства. Власть при этом лишается своей
репрезентативной природы. «Идея репрезентации, – пишет К. Шмидт, – основана на том, что
народ, существующий в качестве политического единства, обладает высшим и возвышенным, и
более интенсивным видом бытия в отличие от существования какой-либо совместно
проживающей группы людей» [18, c. 49].
Кризис демократии проявляется также в непрозрачности, закрытости деятельности властей,
отсутствии в обществе эффективных политико-правовых инструментов влияния на власть. По
признанию гуру американской политики З. Бжезинского, даже для него многие решения
нынешней администрации США совершенно непонятны. Что же тогда говорить о простых
американцах, которые в своей массе обладают плохими знаниями и мало искушены в мировых
проблемах [17, c. 8]. По оценке академика Г. Арбатова, деятельность современных российских
властей является самой закрытой со времѐн И.В. Сталина [1, c. 135]. Демократия, по мнению
В.В. Путина, «заключается, как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и
возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия решений. А значит, демократия
должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога,
общественного контроля и ―обратной связи‖» [13]. С этим трудно не согласиться. Вопрос лишь в
том, что мешало автору и его единомышленникам реализовать эти важнейшие требования
демократического общества в прошедшие двенадцать лет. Впрочем, в последний год были
сделаны первые шаги в этом направлении. Россия присоединилась к реализации международного
(США - Бразилия) проекта «Открытого правительства». По инициативе В.В. Путина создан
«Общероссийский народный фронт», который призван не только расширить социальную базу
политической власти, но и наладить канал связи общества с властью.
Перечисленные признаки кризиса демократии в разной степени дают о себе знать в
большинстве современных стран. В России, где демократические институты были механически
перенесены с Запада без учета особенностей существующей социальной реальности, эти черты
кризиса приобрели более рельефный характер. Здесь помимо общих признаков кризиса есть и
свои собственные российские недуги. Оставляя в стороне практику чрезмерного использования
административного ресурса во время избирательных кампаний, фальсификации результатов
выборов, свидетельствующими о кризисе системы парламентского и партийно-политического
представительства, отметим еще одну наиболее значимую для граждан страны проблему –
кризис российской системы правосудия (господство «басманного суда»). Если быть
объективным, следует признать системный кризис институтов правоприменения и
правоохранения, указывающим на отсутствие у власти вопреки требованиям времени
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действенных инструментов управления обществом. Кризис системы правоохранения,
демонстративно селективный характер правоприменения является раздражающим фактором,
усиливающим недоверие населения к российскому государству. Разрыв, отчуждение между
народом и властью одна из важных причин низкой эффективности последней. Частота, с
которой в современной России падают самолеты, ракеты, тонут корабли, горят предприятия,
гибнут люди, напоминает ситуацию сложившуюся в СССР в конце 80-х годов. Как и тогда, все
это симптомы системного кризиса управления. К чему это может привести, напоминает опыт
Советского Союза. «Периодическое крушение российской государственности (дважды в XX
столетии), – отмечает С. Магарил, – свидетельствует о низком качестве стратегического
национально-государственного управления и вынуждает задуматься о причинах сокращения
жизненного цикла каждой следующей версии государства» [10, c. 213].
Низкая эффективность управления связана с особенностями сложившейся в стране
политической системы. Возникновение классических политических партий раньше
происходило «снизу». Наиболее активная часть класса, социального слоя общества
самоорганизовывалась, принимала политическую программу, публиковала ее и участвовала в
борьбе за власть. Партии, так или иначе, выражали интересы определенных слоев населения, и
потому были репрезентативны. Это обязывало их выбирать открытую публичную политику в
качестве основной формы своей деятельности.
В современном атомизированном обществе, каким уже является и Россия, на смену
традиционным политическим организациям пришли наспех сколоченные «сверху»
разнообразные постмодернистские партии-предприятия, партии-фантомы, представляющие
преимущественно самих себя [3, c. 77-86]. Новый закон о политических партиях резко увеличит
количество подобных «политических симулякров. Сфера деятельности партий-симулякров не
публичная, а виртуальная политика. Если в прежних партиях основой коммуникации с
избирателями и средством конкуренции являлась политическая программа, то в современных –
политический лидер. Он становится символом, брендом партии, заменителем ее программы и
идеологии. Имидж лидера оказывается средством политической конкуренции и политической
стабильности. Словом, происходит персонализация политики. Это в свою очередь приводит к
радикальному изменению идеологической борьбы. «Персонализация политики, – отмечает
М. Кастельс, – означает, что самой эффективной формой идеологической борьбы становятся
нападки на человека. Клевета и сплетни становятся важнейшим искусством в политике, ведь
негативные сообщения в пять раз эффективнее позитивного» [7, c. 64]. Отсюда прямая связь
между персонализацией политики и ее медиатацией, практикой политических скандалов.
Понятно, что к подобной практике особо часто прибегают в период предвыборной борьбы.
Показательны в этом плане скандальные телепередачи в начале 2000-х гг. С. Доренко
(прозванного в последующем информационным киллером), нацеленные на устранение
политических конкурентов преемника первого президента России, или телерепортажи
А. Караулова во время последних выборов, когда он систематически втаптывал в грязь лидера
КПРФ, активное обсуждение в СМИ секс скандалов экс-главы МВФ Д. Стросс-Кана, лишившего
его возможности участвовать в политической борьбе за президентское кресло Франции. Широкое
распространение в мире подобных форм политической конкуренции, по мнению М. Кастельса,
есть выражение «глубочайшего кризиса политической легитимности» [7, c. 64].
В России персоналистический характер политической власти имеет давние традиции.
Менялись исторические эпохи, типы государств, но характер политической власти оставался
незыблемым. Конституция РФ провозгласила широкие права и свободы (ст. 17–64), ввела
разделение властей (ст. 10), провозгласила независимость суда (ст. 120–122), но, наделив главу
государства
широчайшими
полномочиями,
фактически
воссоздала
верховную
моноцентрическую власть. Иначе, основной закон новой демократической России
институционально закрепил исторические традиции моноцентрической персонифицированной
политической власти [16, c. 8]. Продление с 2012 г. президентской инвеституры до шести лет
свидетельствует об устойчивости отмеченной традиции.
Полномочия президента России контрастируют с куцыми правами федеральных
представительных органов власти, которые фактически не имеют возможности влиять на
состав, идеологию, политику правительства. К тому же большинство мест в них уже много лет
принадлежит партии власти, что позволяет последней, минуя сложные процедуры обсуждений,
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переговоров, согласований с политическими оппонентами, без существенных изменений
штамповать законопроекты, подготовленные их единомышленниками в администрации
президента и аппарате правительства. В этом контексте мысль экс-спикера Государственной
Думы Б. Грызлова о том, что Дума не место для политических дискуссий, не так уж и далека от
истины. Это скандальное заявление российского политика лишь подтверждает известный
факт – имитационный характер демократических институтов в России.
Персоналистический характер имеет и власть в регионах, где до последнего времени
главы субъектов федерации фактически назначались президентом. Излишне говорить, что
большинство губернаторов являлись членами «Единой России», точно так же как большинство
депутатов – в представительных органах регионов. Членами «Единой России» являются, как
правило, руководители государственных вузов, топ-менеджеры крупных промышленных
предприятий, федеральные и региональные чиновники и т.д. Подобная политическая вертикаль
позволяет власти во время выборов максимально задействовать административный ресурс.
Преимущества, полученные от использования административного ресурса и подконтрольных
государству СМИ, значительно усиливаются особенностями существующего законодательства
о выборах. Все это не только гарантирует победу партии власти на выборах, но и обеспечивает
ей абсолютное большинство в представительных органах государства. Монопольное
господство «Единой России» в законодательных органах государства позволяет власти быстро
и без проблем принимать нужные законы. Без этого вряд ли были возможны столь
непопулярные среди населения реформы в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения и т.д.
Учитывая, что более девяноста процентов законопроектов разрабатывается в администрации
президента, можно сказать, что этот чисто технический орган по Конституции превратился в
основной законотворческий институт, а Государственная Дума из законотворческого института
– в технический инструмент реализации принятых властью решений. Данное обстоятельство, а
также особенность функционирования российской системы судопроизводства, о чем
говорилось ранее, дают основание для вывода – конституционная норма разделения властей
имеет преимущественно декларативный характер.
Существующая в России моноцентрическая политическая вертикаль при внешнем
демократическом декоре несет в себе явные признаки феодального общества с иерархической
системой вассальных отношений и зависимостей низов от верхов. Есть основание полагать, что
это национальная особенность нашей страны. В СССР была та же болезнь, хотя КПСС, на наш
взгляд, была партией совершенно иного типа, чем ныне существующие политические
организации. Ситуация на административно-территориальной единице (республике, области,
районе) зависела не только от интеллектуальных и организаторских способностей местного
руководителя, который был здесь фактически князьком, но и от личных отношений с
вышестоящим начальством (секретарем обкома, республики, Генеральным секретарем).
Уместно здесь порекомендовать молодому читателю ознакомиться с выступлениями Первого
секретаря ЦК КП Азербайджана Г. Алиева или Первого секретаря ЦК КП Грузии
Э. Шеварднадзе на встрече Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева во время его
визита в Баку и соответственно в Тбилиси. Если отношение союзного центра к республике
зависит от благосклонности Генерального секретаря, партийно-политический этикет,
общепринятые нормы приличия отбрасываются напрочь. Если слух первого лица привыкает к
елею, то зрение его заметно ослабевает и перестает замечать то, что не заметить нельзя.
Неспособность политического руководства СССР адекватно воспроизводить окружающую
социальную реальность и своевременно принимать меры по реформированию страны были
одним из факторов развала Советского Союза.
В современной России институциональные связи изменились по форме, но не по
содержанию и сущности. Персоналистический характер власти создает сегодня две опасные
для будущего России напасти – непрофессионализм и коррупцию. «Россия, – отмечает
Н. Злобин, – превратилась в страну непрофессионалов» [5]. Это и понятно. Когда личная
лояльность, старые связи, политическая близость, замещает профессионализм, ожидать
эффективного управления не приходится. Сегодня нет признаков того, что подобная кадровая
политика ушла в прошлое. Существующий характер властных отношений определяет разные
правила игры для разных представителей властных и институциональных структур. Когда не
закон, не единые и понятные для всех правила игры определяют жизнедеятельность людей в
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обществе, коррупции не может не быть. Это означает, что значительная часть экономических,
политических, социальных и других отношений уходит в тень, приобретая неформальный
характер. Необходимо отметить, что сегодня коррупция стала неотъемлемым элементом
политической жизни планеты. И это является «важным показателем того, что демократия
больна, что политический класс стал циничным, аморальным и ограждѐнным от народа и
общества» [8, c. 25].
Выборы как отмечалось, являются важнейшим институтом демократического общества.
Однако созданная система «гарантированной победы» «Единой России» превратила этот институт
в формальную процедуру утверждения народом выбора сделанного «наверху» [16, c.8-12].
Формальный характер имеют и многие институты демократии: многопартийность,
политическая конкуренция и т.д., что вызывает справедливое недовольство граждан страны. Но
не только это является предметом критики.
Особенностью современной политической системы России является также то, что она
создала условия для всеобщей безответственности. Ни партии, ни правительство, ни президент
страны ответственности перед населением за проводимую политику не несут. Народ
фактически лишен каналов влияния на власть, о чѐм писал В.В. Путин в одной из своих
предвыборных статей. В самом деле, политическая карьера депутата независимо от его
партийной принадлежности не зависит от мнения избирателей, ибо они голосуют не за
конкретного человека, а за партийный список, во главе которого стоят «паровозы» – известные
в стране люди – бренды партии. В следующих выборах депутату важно попасть в нужный
список, в нужном городе и округе, а это зависит от руководителя партии. Поэтому депутат
будет прежде всего прислушиваться к голосу партийного руководства, вождя, а не избирателей.
Но и правительство не зависит от избирателей. Оно не назначается Государственной
Думой, это прерогатива президента страны. Поэтому Дума формально ответственности за
реализуемую политику не несет. Во время выборов даже представители партии власти активно
критикуют правительство. Президент и Правительство при реализации политических решений
опираются на «Единую Россию», имеющую абсолютное большинство в Государственной Думе.
Но основатель и руководитель «Единой России» не являлся членом этой партии, что позволяло
ему – высшему представителю законодательной и исполнительной власти, когда нужно в
соответствии с политической ситуацией дистанцироваться от созданной им партии как это
было во время последних выборов, когда рейтинг партии власти заметно упал. Подобная
политическая система породила отчуждение власти от народа и народа от власти. Эта власть
опирается преимущественно «не на общество, а на бюрократию, практически сливаясь с нею,
во многом находясь в зависимости от нее…» [16, c. 12].
Моноцентрический, персоналистический характер современной российской власти
опирающейся на бюрократию, если образно выразиться, представляет собой пирамиду, стоящую
на острие, вершине, а не на основании как должно быть в нормальных демократических странах,
где власть опирается на общество или большую часть его. Понятно, что такая политическая
конструкция, несмотря на наличие в ней внутренней жесткой вертикали, крайне неустойчива при
воздействии на нее внешних политических сил. Представляется, что понимание отмеченных
особенностей российской политической системы, активизирует желание глобальных
неформальных структур осуществить «белую революцию» в России. В этой связи не случайно то,
что критика нынешней российской власти, как из-за рубежа, так и внутри страны направлена
против нынешнего президента России, т.е. вершины пирамиды, на которой зиждется вся
политическая конструкция так называемого «путинского режима».
Осознает ли власть уязвимость созданной политической системы и угрозу «цветной
революции». Реакция властей на массовые протестные выступления 2011–2012 гг. указывают
на то, что такое понимание есть. Предвыборные статьи В.В. Путина и первые шаги по реформе
«Единой России», предпринятые еѐ новым лидером Д.А. Медведевым, создание широкого
политического движения «Народного фронта «За Россию» (до 12 июля 2013 г. «ОНФ»),
изменения, внесѐнные в Закон о выборах в Государственную Думу, свидетельствуют о
серьѐзности их намерений реформировать политическую систему страны. Без этого
невозможно создание конкурентоспособного политического пространства, невозможна
реальная демократия, невозможна модернизация страны. Это означает, что в реформах
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нуждается не только «Единая Россия», но и все другие партии, являющиеся по существу
вождистскими партиями одного человека – В. Жириновского, Г. Зюганова и т.д.
Демократия предполагает торжество справедливости. Для России это требование имеет
особо важное значение, ибо в нашей стране демократия имеет социально-экономический
смысл, т.е. низкий разрыв между богатыми и бедными. Между тем, экономическая политика
властей постсоветской России отвечала интересам узкого слоя населения, способствовала
социально-экономическому расслоению общества, порождала кричащую несправедливость.
В своих предвыборных статьях нынешний президент страны представил масштабный
план действий в экономике, политической сфере, нацеленных на создание справедливого
демократического общества. В случае успешной реализации намеченных программ власть не
просто изменит наше общество, она создаст себе широкую социальную базу. Пирамида
политической системы приобретет нормальную устойчивую конфигурацию, при которой
невозможны никакие «цветные революции». Но в состоянии ли нынешняя власть с еѐ
неизменной неолиберальной, радикально рыночной идеологией, эклектичным мировоззрением
реформировать и модернизировать Россию, вывести еѐ из опасной полупериферийной зоны –
это большой вопрос. История дала России еще один шанс. Сегодня она находится на
переломном этапе развития, который продлится максимум 8–10 лет. После, в любом случае,
будет другая страна.
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Summary
Musayelyan L. Crisis оf Democracy as an Expression of the Modern Civilization Crisis. At the end of
XX century and at the beginning of XXI researchers in many countries have come to a unanimous conclusion
about the global crisis of modern civilization. The article shows the systemic nature of the crisis, testifying that
humanity is at a critical stage in its development. One of the important principles of a systemic civilization crisis
is a global crisis of democracy. The article considers the attributes of the democracy crisis in the world and in
modern Russia. The characteristic features of Russia's political system have been analyzed from beginning of
XXI century. It’s defects are identified as common with those of the other Western countries. Keywords: crisis of
civilization, critical era, global crisis of democracy, political system, authority, legitimacy, real democracy.
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НОНКОГНІТИВІЗМ “МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ”
Когітологічно обгрунтовується, що принаймі, в технічних науках існують такі вимоги до
дослідження, які завжди передбачають конвенціонально прийняті критерії. В таких науках
придатність кінцевого результату визначається не когнітивно, а практично та когітологічно. Ключові
слова: когнітивістська помилка, нонкогнітивізм, когітологія,теорія наукового пізнання.

Постановка проблеми. Доводиться погоджуватися із поширеною серед науковців
думкою, що буденне розширення значень слова ―наука‖ багатьма прикладами свідчить про
втрату сенсу, який дозволяє специфікувати науку як дійсність відмінну від не науки.
―Важливим проявом цієї стихійної методологічної тенденції є те, що автори, захисники та
розповсюджувачі аксіологічних учень – ідеологи, моралісти, проповідники, богослови,
белетристи та ін. – будують та пояснюють свою діяльність здебільшого як когнітивну…‖ [1,
с.3], повторюючи тим самим ―когнітивістську помилку‖ прагнучи описувати та пояснювати
феномени пов‘язані з пізнанням, мисленням, свідомістю виключно за допомогою
епістемологічної термінології.
Зазначена ―когнітивістська помилка‖ особливо дошкуляє в поширених сьогодні
дослідженнях складних комплексних міждисциплінарних проблем. Наповнюючи концепт
«міждисциплінарності» визначеннями, що конкретизують специфіку взаємодії представників
різних дисциплінарних матриць (наук) при вирішенні ними складних комплексних проблем, які
не вирішуються у межах однієї науки або пари наук (дисциплін), виявляємо зустріч різних
свідомостей, а не антропних одиниць. Дана обставина не залежить від того, що перед тим як
стати математиком, фізиком, хіміком, біологом, філософом, спочатку треба стати людиною.
Взаємодія математика, фізика, хіміка, біолога, філософа в міждисциплінарному дослідженні
відбувається в умовах усвідомлення непрозорості об‘єкта і предмета дослідження представника
однієї науки представникам інших наук. Тобто, наприклад, носій свідомості математика
розуміє свою некомпетентність стосовно задач досліджень, які вирішуються фізиком, хіміком,
біологом, філософом як носіями знання інших наук, а тому лише сприймає їх явлений
результат. Іншими словами, представник однієї реальної науки розуміє, що по відношенню до
іншої науки він не може визнати себе когнітивно компетентним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначений феномен усвідомлення
«непрозорості» свідомості представників інших дисциплін актуалізує констатовану ще
Ж.П.Сартром специфіку феноменологічного дослідження: «Феномени, які здійснюють
постав сущого ні зовнішні, ні внутрішні, вони рівноцінні та на рівних співвідносяться з
іншими феноменами… наприклад, сила не є ні метафізичне прагнення невідомого виду
захованого у потойбічні від її проявів (прискорення, відхилення та ін.) … ніяка дія не
натякає на існування сутностей за межами явленого, воно показує лише себе» [2, с.8] Тобто
реалізується саме феноменологічна настанова, за якою «…Ми більше не віримо в буття
поза видимістю, тому явлення… своєю сутністю має лише явище, яке не протиставляється
буттю, а навпаки, стає його мірою» [2, с.9].
Нагадаємо, що коли засновник емпіризму Ф.Бекон визначає за мету науки виявлення та
пізнання причин і прихованих сил усіх речей та розширення влади людини на природою, він
використовував загальну концептуальну теоретико-умоглядну настанову на визнання тотальної
підпорядкованості «світу речей» існуванню причинного зв‘язку. Через століття для іншого
представника емпіризму Р. Карнапа при розгляді тлумачень законів науки з погляду
співвідношення універсальних і статистичних законів фізики вирішення проблеми детермінізму
та індетермінізму є не очевидним і набуває принципового значення [3].
Визначаючить стосовно зазначеної проблеми маємо звернути увагу на ту обставину, що
вчений здебільшого посилається на факт для обґрунтування своєї думки. У свою чергу факти
при цьому визначаються як одиничні судження. За звичай вони слугують для обґрунтування
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наукової прийнятності певного положення. І якщо продовжити визначення істотних ознак
фактів можна констатувати певну парадоксальність: факти можуть розглядатися як така форма
знання, в якій присутній критерій наукової прийнятності та істинності знань.
Знаний український дослідник факту як форми наукового знання Віктор Косолапов
досліджуючи гносеологічну природу наукового факту відмічав, що ―Поза певними формами
мислення факт є образ одиничного явища. Тільки як втілення змісту тієї чи іншої форми
мислення факт набуває загальності. Отже, факт є змістом знань‖ [4, с.33]. Конкретизуючи
змістовну характеристику вказаний дослідник визначає факт наступним чином: як ―результат
певного акту практики в пізнанні, факт фіксує, закріплює інформацію про цей акт, є ―слідом‖ у
свідомості людини‖ [4, с.33].
Порівнюючи зазначені визначення з тлумаченням фактів, як одиничних суджень, можна
констатувати, що ми маємо справу з такою формою мислення, в якій репрезентується єдність
змісту і форми думки. Ігнорування тієї обставини, що ми маємо справу з певним видом
суджень, які мають у собі логістичну підставу для зв‘язку з іншими судженнями, виникає
мозаїчна плюральність та індетерміністичність фактуальних повідомлень. Тобто виникає
протиставлення фактів і форм мислення, що можемо виявити в наступному положенні: ―На
відміну від форм мислення факт сам по собі, поза його зв‘язком з формами мислення, як
інформація про строго визначену певну подію чи явище, не може охопити інші події чи явища.
Останні відображаються у змісті інших відповідних фактів‖[4 ; 34]. Суперечливіть вказаного
полягає в тому, що факт містичним чином визнається за такий, який може бути поза зв‘язком із
певною формою мислення залишаючись ―строго визначеною‖ інформацією.
Таким чином ми можемо констатувати проблему вирізнення факту як змісту думки від
форми думки, визначити як окрему задачу встановлення відношення між змістом і формою
одничних суджень.
Також наявний ступінь розробленості проблеми свідчить, що за своєю формою як ―логічна
конструкція‖ одиничне судження може мати об‘єктивний зміст тільки як дещо поза-логічне, не
дескриптивне, імперативне. Тобто якщо враховувати стантартне з часів Аристотеля
розмежування предмета і об‘єкта пізнання маємо констатувати, що факт являє нам предмет, а не
об‘єкт думки. Ця обставина дуже дошкуляє багатьом філософам і науковцям, які вважають за
необхідне рахуватися з фактами як із представництвом об‘єктивної дійсності, а не суб‘єктивної.
Наприклад, В.Косолапов шукаючи спробу уникнути зазначений парадокс каже, що форма
існування фактів є не ―логічна конструкція‖, а ―семіотична‖, ―лінгвістична‖ [4, с.39]. На користь
його аргументів зазначимо, що атомарне висловлювання дійсно може використовуватися
імперативно, без дескрипції, розуміння, як знак-команда (наприклад у грі). Але це означає тільки
одне, що емпірія може семіотично сприйматися. Однак розглядаючи факти в такій антилогічній
формі ми викреслюємо їх із сфери носіїв існуючого для думки змісту, тут вони постають як
емпірично наявні знаки-команди, а не дескрипція. Вказане стає прозоро очевидним при
міждисциплінарному використанні методу (його існування в експлуатації) де явленність об‘єкта
однієї науки (фізики) не обов‘язкова для його використання представниками інших наук (хімії,
соціології, філософії та ін.), оскільки метод імперативно може актуалізовуватися не об‘єктивно
існуючим предметом, а знаком, який виконує функцію команди.
Мета статті полягає в обгрунтованні, що в міждисциплінарних дослідженнях, зокрема
технічних наук,
існують такі
вимоги до дослідження, які завжди передбачають
конвенціонально прийняті критерії
визначення придатності кінцевого результату не
когнітивно, а практично та когітологічно.
Основні результати дослідження. Визнаючи, що у випадку усвідомлення проблемності
застосування когнітивних настанов у філософії науки ми маємо справу з феноменом, який
М.К. Мамардашвілі називав ―некласичною раціональністю‖ [5], тобто із введенням явищ
свідомості і життя в наукову картину світу, доводиться визнати наступне.
Нагадаємо, що за М.Мамардашвілі класична раціональність уподібнюється божественному
інтелекту здатному завжди відтворювати зрозумілу прозорій для самої себе свідомості поведінку
об‘єкта. Некласична раціональність починається з виявлення непрозорості для суб‘єкта власної
свідомості, яку першими описали К.Маркс у ―феномені ідеології‖ та З.Фрейд у ―феномені
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підсвідомого‖. Іншими словами, свідомість складається із знання та чогось ще, що не можна
визнати знанням. Тут буде доречним послатися на наступний структуралістський аргумент Л.
Максимова: ―…духовний простір заповнюється не одними тільки когнітивними феноменами,
наприклад чуттєвими образами та раціональними моделями, там є місце і для переживань,
афектів та інших «ментальних станів», які нескладно відрізнити від знання…, воно включає у
себе екзистенційність, спрямованість, експресивність‖ [1, с.71].
У природознавстві, фізиці зокрема, подібний до марксового та фрейдового вихід за межі
когнітивізму та класичної раціональності, найбільш помітно, започаткував А. Айнштайн, який
відмовляється від однозначно зрозумілих прозорих ідеалізацій притаманних принципу
відносності Галілея та поширює відносність до мінливого просторово-часового положення
спостерігача, варіативних особливостей методу дослідження. У свою чергу в квантовій
механіці Н.Бор і В.А.Форк поширюють відносність і непрозорість до характеристики методів
та засобів спостереження, що можна визнати свідомою відмовою від припущення про
можливість когнітивного тлумачення пізнавальної діяльності з деякої однозначної
привілейованої точки зору.
Загалом виявлена у вказаних прикладах відокремленість знання методу від знання
властивостей дійсності відбулася ще на завершенні ХІХ ст. у зв‘язку з так званою кризою
природознавства. Особливо очевидним таке усвідомлення стає у формі самовизначення
науковцем себе, наприклад, ―фізиком, який фізики не знає‖ (що було пов‘язане з відкриттям
електрона). Порівнюючи дану метафоричну констатацію з відомим висловом Сократа бачимо її
відмінність, яка полягає в самоідентифікації себе ―фізиком…‖, хоч достатніх підстав для цього
ніби немає, оскільки визнано, ―…фізики не знає‖.
Дослідження здатності самовизнавати себе ―фізиком…‖, за умови ―…фізики не знає‖,
виявило, що поширене розуміння науки як знання, яке має об‘єктивний онтологічний зміст
може бути спростовано. Якщо ―фізика – це те чим займаються фізики‖ (Гейзінберг), тоді в
даному випадку самоідентифікація починається із того, що відокремлене від онтологічного
змісту знання. Тим самим запроваджується концепт відокремленого бачення методів від
онтології, а самовизначення себе ―фізиком…‖, за умови, що ―…фізики не знає‖,
відбувається на основі здатності до свідомого вирізнення поставу методів фізика від
методів математика, хіміка, біолога, тощо.
Запроваджуючись таким чином ідея методології формує дослідження, які виявляють, що
одночасно, стосовно однієї проблеми існує багато різних методів її вирішення. У свою чергу,
оскільки ця множина є вирішення різними способами однієї проблеми, тобто демонструє
наявність рішень, а не їх відсутність, питання про істинність одного методу із цієї множини як
особлива його характеристика по відношенню до інших методів немає ніякого сенсу, бо вони
усі – істинні, вони усі вирішують проблему. Тому поява методології постає як заперечення ідеї
Органону (зразкового методу). Відповідно, поширене слововживання ―методологія Бекона‖
(Декарта, Ляйбніца, Канта та ін.) є неадекватне тлумачення ―вчення про науковий метод‖.
Аналізуючи феномен усвідомлення існування множини різних методів вирішення однієї
проблеми можна побачити, що за умови усвідомлення себе носієм такої множини науковцю
регулярно доводиться проводити аналіз, порівняння, обґрунтування, вибір, критику,
удосконалення явлених методів.
Протиставляючи науковця описаного Беконом, Декартом та ін., як носія Органону,
науковцю, що став носієм методологічного дослідження, виявляємо якісну відмінність між
ними. Носій Органону при виявленні задачі лише актуалізує метод її вирішення, тобто виявляє
себе як діяльна людина, а носій методологічного відношення при усвідомлення наявності задачі
залишається стосовно неї пасивним, оскільки йому доводиться спочатку актуально
―розбиратися із методами. Із вказаного протиставлення стає очевидним, що носій Органону
може класифікуватися за допомогою поняття ―примітивна, одномірна людина‖, а носій
методології та феноменології є складне явище, яке такими поняттями не описується.
Відповідно, наука за доби міждисциплінарності має визначатися як складне багатомірне
утворення, що дозволяє запровадити зміст поняття ―розвинута наука‖.
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Подібне ми виявляємо і в нелінійній динаміці, в якій нелінійні рівняння можуть мати
більш, ніж одне, рішення (вони називаються точками біфуркації у випадку, коли таких рішень
два і більше). За таких обставин вибір між цими рівноможливими рішеннями в точці біфуркації
є принципово непрозорим для свідомості, нонкогнітивним, випадковим. Примислення суб‘єкта
з нескінченими властивостями в цих випадках є безглуздою пропозицією, яка спростовується
виявленням різних осередків джерела активності (самодіяльності), що визначають різну
можливість еволюції складних систем. Навіть у тому випадку, якщо ми будемо вважати
когнітивізм локальною дослідницькою настановою, яка обмежується зоною протягування
одного з аттракторів, подальше уточнення інформації щодо вихідних відмінностей не поліпшує
можливостей прозорого для розуміння передбачення ні для ситуації біфуркації, ні для дивних
аттракторів, бо кожна ситуація в собі має множину різних осередків джерела активності.
Прикладом втрати підстав для визнання, що в науковому пізнанні ми маємо справу зі
знанням як когнітивним феноменом може слугувати оглядовий аналіз метрології, яку визнають
демонстративною реалізацією когнітивних настанов: про вимірювання, методи досягнення їх
єдності та потрібної точності. Метрологія в якості своїх визнаних проблем має: створення
загальної теорії вимірювань; визначення одиниць фізичних величин і їх систем; розробку
методів і засобів вимірювання, методів визначення точності вимірювання, основ забезпечення
єдності вимірювань та відповідності їх засобів; створення еталонів вимірювань, перевірку мір і
засобів вимірювань. Визнаними історичними етапами поступу метрології вважають:
встановлення еталону метра (Франція, кін. ХYШ ст.), створення систем одиниць вимірювання
(К.Гаус, 1832 р.), підписання Міжнародної Метричної конвенції (1875), розробка та
встановлення в 1960 році Міжнародної системи одиниць (СІ).
Аналіз проблемних ситуацій, наприклад, зважування виявляє використання вірування в
існування наявності у речей властивості бути відмінними за вагою. Для виникнення такої
думки достатньо буденного досвіду емпіричної взаємодії з різними речами. Після появи
уявлення про існування маси, як незалежної від виду речовини властивості, її починають
співставляти з іншими властивостями визначаючи: міру речовини, міру інерції тіл та їхньої
гравітаційної взаємодії; кількість речовини певного тіла; коефіцієнт пропорційності між
діючою на тіло силою і його прискоренням та ін.
Для формування названих уявлень буденного досвіду емпіричної взаємодії з різними
речами вже недостатньо, бо гіпотеза про існування маси, як незалежної від виду речовини
вимагає цілеспрямованої (наперед осмисленої) організації взаємодій. Відповідно мали
змінюватися знаряддя вимірювання. У свою чергу, для формування думки про можливість
застосування різних знарядь вимірювання потрібні відмінні уявлення-гіпотези про масу. Кожне
з названих уявлень може розглядатися як відмінна гіпотетико-дедуктивна система, що
виключає зміст іншої.
Безпосереднє тому підтвердження виявляється в системі метрологічного забезпечення
загальноприйнятих процедур прикладного вимірювання, які використовують систему одиниць
СІ, де основними одиницями залишаються метр, секунда, кілограм тощо. Хоча, згідно з новітніми
уявленнями деякі з них мають релятивний характер, для вирішення завдань метрологічного
забезпечення практичної діяльності з макрооб‘єктами вони визнаються прийнятними для
використання. Для цього широко застосовується неофіційно прийнятий принцип: ―те що працює
те є істина‖. Хоча звичайно науковці прагнуть дотримуватися вимог точного теоретичного
опису, під час вирішення різноманітних практичних завдань часто використовуються
конвенціонально прийняті прагматично зорієнтовані методи. Згідно концепту консервативного
конвенціалізму в дослідників є різні підстави для аргументованого заперечення нових
конвенціонально побудованих теорій (систем знання), але стосовно систем знання побудованих
на основі домовленостей, що знайшли своє позитивне прикладне призначення ніякі теоретично
аргументовані заперечення не будуть приматися ―прикладниками‖.
У данову випадку можна зазначитим, що такий інструменталізм когнітивно канонізує
власні ―інструменти‖, обмежуючи можливості методу вже прийнятними теоріями. Приклад
цього - негативна тенденція, яка спостерігалась у радянській промисловості де творчість
обмежувалася догматичним-нормативізмом при застосовуванні ―державних стандартів‖.
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Реально діючий інструменталізм полягав у тому, що не можливо було довести, що саме
―державний стандарт‖ стає на заваді прогресові не тільки промисловості, а й технічних наук.
Тобто фактично існуюча довільність прийняття конвенції зовні виглядала як догматична
раціонально обґрунтована та доведена, а не довільна процедура.
Позицію техніка можна пояснити складністю завдань, що вирішуються та колективним
характером його роботи. Колективність особливо поширена в прикладних науках, які
забезпечують промисловість. Саме як факт треба прийняти, що процес створення складних
виробів промисловості сьогодні здебільшого колективний, і вимагає узагальнення зусиль
певної кількості не тільки цехів, а й заводів, розташованих один від одного на значних
відстанях. У такому випадку необхідність стандартизованого засобу спілкування набуває
стратегічно важливого характеру. Тим самим суперечність між потребою канонізувати в
категорію ―інструменти‖ і ―методи‖ задля зручності вирішення задач суб‘єктом сучасної
технічної науки (об‘єднанням науковців) та процесом наукового пізнання, науковими
новаціями, набуває принципового характеру.
Вищезазначене, використовуючи технічну термінологію, можна узагальнити наступною
тезою: зміна стандартів, удосконалення бази приладів та інструментів, уточнення еталонів, які
стимулюються розробкою і використанням нових наукових методів і теорій, суперечать
колективному характеру сучасної науки.
Саме це ми спостерігаємо в історичній динаміці удосконалення еталону довжини. Так, у 1889
році за метр було прийнято відстань між двома рисками, які нанесені на металевий стержень, а
погрішність еталону знаходилась в межах (0,11мкм(±1,1·10-7м)). Потреби промисловості та
розвиток фізики вимагали підвищеної точності, вони підштовхнули вчених до створення нового
еталону довжини. В 1960 році на Генеральній конференції по мірам і вагам було прийнято за еталон
метру довжину, яка відповідала визначенню ‖метр – довжина рівна 1650763,73 довжині хвилі
випромінювання у вакуумі, відповідну переходу між рівнями випромінювання 2р10 і 5d5 атому
криптону –86‖. Таким чином новий метод відтворення метру дав можливість знизити похибку
визначення метру. Вона стала дорівнювати 10-8м. Але неважко побачити, що похибка дорівнює
кінцевому числовому значенню, тобто попереду відкривається нова проблема створення ще
точнішого еталону. Подальше рішення проблеми обмежувалось або відсутністю когнітивно явленої
необхідності, або іншими нонкогнітивними об‘єктивними проблемами.
На перший погляд може здатися, що наведена позиція виключно релятивістська,
метрологічне знання абсолютно відносне. Цьому можна заперечити з двох причин: по-перше
метр залишається ―метром‖, а в процесі дослідження тільки збільшується точність його
визначення; по-друге, задача дослідження визначається вимогою зменшення впливу
суб‘єктивного (релятивного, когнітивного) фактору, вирішення якої полягає у визначенні
еталону для роботи в науковій та промислової сфері.
На перший погляд здається, що дослідницька діяльність в сфері технічної науки
підпорядкована методології емпіризму, спирається на постійну верифікацію в процесі перевірки
результатів роботи з об‘єктом дослідження. Але якщо прийняти до уваги випадки аналізу
готового продукту дослідницької діяльності, в сенсі його використання для подальшого
дослідження з метою отримання нового наукового результату, коли продукт попереднього
дослідження використовується в якості інструменту наступного дослідження, тоді для отримання
нового результату необхідно або використати результат не змінюючи його (наприклад: правила
множення), або здійснити додаткову конкретизацію, яка потребує уточнення базової теорії, тобто
її видозміну. В наслідок цього можуть виникати результати, що суперечать базовим теоріям,
відрізняються від їхніх вимог, але як кажуть ―працюють‖. Розглядаючи ‖працездатність‖ знання
не в сенсі емпіричної перевірки, а в сенсі теоретичної відповідності висунутих моделей реальній
практиці, можна звернути увагу на теорію функції комплексної змінної. Вона суперечить
основам арифметики, проте добре підходить для спрощення процесу рішення завдань в теорії
електроланцюгів і часто використовується в прикладних інженерних розрахунках.
Функціонально нонкогнітивізм [1] розглядає теорії, як додаток до людських органів
почуття, що потрібен для вирішення усвідомлених проблем, усвідомленої невизначеності
ситуації. Особливо наочно це спостерігається в науках, де більшість властивостей, що
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досліджуються, не можна виявити органами чуття. Саме такі дослідження вимагають
впровадження математичного апарату, аналогів якому неможливо знайти в природі, і який не
зовсім зрозуміло усвідомлюється з точки зору загальноприйнятого сенсу. Хоча загальна мета
технічної науки – визначити практично корисне, проблема доведення до другого вченого
прагматичну суть продукту прикладного дослідження залишається.
Подібну ситуацію описує К.Поппер при визначенні зв‘язку ідеї істинності з
дескриптивною функцією мови: "Разом із дескриптивною функцією мови виникає регуляторна
ідея істини, тобто ідея опису, що впорядковує факти‖ [6, с.33]. Змістовно дескриптивність в
технічних науках відрізняється від змісту описів фундаментальних наук, бо в завдання опису
властивостей предмета дослідження прикладних наук, опису визначення взаємодії між
предметами входить не тільки опис безпосередньо наявного, а й визначення принципу самого
наукового описування. Це робиться як визначення науково-практичної оцінки результатів.
Тим самим впроваджується ―метамова‖, як критерій попередньо зробленої домовленості.
Така метамова запобігає впливу суб‘єкта в процесі визначення практичного значення прикладного
знання. В технічних науках така проблема постійно постає в процесі обміну результатами
досліджень, які не закріплені практичними реалізаціями, або тоді, коли виникає загроза невірного
тлумачення фактів в корпоративних або особистих інтересах. Інакше кажучи в технічних науках
інструмент спілкування є одночасно інструментом стандартизації, а тому саме методи семантики
підходять для вирішення цих проблеми. Частково вона перетинається в деяких положеннях з
методологічними вимогами конвенціоналізму. ―Тоді і тільки тоді можна сконструювати в метамові
формально правильні та предметно адекватні визначення семантичних понять (і на цьому шляху
обґрунтовувати семантику мови як розділу його морфології), коли метамова має перемінні більш
високих логічних типів, ніж усі перемінні мови, яка є предметом дослідження‖ [7, с.51]. Тут
метамова стає предметом для систематичного дослідження у такий спосіб, щоб у ньому
знаходилися два типи виразів: вирази мови, що досліджується, а також терміни з області
морфології цієї мови. Крім того, як у кожній мові науки, до неї повинні входити вирази логічного
характеру, незалежні від індивідуального суб‘єктивного погляду, достатньо наративні, захищені від
інтерпретацій герменевтичних тлумачень. Проте, одночасно, цій мові повинна бути притаманна
гнучкість понять, яка відрізняє її від інструменталізму. Так, найвизначнішим досягненням
А.Тарського, вважав К.Поппер, є те, що ним було усвідомлено можливість використовувати
класичну ідею істини як визначення відповідності фактам, не впадаючи у суб'єктивізм. Якщо
спробувати урівняти поняття "істина" і "відповідність фактам", то для кожного твердження можна
показати, за яких умов воно відповідає фактам, не тільки емпіричним, а в сенсі попередньої
методологічної домовленості; тобто використовуючи метамову.
―Метамова в межах якої повинні бути визначені поняття семантики має перемінні
незліченних типів, у зв‘язку з цим, при побудові метамови треба теорію логічних типів
досконально змінювати або взагалі обминути― [7, с.54]. У цьому зауваженні А.Тарського ми
бачимо остаточне розмежування поняття метамови і методологій, оскільки останні мають
занадто велику частку суб‘єктивного впливу на засіб дослідження шляхом абсолютизації
встановлених категорій. Відмежування від методологізму можна зробити за допомогою
недопущення абсолютної догматизації суджень, аксіом, та інших домовленостей метамови та
інструментальної гнучкості останньої за рахунок незліченних змінних. Якість об'єктивної теорії
істини полягає в можливості стверджувати, що деяка теорія є істинною, навіть в тому випадку,
коли ніхто не вірить в цю теорію, і навіть коли не має раціонально встановлених підстав вірити
в неї. Достатньо згадати історію появи тлумачення відносності А.Айнштайном та теорії атому
Н.Бором, щоб зрозуміти обґрунтованість такої позиції.
Тут можна нагадати, що поняття "правдоподібності‖, вважається К.Поппером таким же
об'єктивним змістовно, як і поняття "істина". Ступінь правдоподібності є об'єктивною
властивістю наукових теорій, а не нашою суб'єктивною оцінкою. Зокрема в прикладних науках
поняття істинності вводиться адаптовано до вирішення певної практичної задачі, тобто у певних
випадках практика не завжди придатна в якості критерію істини. ―Якщо нам вдається
запропонувати в метамові термін ―істинний‖ таким чином, що на підставі прийнятих у метамові
аксіом та правил виводу ми здатні обґрунтувати кожне висловлювання певного виду, тоді маємо
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сказати, що в метамові встановлено предметно вірний посіб оперування поняттям істини; якщо
цей термін виявляється впровадженим у метамову шляхом означення, тоді і його визначення
маємо називати предметно правильним. Аналогічно ми діємо і з усіма іншими поняттями
семантики: для кожного з цих понять ми створюємо перелік висловлювань, які мають вигляд
еквівалентності‖ [7, с.56]. Характерним прикладом вказаного може слугувати основний постулат
метрології, який стверджує, що вимірювана величина завжди випадкова: ‖відлік є випадкове
число‖ [8, с.24]. Однак треба пам‘ятати, що одночасно з визнанням зазначеної випадковості, в
процесі правильного вимірювання, існує необхідність проведення детермінованого визначення
значення величини, тобто – не випадковості. Таку проблему вирішують математичним апаратом
теорії ймовірності додаючи до нього визначення істинного, за яким предмет має величину
вказаної розмірності з певною відсотковою ймовірністю і похибкою [9, с.67]. Саме таким чином у
метамову метрології вводиться поняття ―істинне вимірювання‖, а пошук істини вимірювань
включає в себе не тільки емпіричні дані (безпосередньо сам процес вимірювання), а й додатковий
аналіз результату, який проводиться з використанням ―метамови‖.
Висновки. Відокремлення в пізнавальній діяльності когнітивних і нонкогнітивних
феноменів можна віднести до різновиду ―когнітивістських помилок‖. Дослідження на прикладі
метрології виявляє, якщо брати за критерій процес актуально здійснюваного вимірювання, тоді
можуть виникати помилки пов‘язані з недосконалістю методів вимірювання, помилки приладів.
Тобто результат вимірювань, за визначенням науковості, стане ненауковим. Так, наприклад
вимірювання
фізичної величини неможливе без експерименту – звірки об‘єкта, що
вимірюється, з нонкогнітивно існуючим еталоном.
Подекуди додається ще один нонкогнітивний критерій, який істотно впливає на
прикладне дослідження та визначення прийнятного результату. Його вплив примушує
вводити в ―метамову‖ певних наук додаткові обмеження і домовленості. Цей критерій
називають ―ціною‖, він вміщує в себе не тільки безпосередньо грошову вартість, а й часові
обмеження і практичну необхідність. Обмеження в практичній доцільності з одного боку, і ціна
з іншого, стають причиною того, що в межах метрології для забезпечення вирішення різних
проблем існує множина конвенційно прийнятих допусків. Визначені правила актуального
проведення процедури вимірювання передбачають можливість появи встановлених допусками
неконтрольованих свідомістю відхилень.
Таким чином, принаймі, в технічних науках висуваються окремі додаткові вимоги до
вирішення завдання з певними конвенціонально прийнятими критеріями. Придатність
кінцевого результату визначається не когнітивно, а практично.
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Summary
Chuyko V. Nonkognitivizm of “methodological situation”. Kogitologichesky locates that in technical
science there are such requirements to researches which always assume acceptances of conventional criteria. In
such sciences adequacy of the end result of researches is defined not kognitivno, and practically and
kogitologichesky. Keywords: kognitivistsky mistake, nonkognitivizm, kogitologiya, theory of scientific knowledge.
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КУЛЬТУРНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА В УКРАЇНІ
Висвітлено проблеми формування правової культури та правосвідомості в умовах розбудови
суверенної Української держави. Зазначено, що без підвищення рівня правової культури народу
неможливе існування демократичної, цивілізованої держави, бо вона буде позбавлена найголовнішого
– соціального підґрунтя, свідомої підтримки з боку громадян. Правову культуру розглянуто як
багатоаспектне і багатошарове явище, як систему позитивних проявів правової дійсності, що
концентрує в собі досягнення юридичної науки і практики. Правосвідомість – невід’ємна складова
правової культури. Відмічено, що українська культурна парадигма характеризується правосвідомістю і
правовою культурою, які формувалися філософами, істориками, письменниками, видатними
політичними та державними діячами. Ключові слова: філософія права, правова держава, правова
культура, правосвідомість, парадигма.

У Польщі, в Ягеллонському університеті (2007 р.), відбувся двадцять третій конгрес
Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії "Право і правові культури у 21у столітті: відмінності та єдність". Завдання конгресу – визначити спільне розуміння
загальних понять для представників різних правових культур. Таке розуміння є досить
важливим для досягнення плідної комунікації в сучасному глобалізаційному світі. Філософи
права розглядали головні тенденції європейського правового розвитку – конвергенцію,
плюралізм. Зокрема, конвергенція виявляється в уніфікації систем права окремих країн під
впливом правової практики Євросоюзу, у взаємодії континентального і прецедентного права.
Такі зміни в європейському праві відбуваються у зв'язку з формуванням нової європейської
культури. Культуру розуміють як комунікацію та взаємну інтеграцію, як гармонію
протилежностей, що формують культурні ідентичності [8, c.167]. Дослідники аналізують
сутність культури, як розмаїття духовних явищ – звичаїв, традицій, цінностей.
Українські науковці у філософсько-правових дослідженнях дедалі більшу увагу
зосереджують на проблемах становлення демократичної держави, громадянського суспільства,
прав людини, правової культури. В енциклопедичних виданнях, монографіях, наукових статтях,
лекційних курсах, підручниках дослідники – М.Альчук, В.Андрущенко, Є.Андрос, О.Бандура,
В.Бачинін, А.Баумейстер, В.Бігун, М.Братасюк, В.Горський, О.Грищук, Л.Депенчук,
Є.Бистрицький, А.Єрмоленко, К.Жоль, С.Йосипенко, Ю.Калиновський, С.Кримський,
А.Козловський, М.Костицький, В.Кузнєцов, А.Лой, С.Максимов, М.Михальченко, Л.Петрова,
М.Попович, С.Пролеєв, П.Рабінович, С.Сливка, В.Табачковський, В.Тимошенко, О.Хома,
Ю.Шемшученко, В.Шинкарук, Л.Шкляр, В.Шкода, В.Ярошевець – ґрунтовно і компетентно
аналізують проблеми для перспективного плідного діалогу і толерантного ставлення до
протилежних поглядів. Філософи, культурологи, політологи, правознавці, соціологи у дискусіях
критично осмислюють реальний стан суспільства та шукають шляхи його розвитку. Дискусія як
культурна цінність перетворюється на дискурс, що стає інтелектуальним важелем подальшого
поступу філософії на теренах сучасної України. Наукова еліта несе відповідальність за культуру
мислення і самосвідомість нації. Особливої актуальності набуває вирішення сьогоденних
проблем формування правосвідомості та правової культури, що знаходить значне підґрунтя в
дослідженнях українських учених.
Протягом XIX ст. – початку XX ст. український народ перебував у колоніальній залежності
від сусідніх імперій – Австро-Угорщини та Росії. Цей період є вкрай важливим у розвитку
філософсько-правової думки на теренах України. Він характеризується піднесенням ролі
держави, наданням їй провідного значення у формуванні політичної ідеології, посиленням
діяльності, поглибленням її впливу на освіту і культуру, і, як наслідок, приверненням уваги
правознавців до розробки теоретико-методологічних засад філософії права. В.Андрущенко
наголошує, що "поширенню ліберальних ідей та ідей верховенства права в першій чверті ХХ ст.
сприяли такі вчені, як В.Вернадський, М.Туган-Барановський, А.Кримський, Б.Кістяківський та
інші, намагаючись надати відновленій Українській державі правових засад, цивілізованості,
демократизму" [2,c.398]. Зокрема, національне право поступово втрачало реальний вплив на
суспільні процеси, а відповідно до цього і характерні національно-традиційні риси. "Україна
опинилася в чужому для себе правовому просторі: з одного боку, – це монарше право
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авторитарної влади імперської Росії, яке противилось будь-яким спробам економічних та
політичних реформ, а з другого, – це також монарше право, але схильність до реформізму і
ліберально-демократичних поступок імперії Габсбургів" [12, c.275]. У зв'язку з чим з'являється
своєрідний національний регіоналізм в Україні (опозиція "схід – захід"), на створення якого
значно вплинули правничі системи і традиції (авторитарної – російської та ліберальної –
австроугорської). Такий перебіг суспільно-політичних подій на багато років визначив державну,
національну і культурну долю України та суттєво вплинув на українську правосвідомість.
Філософ права, Ф.Тарановський, виокремлював дві основні стадії існування права, що
воно живе у цілісній свідомості народу, але у зв‘язку із ускладненням життя право
зосереджується у свідомості професійних юристів, що стають представниками народу у
правовій творчості. Зокрема, головне завдання – у науці права, а не в законодавстві: "задача
науки права – вивчати вікову правосвідомість народу, в основі якої – ідея органічного розвитку
права, що давала можливість творення самостійної юридичної дисципліни – історії права" [11,
с.161]. Історія права, яка в процесі становлення перестає бути екзегетичним знаряддям
догматики, виробляє свій самостійний об‘єкт – вивчає послідовний органічний розвиток права.
Б.Кістяківський підкреслював, що "свого повного розвитку правова держава досягає при
високому рівні правосвідомості в народі" [5, с.569]. Зокрема, статтю "На захист права (Інтелігенція і
правосвідомість)" [6, с.161]., яка була видана у збірнику "Віхи" у 1909 році, можна вважати також
внеском в теорію правової держави, а саме – у дослідженні соціокультурних умов формування
правової держави, найважливішою з яких був стан правосвідомості. Правовий позитивізм був
панівною формою правового мислення і значно вплинув на розвиток правосвідомості людей,
спричинивши виникнення недовіри до права та заперечення ліберальних цінностей. Він
проаналізував проблеми правового нігілізму, правосвідомості особи. Філософ права проаналізував
правосвідомість не для того, щоб просто її покритикувати чи зганьбити. Він показав важливість
інтелігенції впливу на організаційні моменти для побудови правової держави. Інтелігенція має
пробудитись сама, а також активно і творчо сприяти вихованню правосвідомості свого народу,
реорганізовувати державну владу – "із влади сили до влади права" [6, с.143]. Вона також має
змінити своє ставлення до прав особи і до об‘єктивного правопорядку. Хоча автор говорив про
російську інтелігенцію, його аналіз стосується також української. Україна в ті часи входила до
складу Російської імперії. Проблеми правосвідомості особи та її правової культури актуальні
донині, особливо в період побудови правової держави в Україні.
Л.Шкляр висвітлює хронологію становлення українського права в історії національної
культури. Він наголошує на важливості аналізу не лише норм, законодавства чи історії права, а
на тому, "як право репрезентувало українську культуру загалом, якою мірою це було
органічним для українського менталітету тої чи іншої епохи і як саме відбувався синтез свого,
національно-автохтонного і чужого, запозиченого" [12, c.262]. Виокремлені проблеми
потребують подальшого розгляду. Потрібно здійснювати філософський аналіз права,
правосвідомості та правової культури з урахуванням досвіду і політико-правових досягнень
минулого. Дослідник, здійснивши своєрідний історичний і культурний екскурс у минулі часи
становлення української правосвідомості, зробив відповідні висновки:
– правосвідомість має глибокі національно-культурні корені, які треба шукати не лише в
автохтонних джерелах. а й у запозичених геокультурних контактах;
– українська правосвідомість відзначається гуманністю і лібералізмом. Такий
демократизм досить гармонійно поєднується з церковно-релігійним і мистецьким життям;
– формування правосвідомості взаємозв'язане з національними традиціями права та
"дозволяє нам глибше осягнути той історичний фундамент української культури, лише на
основі якого й можливо здійснити повноцінне духовне відродження нації" [12, c.274].
Насамперед, треба мати на увазі, що національна культура українського народу завжди була
цілісною і особливою. Також вона характеризується своєрідними атрибутивними властивостями не
просто етнічної, а культури цивілізованої нації. З часів дохристиянської доби, українська земля
"стає своєрідним "етнічним котлом", в якому переплавляються культурні звичаї, традиції, смаки й
уподобання, утворюючи щось нове, своєрідне і неповторне, що і стане основою для появи
синтетичної культури українського народу, його неповторного у своїй індивідуальності коду в
національно-культурному поступі" [12, c.261]. Український "геокультурний" простір зазнав впливу
і різноманітних експансій, тому науковці досліджують національно-культурне буття, відкриваючи
"археологічні шари" та інші етнічні культури. Євген Маланюк справедливо застерігав: "Коли
думаєш про нашу культуру, культуру нашої землі – передовсім, пригадуєш, як бурхливо політична
історія по ній переходила і як історія періодично перетинала тяглість нашої культури, як
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унеможливлювала її безперервний розвиток" [7, c.9]. Національна культура не могла і не мала
можливостей розвиватися тривалим еволюційним шляхом.
Філософсько-правовий аналіз соціокультурних феноменів правової культури і
правосвідомості дає можливість розглядати їх змістовно та у різних аспектах. Досліджуються
правова культура і правосвідомість за різними критеріями: за рівнем історичного розвитку, за
характером та кількістю носіїв, за політико-правовим режимом, за національною ознакою. Так,
за рівнем історичного розвитку виокремлюють античну, середньовічну, епоху Відродження,
Новий час і сучасну (новітню). Розрізняють носіїв правової культури – суспільство, професійні
групи, особа. В реальному житті правова культура суспільства не існує окремо від особи чи
групи людей, а тісно переплітається з ними та є "умовою, формою й результатом культурноправової діяльності громадян й їхніх професійних груп" [10, c.33]. Правова культура особи
включає правові знання, переконання, навики, юридичну інформацію, правомірну поведінку.
Вона зумовлена загальною культурою, яка визначає сутність правової діяльності громадян,
характеризує рівень використання правових знань у суспільному житті. Важливим є виховання
культури юриста, яка визначається творчим і критичним осмисленням правових норм, законів,
правових явищ з позиції їх моральності, демократизму та гуманності.
Правова культура є частиною загальної культури суспільства. Вона визначається як "система
цінностей, накопичених людством в галузі права й відповідно до правової реальності даного
суспільства – рівня правосвідомості, режиму законності й правопорядку, стану законодавства,
юридичної практики" [10, c.31]. Філософи права досліджують правову культуру в широкому і
вузькому значеннях, у соціально-філософському, аксіологічному і нормативному аспектах. Так, під
правовою культурою в широкому значенні розуміють усе позитивне, що створене людством у
правовій сфері. Такий підхід до розуміння правової культури розкриває стан правосвідомості,
тексти законів, рівень юридичної освіти і науки, професіоналізм і функціонування правоохоронних
та інших правозастосовних органів. Правова культура у вузькому розумінні – це рівень знання прав
громадянами, їхнє ставлення до права, престиж права в суспільстві.
У соціально-філософському сенсі правова культура аналізується як особливе цивілізаційне
явище, що розкриває правовий стан суспільства, спосіб організації та розвитку життєдіяльності
людини через правові норми, юридичні закони. В аксіологічному сенсі правову культуру
розглядають як систему духовних і матеріальних цінностей, їх виробництво, розподіл і
використання. Тобто, культура розуміється як процес вироблення цінностей у творчій діяльності
людини. У нормативному сенсі правова культура – це специфічна життєдіяльність суспільства,
яка визначається соціальними нормами, зокрема, моральними та правовими.
В. Бачинін визначає правову культуру особи як "сукупність духовно-практичних
якостей, що дозволяють особистості вибудовувати цивілізовані, відповідні морально-правовим
критеріям відносини з іншими індивідами, структурами громадянського суспільства і
державними інститутами" [3, c.271]. Він зазначає, що нормативно-ціннісні характеристики
моралі і права внутрішнього світу особи сприяють розвитку різнорівневих ступенів правової
культури. Виокремлюють три головні ступені: найнижчий – законослухняна поведінка, що
передбачає мінімум правової культури; середній – така правова поведінка, яка дозволяє
суб‘єктам взаємодіяти у соціальному співробітництві та не порушувати юридично закріплені
домовленості, моральні зобов‘язання; вищий – це бездоганна соціально-правова поведінка, яка
зумовлена не лише "зовнішніми механізмами правового регулювання, а й внутрішніми
етичними мотивами" [3, с.272]. Правова культура виступає внутрішньою духовною стороною
правової системи і пронизує правосвідомість, право, правовідносини, законність і
правопорядок, правотворчу, правозастосовну та інші види правової діяльності.
Науковці зазначають, що рівень правової культури значною мірою визначається ступенем
розвитку політико-правової думки в суспільстві. Зокрема, залежить від інтелектуальних джерел
у вигляді філософських, правових, релігійних творів, спрямованих на осмислення держави і
права, свобод і обов‘язків людини, механізмів регулювання взаємовідносин у суспільстві.
Відповідний рівень розвитку правової культури має першочергове значення для проведення
фундаментальних юридичних досліджень права і держави. Перспективний розвиток правової
держави залежить від інтелектуально мислячих людей, розуміння ними сутності того, що
відбувається в суспільно-політичній і юридичній сферах,
Ю.Калиновський досліджує структуру та сутність правосвідомості – досить складне і
найменш вивчене явище. Він зазначає, що структура правосвідомості людини розрізняється
за різними критеріями: за наявністю чи відсутністю знань про право і закон; за можливістю
дотримуватись діючих норм і звичаїв; за мотивацією законослухняності та емоційним
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ставленням до права; за методами та формами впливу на суспільство. У процесі пізнання
юридичної дійсності, суті правових явищ виокремлюють таку правосвідомість: повсякденну
(масову, емпіричну), професійну, науково-теоретичну. Відповідно виділяються головні
функції: пізнавальна ( знання права і правової дійсності); регулятивна (мотивація і правове
виховання); прогностична (майбутнє правової системи); моделювання (моделі правової
поведінки); комунікативна (спілкування, інформація); оцінна (оцінка прав, вчинків).
"Правосвідомість – це багатоаспектне, поліфонічне явище, яке вбирає в себе низку
компонентів: раціональний (погляди, уявлення, ідеї про право); психологічний (почуття,
емоції, що спричинені правом і виражають певне ставлення до чинного або бажаного права);
поведінковий (настанова на певну поведінку у правовій сфері, готовність діяти певним чином
– відповідно або проти права" [4, c.90]. Також виробляється позитивне ставлення до закону і
права, ідея справедливості вимог закону, рівність соціальних природних прав. Соціальна
реальність значно впливає на формування правосвідомості, бо є джерелом її формування та
виявляється у практичній діяльності людей. Правосвідомість особи також опосередкована
суспільною та груповою свідомістю і характеризується їх відмінністю та єдністю. "Відмінності
визначаються умовами формування, об'єктом змісту, основними функціями, що виконуються
певними суб'єктами" [4, c.93]. Вони вирізняються обсягом і глибиною правових знань, а також
поєднуються у практичній діяльності та стосунках між людьми. Така взаємодія регулюється
певними правилами і нормами, у відповідних правових знаннях та їх використанні.
Формування правосвідомості передбачає, з одного боку, знання права, а з іншого –
певне ставлення до нього. Під правосвідомістю розуміють сукупність почуттів, ідей,
поглядів, уявлень і оцінок про право з погляду справедливості. Право захищає, упорядковує і
регулює життя цивілізованих спільнот, забезпечує не лише соціальну дисципліну, а й свободу
громадян, обстоює інтереси як держави, так і особи. Також право здійснює свій регулятивний
вплив лише через людей, безпосередньо впливаючи на їхню свідомість. Завдяки правовим
ідеям і теоріям, різні правові явища оцінюються з позиції справедливості, життєвих потреб та
інтересів людей і суспільства. Відповідно формуються установки на правову поведінку,
уявлення щодо критеріїв ефективності правового регулювання, шляхів реформування та
удосконалення законодавства, судово-правової системи.
Сучасний стан правосвідомості українського суспільства характеризується внутрішніми
суперечностями. У масовій правосвідомості існує як мінімум дві нормативні системи – "закон
для себе і своїх" і "закон для чужих". З одного боку, це призводить до деформації
правосвідомості, з іншого, суттєво гальмує розвиток правової культури, права, законності та
правопорядку. Необхідно також враховувати специфіку українського правового менталітету,
який суттєво впливає як на стан правосвідомості, так і правової культури суспільства. Зокрема,
для українського правового менталітету характерно:
– негативне і недбале ставлення до права і закону, яке поєднується з правовим ідеалізмом
(віра в те, що експансія юридичних норм у сфері правового регулювання обов‘язково призведе
до якісного покращення життя);
– притаманний етатизм (з фр. État – держава; в юриспруденції право розглядають у
тісному зв'язку з державою і визнають лише таке, яке санкціоноване державою);
– перегляд (ревізія) юридичних цінностей, норм, інститутів, які не відповідають потребам
сучасної практики;
–
психологічна
амбівалентність
(ірраціональність,
алогічність,
терпимість,
імпульсивність, наївна ідеалістичність, прагнення до справедливості та тісний зв'язок з
релігійними цінностями);
– дистанціювання від загальнолюдських цінностей і правової культури;
– політична демагогія і популізм, ідеологічна сумбурність, еклектичність уявлень,
непостійність і непослідовність поглядів [9, c.72].
Людина в своїх уявленнях може схвалювати діюче право чи відкидати його, формуючи
власні принципи та ідеали про правову дійсність. Особа пізнає свої права і обов'язки, діючі
юридичні закони і ці знання виражають зміст правової культури. Правова культура і
правосвідомість особи не можуть існувати окремо і взаємопов‘язані між собою та "з правом як з
соціальним цілісним інститутом, із закономірностями його виникнення, із функціонуванням та
розвитком, а також правотворчістю та правозастосуванням, іншими аспектами правового життя
суспільства" [9, c.6]. У життєдіяльності людини правова культура має сприяти виконанню
законів, гуманному спрямуванню правоохоронної, правовиконавчої діяльності держави.
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Народ також є носієм правової культури, адже саме його правосвідомість визначає її
зміст. Зокрема, правова культура особи і правова культура народу взаємозумовлені, бо людська
духовність виражається саме у змісті правосвідомості. Правова культура і правосвідомість
завжди взаємозв'язані з державою та формуються у ній. Громадяни на власному досвіді
відчувають духовний вплив держави, адже це стосується їхніх прав і свободи. Саме держава
має забезпечувати, шляхом видання і виконання законів, здійснення справедливості, свободи і
правопорядку в ній. Отже, правова культура життєва тоді, коли держава формує
правосвідомість народу. З іншого боку, правосвідомість тоді життєва, коли держава і правова
культура утверджуються та розвиваються. Коли ж правосвідомість слабка і не розвивається,
тоді можуть занепадати, як держава, так і правова культура. Потрібно зазначити, що
сформована правосвідомість громадян допомагає навести правопорядок у державі, підносить
рівень правової культури. Якщо правосвідомість залишається авторитарною і після
демократичних реформ, тоді не можливо побудувати правову державу.
На сучасному етапі виникає важливе завдання: дослідити вітчизняну правову культуру, яка
ґрунтується на власних національних, моральних і духовних традиціях народу. Соціальноекономічний розвиток у XXI столітті потребує послідовного й ефективного правового
регулювання. Це зобов'язує законодавчу владу приймати вивірені закони, які були б дієвими і
справедливими. Сьогодні українська політична та правова думка має бути зорієнтована,
насамперед, на національні засади, особливості та здобутки у сфері державотворення (як це має
місце в інших державах). Зазначимо, що метою сучасної демократичної держави є розвиток
суспільства у повноті його проявів на загальному та особовому рівні. Такий гуманістичний зміст
визначає її соціальну цінність, сприяє примноженню людського потенціалу і веде до розвитку
правової культури народу.
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Summary
Alchuk M. Culture of Law Paradigm in Ukraine. The problems of formation of legal culture and legal
consciousness in the development of the independent Ukrainian state are covered in the article. It is noted that
without raising the legal culture of the people cannot be a democratic, civilized state, as it is devoid of the most
important things – social background, conscious support of the citizens. Legal culture is considered as a
multidimensional and multilayered phenomenon as a system of positive legal reality displays, concentrating on
the achievements of legal science and practice. Legal awareness – is an integral part of the legal culture. It is
noted that the Ukrainian cultural paradigm characterized by justice and legal culture that shaped Christian
thinkers, philosophers, historians, writers, prominent political and public figures. Keywords: philosophy of law,
state of law, legal culture, legal consciousness, paradigm.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Досліджується можливий шлях формування правосвідомості громадян України в період
розбудови громадянського суспільства, потенціал виховних засобів, форм, методів та їх роль у
підвищенні рівня правосвідомості і правової культури; окреслюються контури людиномірної
соціокультурної парадигми, у контексті якої можливе, на думку авторів розвідки, розв'язання проблеми
формування правосвідомості у відповідному соціокультурному просторі. Обгрунтовується ідея про
надання правосвідомості функцій права на перехідний період становлення української демократичної
правової держави. Ключові слова:свідомість, суспільна свідомість, правосвідомість, право, правове
виховання, правова культура.

Проблема формування адекватної громадянському суспільству правосвідомості
зумовлена чинниками об'єктивного і суб'єктивного характеру. Деякі з них осмислюються
філософією права, соціальною філософією, філософією, соціологією, соціальною психологією,
аксіологією, політологією тощо. Вони є предметом дослідження теорії держави і права,
правознавства та сумірних з ними соціогуманітарних наук.
Аналіз конкретнонаукових, методологічних, філософських рефлексій моделей
перехідних ситуацій від однієї форми суспільної організації життя до іншої (еволюційної,
революційної, трансформаційної, трансляційної тощо) наводять на ідею передання функцій
права одній із форм суспільної свідомості, яка спроможна утвердити і закріпити будь-який
суспільно-політичний устрій, в тому числі й демократичний. Як відомо, демократія як форма
політичної організації суспільства характеризується формальною і фактичною участю народу
в управлінні державними справами.
Зважаючи на суспільно-політичну ситуацію, що склалася у світі і в Україні зокрема,
вважаємо, що визначальну роль в утвердженні демократії в нашій країні з відповідними їй
правовими інституціями може виконати правосвідомість, яка на перехідний період виконає
функції права [10, с.521]. Щоб правосвідомість виконала функцію права, її потрібно виховати
засобами, формами і методами правового виховання. Успішне правовиховання можливе тоді,
коли чітко окреслена змістова структура правосвідомомсті та механізми її взаємозв'язку із
суспільною свідомістю в контексті діалектики буття й свідомості на засадах людиномірних
констант філософської антропології.
Метою розвідки є з'ясування креативного потонціалу ідеї передання функції права
правосвідомості на етапі переходу від формальної демократії до фактичної. Зазначена мета
розвідки передбачає розв'язання таких завдань: по-перше, осмислення суспільно-політичної
ситуації, що характерна для України в означеному вище часовому вимірі; по-друге, з'ясування
характеру зв'язку змістової структури правосвідомості з суспільно-політичною свідомістю в
контексті діалектики буття і свідомості; по-третє, визначення векторності правового виховання,
його засобів, форм і методів у формуванні правосвідомості в українському суспільстві на
засадах антропологічних констант (суб'єкт-об'єктної когерентності, соціокультурної
зумовленості та аксіологічної релевантності), що визначають ступінь людиномірності знання
про природу правосвідомості та її функціональний потенціал.
Якщо користуватися термінологією Дюркгейма, то сучасна українська соціореальність
патологічна, ми сказали б, девіантна в усіх вимірах – економічному, політичному, правовому
тощо. Соціальних фактів для підтвердження цієї думки достатньо. Усі вони зафіксовані,
описані і навіть певною мірою підданні причиновому аналізові, результати якого знайшли
своє відображення у відповідних концепціях, теоріях, гіпотезах тощо. Такий аналіз є
продуктивним для більш-менш сформованих у першому наближенні соціальних систем,
проте він неефективний для дослідження динамічних соціальних систем, з характерними для
них перехідними граничними ситуаціями, що призводять до стану біфуркації (природної або
штучної) соціально-політичного процесу. Зважаючи на мету і завдання нашої розвідки, ми
скористаємося функціональним аналізом, який передбачає встановлення відповідностей між
різними соціальними потребами та соціальними інститутами, які залежать від фактів
колективної свідомості. Хоча окремі громадяни (індивіди) і постають носіями колективної
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правосвідомості, проте колективна правосвідомість не є сумою правосвідомостей окремих
громадян, а радше особливою правовою реальністю. Означене вище слугуватиме нам за
методологічну настанову з'ясування природи, місця і ролі правосвідомості в перехідних
ситуаціях становлення демократичної правової держави з адекватними їй демократичними
інститутами. Ситуація, що склалася в Україні сьогодні, – на меті біфуркації: диктатура
фінансово-алігархічних кланів з її апаратом примусу, насилля ще не утвердилась остаточно, а
опозиційна їй молода демократія з її громадськими й частково державними інституціями ще не
сфорсувалась. Затяжний перехід від формально задекларованого демократичного устрою
українського суспільства до справді демократичного породив у свідомості тих і тих
діаметрально протилежні уявлення про демократію як форму і спосіб організації суспільного
життя та шляхи їх реалізації. Складається враження, що ті й ті покладаються на правову
інтуїцію, що засновується на неявному знанні буденного досвіду, у кращому випадку на
знаннях ―времен Очакова и покоренья Крыма‖. Щоб переконатись у цьому, не треба
заглиблюватися у потік монографічної літератури, дисертацій тощо, а потрібно уважно
прислухатись до форми і змісту думок, які уречевлюються відповідною мовою і
виголошуються на політичних дуелях низькопробного штибу. Нічого дивного тут не має – вони
соціалізувались тоді, коли визначальним методом пізнання була марксистсько-ленінська
діалектика ( метод однопартійної диктатури).
Соціальна ситуація в Україні досить напружена і ускладнена різними чинниками: одні
збурюють спротив, а інші зневолюють його. Біполярність не може тривати вічно, тому є
небезпека реваншу, наслідком якої можуть бути похорони демократії. Правляча партія,
використовуючи усі засоби впливу на свідомість громадян, намагається впроваджувати в
соціальне середовище ідеї, які суперечать обраному більшістю громадян назалежної України
демократичного курсу розвитку, закріпленого Конституцією країни. Значна частина населення
України чинить стихійниї опір антидемократичній владі, проте інша частина громадян
перебуває у стані апатії, нігілізму, правового в тому числі, розпачі, безвиході тощо. Причиною
такого стану є, на наш погляд, низька правова і політична культура, низька правосвідомість.
Якщо в перше десятиліття становлення України як демократичної держави правовиховна
робота з формування адекватної державному устрою правосвідомості повсюдно активізувалось
і охоплювала всі сфери життєдіяльності нового суспільства, то в останні десять років
правовиховна робота поступово згорталася і звелася до нульмірної точки.
Правосвідомість як і інші види суспільної свідомості, на різних відтинках становлення
державності, може виконувати правотворчу та правоутверджуючу функції. Якщо перша –
теоретична, то друга – практична. Ці функції не пов'язані причиновим зв'язком, а тому
створюються умови для різного роду маніпуляцій як правом, так і правосвідомістю населення
країни. Рівні правосвідомості залежать від багатьох явних і неявних чинників, проте
визначальним фактором формуання правосвідомості є соціалізація. Соціалізація відбувається
стихійно, цілеспрямовано чи організовано, переслідуючи чітко означену мету. Остання
передбачає комплекс науково розроблених і методично організованих заходів реалізації
бажаних результатів. Якість реалізації програми з формування правосвідомості залежить від
знання і розуміння змісту правосвідомості, її міжблокових зв'язків та взаємозвязку з іншими
видами суспільної свідомості у контексті діалектики буття і свідомості.
Проблемою правосвідомості як однією з форм суспільної свідомості, її природою і
функцією в державотворенні переймались як філософи, так і теоретики держави і права,
політики, соціологи, психологи в минулому і нині, а саме: С.Алексєєв, О.Аграновська,
П.Баранов, С.Береза, В.Васільєв, Г.Гегель, О.Землянська, І.Зеленко, В.Коробка,
В.Копейчиков, К.Маркс, В.Ульянов, Ш.Монтеск'є, Ж.-Ж.Руссо, В.Пашутін, Л.Петражицький,
В.Сальніков, О.Скакун, С.Сливка, Н.Соколов, С.Станік, В.Столовський, В.Темченко,
П.Рабінович, Г.Єфремова та інші.
Переважна більшість дослідників процесу розбудови України як правової демократичної
держави сходяться на тому, що Україна переобтяжена явищами і процесами, які гальмують
побудову громадянського суспільства. Акцентується увага на таких негативних явищах, як
бездуховність, правовий нігілізм тощо, а також підаються аналізові об'єктивні й суб'єктивні
причини такого стану. Серед множини причин особливо виділяють брак правової культури в
населення. Стало традицією не розкривати справжні причини зазначених вище негативних
явищ, натомість апелювати до ―труднощів зростання‖ тощо.
Спробуємо коротко зупинитися на чинниках, які, на нашу думку, породжують
зазначені негативні явища та вказати на один із можливих шляхів їх ліквідації через
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формування правосвідомості як визначального фактора перехідного стану становлення
громадянського суспільства.
Одним із вагомих факторів, що гальмує процеси правової активності громадян у
розбудові демократичного громадянського суспільства з відповідною йому правовою
культурою є тривала політична невизначеність правлячої еліти у виборі фактичного вектора
розвитку України як держави; по-друге, відсутність розробок теорії розбудови демократичної
держави на пострадянському просторі; по-третє, несформованість правосвідомості
справжнього громадянина громадянського суспільства; по-четверте, відсутність теорії права;
по-п'яте, збереження старих інститутів влади тощо. Ці та інші фактори негативно позначилися
на темпах розбудови правової держави, її інститутів, а згодом паралізували життєдіяльність
суспільства. За таких умов остаточно утверджується правове безкультур'я як антипод правової
культури, падає рівень правосвідомості, свідомість охоплює соціальна апатія тощо.
Вихід із ситуації, що склалася нині, можливий за умови підвищення рівня правосвідомості
суспільства назагал і кожного індивіда зокрема. Формування правосвідомості через правову
культуру – першорядне завдання сьогодення. Нагадаємо, що правова культура – це система
правових цінностей, що репрезентують ступінь правового прогресу суспільства і відображають
стан свободи особи та інші соціальні цінності. Прийнято розрізняти правову культуру індивіда
(загальна повага до права, достатнє знання змісту його норм і вміння їх використовувати) та
правову культуру суспільства (сукупність факторів, що характеризують рівень правосвідомості,
досконалість законодавства, стан законності та правопорядку тощо). Такий поділ зумовлений
діалектикою відношення частини і цілого і слугує нам за методологічний принцип дослідження
правосвідомості як особливої форми суспільної свідомості. З цього принципу випливає, що
пізнання цілого може бути успішним лише за умови знання властивостей його частин і, навпаки,
дослідження частин повинно спиратися на попереднє знання цілого. У нашому дослідженні ми
також опираємося на діалектику частини і цілого. Зважаючи на означене вище, ми погоджуємося
із тезою М.Кравчука, про те, що вилучення будь-якої із вказаних компонентів правової культури
неможливе через те, що вони взаємокреативні [6, с.194]. Зауважимо, що правова культура, як
невід'ємний елемент загальної культури, перебуває на стадії уповільненого формування, тому на
часі актуалізація і активізація реального потенціалу комплексу правових заходів у всіх сферах
життєдіяльності сьогочасного українського суспільства.
Правова культура пов'язана з оцінкою рівня знання і розуміння, з розвиненістю поглядів,
уявлень, переконань, настроїв, почуттів людей стосовно права, законності та з практичною
поведінкою суб'єктів. Іншими словами, правова культура становить єдність правових знань,
оцінок і поведінки [7, с.8]. Реалізація цих компонентів правової культури можлива за умови
адекватного цілеспрямованого правового виховання, орієнтованого на демократичні цінності,
пам'ятаючи при цьому те, що ―кожна влада встановлює закони, корисні для неї самої:
демократія – демократичні, тиранія – тиранічні; так само мусимо чинити і ми. Спонтанно чи
спорадично розв'язати цю проблему не має сенсу. Правове виховання – це неодмінна умова
формування усвідомленої правової активності індивіда і суспільства, шлях укорінення у
свідомості законності та правопорядку на демократичних засадах. Мета правового виховання
полягає саме в тому, щоб суспільство наснажити на перспективу гуманістичними,
справедливими та глибокими переконаннями, які повною мірою задовольняли б його потреби
соціально-правового характеру. Практичний аспект мети виховання зводиться до того, щоб
дати людині потрібні юридичні знання і навчити її поважати закон і дотримуватися його, тобто
сформувати належний рівень правової культури, щоб мінімізувати можливі правопорушення, а
також озброїти навичками свідомо осмислювати й оцінювати правову реальність. Кожен, хто
має чітко сформовану правосвідомість, високий рівень правової культури, знає свої права и
обов'язки, може грамотно захищати себе від незаконних дій з боку держави, юридичних
органів, установ, фізичних осіб, що застосовують право.
Важливими факторами правового виховання мають стати відповідні засоби, форми і
методи здійснення правовиховної роботи. Серед множини відомих засобів правового виховання
визначальними мають бути: нормативно-правові акти, акти застосування норм права, засоби
масової інформації (телебачення, радіо, кіно, журнали, газети), культурно-освітні заклади (театри,
кінотеатри, будинки культури, клуби, бібліотеки), наукова і навчальна література тощо.
Пріоритетними формами правового виховання в перехідний період мають стати такі: правова
освіта (навчання), правова пропаганда правових знань, правозастосовча практика у процесі
виконання службових обов'язків, індивідуальна правовиховна робота, самовиховання та
самоосвіта. Правовиховний процес передбачає певні методи виховної роботи. До методів
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правового виховання, як сукупності способів і прийомів правовиховного впливу, що
забезпечують досягнення мети правовиховання, належать: переконання, покарання, наочність,
позитивний приклад, розв'язання юридичних казусів, заохочення, критика і самокритика,
наслідування тощо. Проте, в ситуації яка склалася в Україні на перехідному етапі утвердження
демократії, дієвість перелічених вище засобів, форм і методів потребує удосконалення не тільки
шляхом адаптації, підлаштування до нових історичних умов, а й пошуку іновацій.
Безсумнівно, що декларування ліберальних заходів правового виховання замало для
повноцінного й інтенсивного формування правової свідомості населення України й правової
культури назагал. Незаперечним фактом є те, що правосвідомість і правова культура постають
не самі собою, а формуються у результаті правової соціалізації особи, тобто входження
індивіда в правове середовище через системне й систематичне набуття ним правових знать,
залучення його до усвідомлення правових цінностей і осмислення культурних надбань
суспільства. Процес їх реалізації (втілення) у правомірній поведінці суб'єкта права, його
правовій активності тощо актуалізують проблеми пошуку шляхів і способів реалізації процесу
усвідомлення людиною (індивідом, групою, колективом, суспільством назагал) своєї
самоцінності як суб'єкта творення правового громадянського суспільства і заодно себе як
громадянина з високим рівнем правосвідомості. Зазначене вище дає підстави вважати, що
процес виховання правосвідомості передбачає з'ясування проблеми взаємозв'язку змісту понять
правосвідомості і свідомості. Важливою компонентою людської психіки є свідомість.
Функціювання свідомості забезпечує людині можливість формувати знання про зв'язки ,
відношення, закономірності об'єктивного світу, визначати цілі та розробляти плани, що
репрезентують її діяльність, регулювати та контролювати емоційні, раціональні та предметнопрактичні відношення з реальністю, визначати ціннісні орієнтири свого буття і поліпшувати
умови свого існування. Самосвідомість як найістотніший момент свідомості полягає в
усвідомленні людиною самої себе як суб'єкта практичної та пізнавальної діяльності, в оцінці
своїх дій, учинків, потреб, почуттів, мотивів поведінки, ідеалів у соціокультурному вимірі,
свого місця і ролі в природному і соціальному просторі буття.
Правосвідомості, як особливому модосу свідомості, притаманні не тільки загальні риси
свідомості, а й специфічні ознаки, які виокремлюють її у множинні інших сумірних і
несумірних модусів. У сучасній теорії права правосвідомість (англ. legal awareness) трактується
як система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, що виражають ставлення особи, групи, суспільства
до минулого, чинного і бажаного права, а також діяльності, пов'язаної з правом [8, с.677].
Таким чином, правосвідомість постає як особливий вид суспільної свідомості, сукупність
різних форм відображення правової реальності у правових теоріях, концепціях, поглядах,
уявленнях людей про право, його справедливість, ціннісний потенціал, місце і роль у
забезпеченні свободи особистості та інших смисложиттєвих цінностей [9].
Правосвідомість є важливим чинником розвитку праворозуміння, своєрідним механізмом
саморегуляції поведінки та діяльності людей. Сучасна правова свідомість відображає не тільки
ставлення суб'єкта до права, юридичної практики, поведінки, діяльності інших суб'єктів
правовідносин, а також їх оцінку тощо. Проте це не заважає правосвідомості панувати на всіх
стадіях механізму правового регулювання, впливати на функціювання кожного, без винятку,
елемента правової системи. Разом з ним, вона може містити в собі оцінку права минулого,
аналіз правових пам'яток або формувати уявлення про право бажане, майбутнє [3].
Як уже зазначалося вище, правосвідомість не існує в ―чистому‖ вигляді. Вона
взаємопов'язана з іншими формами усвідомлення дійсності, з філософськими парадигмами,
ідеологічними переконаннями, релігійними доктринами. Деякі мислителі визнавали, що норми
права, їх обов'язковість і примусовість живуть лише у свідомості людей, тому право – явище
психологічне. Інші підкреслювали зовнішню примусовість права як зовнішнього засобу
регулювання свободи людини. Дехто вважає право класовим регулятором суспільних відносин. Є
й такі, що визнавали за правом роль гаранта природних прав людини. Правосвідомість
перетинається також із етичними (моральними) переконаннями. Люди оцінюють право і правові
явища з точки зору моральних категорій добра і зла, справедливого і несправедливого, совісті,
честі тощо, а також в контексті політичних цінностей. Можна не погоджуватись з думкою про те,
що політичний підхід до оцінки права унеможливлює вичерпне розуміння його суті і ролі у житті
суспільства, тому право і правосвідомість потребують деполітизації [4, с.385-386]. Проте така
думка є дещо поспішною, оскільки в перехідних періодах становлення державності
правосвідомість виконує функцію права у контексті політики та ідеології. Доведено, що чим
складнішою ставала структура соціально неоднорідного суспільства, тим більшою була
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необхідність доповнення правового способу організації політичним (регуляція стосунків між
соціальними групами). Оскільки ці стосунки були і є боротьбою за владу, вони повинні
опредмечуватися у відповідних програмах, теоретичних концепціях, ідеологічних системах, за
якими стоять відповідні системи цінностей: патріотизм, громадянськість, національна гордість,
класова солідарність, партійна дисципліна тощо, тобто духовні сили, що об'єднують багатьох
людей, незалежно від того, чи вони знайомі, чи перебувають у безпосередньому контакті тощо.
Ще однією специфічною рисою правосвідомості є те, що вона входить як компонент до
механізму правового регулювання і здійснює вплив на організацію суспільного життя. При
цьому роль правосвідомості не обмежена однією стадією правового регулювання, в тій чи тій
мірі вона присутня на всіх етапах механізму правового регулювання. Найбільш відчутною
правосвідомість є на стадії реалізації права, у процесі втілення у життя юридичних прав і
обов'язків. Життя людини яскраво демонструє, що свідомість, думка, образ, вольове зусилля
справді керують поведінкою людей, ініціюють і регулюють інші дії і вчинки в усіх сферах
життєдіяльності, в тому числі й правій. Цей момент також має враховуватися в роцесі
правового виховання.
Правосвідомість має досить складну змістову структуру. Вона, як зазначається в літературі,
включає три основні компоненти: когнітивний, психологічний та поведінковий, тобто правову
ідеологію, правову психологію та правову поведінку. Знання змістової структури правосвідомості
виводить на ідею комплексного підходу до організації правовиховного процесу, його змістового
навантаження та методичного забезпечення. Синкретизм блокової структури правосвідомості
визначає форму і зміст правовиховної діяльності. Сказане підтверджується блоковими
компонентами правосвідомості, які орієнтують теорію і практику виховання.
Когнітивний блок правосвідомості постає сукупністю правових знань, принципів, ідей,
теорій, концепцій, які відбивають наукове (теоретичне) осмислення суб'єктами права,
правового розвитку, правових режимів, механізму та процесу правового регулювання
суспільних відносин. Сучасна правова доктрина (ідеологія) має включати концепцію
―гілкового‖ поділу влад, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над інтересами
окремих верств суспільства і, відповідно, домінування загальновизнаних норм міжнародного
права над нормами національного права, теорії правової держави і громадянського суспільства,
принципи демократизму, гуманізму, невідчуження природних прав людини тощо. Правова
ідеологія має формуватися цілеспрямовано, на підставі переважно наукового відображення
правової дійсності, на основі узагальнень відомих і значущих правових теорій минулого і
сучасності, вивчення основних закономірностей становлення та функціонування права. Вона
має відбивати глибинні, сутнісні властивості правових явищ. Особливістю правових
ідеологічних компонентів правосвідомості є те, що вони розробляються і впроваджуються в
суспільну свідомість певними структурами – державою, науковими установами, політичними
партіями або іншими об'єднаннями громадян. Отже, правова ідеологія має постати як
сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які в концептуальному, систематизованому
вигляді мають відображати й оцінювати правову реальність.
Буденному рівню суспільної свідомості відповідає психологічний блок, який формується в
результаті повсякденної людської практики як окремих індивідів, так і соціальних груп. Змістом
правової психології постають відчуття, емоції, переживання, настрій, звички, стереотипи, які
виникають у людей у зв'язку з існуючими юридичними нормами і практикою їх реалізації.
Правова психологія – найбільш мобільна і активна форма усвідомлення права, і охоплює усі
суспільні відносини. Завдяки психологічній реакції право реалізує свою соціальну сутність –
гуманізм, справедливість, формальну рівність суб'єктів тощо. Ці характеристики права
виражають людські відчуття й оцінки. Від їх відповідності законодавству, психологічному
настрою людей залежить ефективність чинних актів, усієї правореалізаційної практики. Правова
психологія – найбільш глибинна, «прихована» від безпосереднього сприйняття і розуміння сфера
правового відображення, що часом дає такі індивідуальні й масові реакції на право,
законодавство, котрі спроможні кардинально визначити успіх чи невдачу тих чи тих
законодавчих програм. Нехтування правовою психологією населення в правовій політиці
призводило до провалювання тих чи тих соціально орієнтованих заходів. Крім цього треба мати
на увазі й те, що правова психологія містить значну частину несвідомого, цілий світ психічних
явищ і процесів, що лягають в основу неявного знання, яке в будь-який момент може впливати на
формування явного знання і, таким чином, формувати реальну правову реальність через
правосвідомість, або репрезентувати її в спотвореному вигляді.
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Сфера несвідомого постійно ―включена‖ в процес породження правових уявлень, бере
участь у формуванні як правомірної (звички, стереотипи, автоматизми тощо), так і
неправомірної, протиправної поведінки. Отже, сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок,
елементів настрою тощо, які домінують у суспільстві, проявляються у суспільній думці, у
суспільній свідомості, мотивуючи певні дії. Мотиви правової поведінки та правові настанови
складають поведінкову частину правосвідомості. Вони зумовлюють і визначають поведінку
суб'єктів права, її природу і напрямок. Поведінкові елементи утворюють вольову компоненту
правосвідомості, синтезуючи раціональні та емоційні елементи, і складають невід'ємну
частину правової поведінки. Поведінкові елементи правосвідомості постають об'єктом і
засобом правового регулювання, тому що впливати на поведінку людей можна через їх
правосвідомість, формування відповідних мотивів і правових настанов [5, с.387].
Викладене вище дехто сприймає як хрестоматійне, як таке, що має характер усталеності
(парадигмальності) і не містить креативності. Насправді – це не так, оскільки парадигмальне
знання є одним із проблемогенних факторів у структурі проблемогенної ситуації, яка фіксує
факт неузгодженості між наявним знанням і новими фактами, які потребують пояснення.
Такими постають у нашому випадку описи стану правової реальності в Україні в усіх сферах
життєдіяльності українського суспільства в перехідний період, яке наснажене спеціальною
конфліктністю провладними державними і недержавними структурами, що негативно впливає
на процес становлення демократичного суспільства з демократичними законами.
Проблема формування правосвідомості в українському суспільстві через пошук шляхів її
реалізації належить до типу редукованих проблем науки, тобто до проблем, розв'язуваних у
межах сучасної правової парадигми у контексті філософськоправових настанов, що випливають
із синкретичності людиномірних констант. На практичному рівні ця проблема вирішується
шляхом розв'язування конкретних завдань (задач), що активізують процесформування
правосвідомості через систему виховних заходів, стимулюють перетворенню правосвідомості у
фактор права, адекватного перехідній стадії розвитку громадянського суспільства. Можна з
певністю стверджувати, що без цілеспрямовано сформованої правосвідомості населення
України, жоден політико-правовий проект зреалізувати в повному обсязі практично неможливо
ні еволюційним, ні революційним, ні трансформаційним шляхом. Стихійний шлях формування
правосвідомості – надто дорого обійдеться українському народу.
Щоб сформувати правову свідомість, адекватну перехідному етапові розвитку України в
напрямку становлення демократичного громадянського суспільства, яка виконала б на цей час
роль права у формально зареєстрованій більшості громадян України, потрібно, по-перше,
забезпечити процес об'єктивації усіх трьох блоків правосвідомості в їх гармонійній єдності, і, подруге, створити усім громадянам України належні умови для засвоєння правових цінностей і
практичного впровадження їх у дійсність. Тому на часі реальні й невідкладні завдання
теоретичного осмислення особливостей правосвідомості в усіх її вимірах у широкому
соціокультурному контексті усіх форм суспільної свідомості та розробки практичних механізмів і
способів її формування. Тільки усвідомлення усіма, без винятку, необхідності в підвищенні
якості і рівня своєї правосвідомості та правової культури у контексті усієї культури уможливить
позитивні зрушення у свідомості сучасного українського соціуму та окреслить відповідні
практичні дії для здобуття Україною статусу демократичної правової держави. Безумовно, що
надзвичайну роль у цьому процесі відіграє правляча еліта, адже саме на прикладі її представників
формується якоюсь мірою правосвідомість і правова культура наших людей [2, с.25]. Крім
прогресивно налаштованої політичної еліти, до процесу правового виховання населення України
мають долучатися представники наукової, педагогічної і творчої інтелігенції. Саме вони, як носії,
творці та охоронці культури України, мають відіграти провідну роль у формуванні відповідної
природі демократичного суспільства правової культури і правосвідомості усіма доступними
засобами, формами і методами виховання. Значну роль в організації і здійсненні правового
виховання мають відіграти громадські організації, спілки, товариства.
Отже, для формування відповідної громадянському суспільству правосвідомості в
українському суспільстві, треба залучити увесь комплекс засобів, форм і методів виховної
роботи в усіх сферах життєдіяльності поки що формальних громадян України.
Правосвідомість має стати цілісним і ключовим правовим фактором становлення
демократичної правової України. При цьому не варто забувати, що ―Одна багатоманітність
без єдності не може нас задовольнити. І тому визначальною досконалістю з усіх є істинність‖,
бо вона, як зазначав І. Кант, є основою єдності [4, с.347].
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Summary
Pompush H., Hasyak O. Ways of a Sense of Justice Forming in Ukrainian Society. The possibleways
of forming of legal awareness of citizens of Ukraine in the process of civil society establishing are investigated.
It is argued that a high level of legal culture of society in generally and of every citizen in particular is
demanded. To promote this process a society need to focus on democratic values, legal education and so on.
Law activity, which is realized through the means, forms and methods of legal education should be aimed at
elimination of such negative phenomena in society, as the lack of spirituality, deformation in moral and other
social spheres, nihilism. Therefore, the way of forming a sense of justise is that full of dignity, humanistic and
moral beliefs. Keywords: justice, sense of justice, legal culture, legal education, nihilism.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ПАРАДИГМИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У ПОСТНЕКЛАСИЦІ
Аналізуються проблеми здоров’я в межах постнекласичної філософії науки. Простежується
еволюція дихотомії «здоров’я – хвороба» від класичної до постнекласичної парадигми наукового знання.
Показано трансформації смислу «здоров’я» в сучасних біомедичних концепціях. Характеризуються
міфологічна, механістична, функціональна, діагностична, духовно-екологічна, аксіологічна моделі здоров’я.
Здійснено методологічний аналіз проблеми здоров’я в межах постнекласичної філософії науки. З’ясовано
взаємозв’язок сучасного осмислення здоров’я з принципом калокагатії в грецькій філософії. Ілюструється
актуалізація проблеми здоров’я в контексті аксіології науки та синергетики. Ключові слова: здоров’я,
постнекласика, парадигма, медичний дискурс, принцип калокагатії, методологія, синергетика.

Розвиток людської культури неодноразово демонстрував нам розбіжності в розумінні
природи людини і смислу її існування. Цілком закономірно цей плюралізм тісно пов‘язаний з
розвитком науки, яка повсякчас відображала найбільш передові та прогресивні здобутки
людського інтелекту. Проблема здоров‘я людини перебуває і продовжує перебувати у центрі цих
дискусій, позаяк синтезує в своєму полі як смисложиттєві (філософські), так і власне наукові
проблеми. Медицина (передусім як когнітивна діяльність і практика) найкраще реалізує такий
синтез. На це звернув увагу ще Гіппократ. «Слід перевести медицину в філософію, – зазначає
мислитель, – а філософію в медицину, оскільки лікар-філософ подібний до Бога» [цит. за: 3].
Починаючи з античного періоду й до сьогоднішнього дня медичні знання і медицина в
цілому зазнала значних змін, однак можна простежити певні тенденції зближення сучасного
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розуміння здоров‘я і класичних уявлень про природу людини. Нині проблема здоров‘я
актуалізується в аксіологічному та гуманітарному контекстах, поступово втягуючи у свій
дискурс такі поняття як «моральне здоров‘я» [див: 6]. Посилений інтерес до проблеми
пов‘язується також і з тим, що «в поняття ―здоров‘я‖ включено велику кількість різноманітних
смислів і смислових відтінків, які, очевидно, не можуть бути охоплені ніякою з існуючих сфер
знання. А позаяк це поняття відображає одну з найбільш фундаментальних характеристик
людського існування, воно, природно, так чи інакше осмислюється в будь-якій культурі та
переосмислюється повсякчас, коли культура переживає глибокі та радикальні трансформації» [6].
Враховуючи інтенсивні процеси становлення інформаційного суспільства та постнекласичної
парадигми науки, характерною рисою якої є дослідження складних людиномірних систем,
проблема здоров‘я по-новому актуалізується в межах філософських дискусій сучасності.
Аналізуючи ступінь розробленості проблематики здоров‘я в сучасній філософії науки,
варто зазначити, що медицина досить часто стає об‘єктом спеціальних досліджень. Такі
дослідження стосуються переважно методологічних горизонтів аналізу здоров‘я людини і
рідше – історичних аспектів трансформації медичного знання в європейській інтелектуальній
культурі. Зокрема, В.Розін [6] звертає увагу на два дискурси здоров‘я: медичний та духовноекологічний, приписуючи останньому чільне місце в сучасній культурі. Показовим є й те, що
вчений апелює у своїх доказах якраз до класичного періоду розвитку філософії, коли медицина
була найбільш близькою до неї. Очевидно, що й нині філософія, як і медицина, потребують
такого синтезу задля майбутнього людства. Б.Юдін [7] акцентує свою увагу на проблемах
визначення поняття «здоров‘я» й чітко відзначає той факт, що його смисл залежить від
культурного «тла» тієї чи тієї доби. Автор детально описує всі труднощі, пов‘язані з
визначенням здоров‘я в сучасній культурній ситуації та доходить висновку, що найбільш
адекватними критеріями його оцінки є аксіологічний та гуманітарний.
Це наводить нас на думку про те, що проблема здоров‘я не може бути формалізована за
допомогою природничонаукових методів і є проблемою гуманітарного знання, що у свою чергу
ближче до античної манери філософування. В.Кукса [3] присвячує своє дослідження аналізу
проблеми здоров‘я в античності та вказує на ряд ознак, які споріднюють античну медицину з
сучасною, постнекласичним трактуванням здоров‘я. Передусім – це єдність медичного та
філософського знання, пріоритетність цілісного аналізу людини тощо. В.Москаленко [4]
реалізує парадигмальний аналіз проблеми здоров‘я людини, виокремлюючи ряд послідовних
змін у структурі медичного знання. Автор визначає такі парадигми здоров‘я: міфологічна,
Божественна, біомедична, соціомедична. Як аргумент на користь сучасної (соціомедичної)
моделі здоров‘я, автор звертається до ідей голізму. На нашу думку, останній корелює з
класичними поглядами на здоров‘я людини. Дж. Вітулкас [2] апелює до гомеопатичної
концепції здоров‘я, що тяжіє до цілісного осмислення людського організму, що поєднує як
соціальні його виміри, так і психологічні, навіть несвідомі (архаїчні) форми. Гомеопатичний
підхід автора можна розцінювати як науково обґрунтовану теорію єдності людини з космосом.
Попри таку кількість досліджень у сфері філософії медицини залишається ряд
нерозв’язаних проблем, головною з яких є належний аналіз та оцінка класичної парадигми
здоров‘я та її вплив на корпус медичного знання сьогодні. Адже сучасне духовно-екологічне,
гуманітарне, аксіологічне трактування здоров‘я людини підкріплюється більш глибоким
світоглядним полотном, яке вже було концептуалізовано в класичну епоху.
Робочу гіпотезу цієї розвідки можна сформулювати у вигляді твердження, що сучасна
постнекласична парадигма здоров‘я має багато спільного з докласичною і класичною, проте є
якісно новим засобом осмислення природи людини на противагу некласичній парадигмі, яка
рухалася в напрямі механістичного розуміння здоров‘я людини як набору фізіологічних
функцій. Об’єкт дослідження – медичний дискурс як елемент наукового знання, предмет –
моделі здоров‘я людини в постнекласичній методології, мета – проаналізувати постнекласичні
виміри здоров‘я людини в методологічному контексті, що передбачає виконання таких
дослідницьких завдань: дослідити еволюцію поняття здоров‘я від класики до постнекласики,
простежити розвиток проблеми здоров‘я людини в сучасній методології, з‘ясувати
антропологічний зміст проблеми здоров‘я в межах концепції цілісності.
У своєму дослідженні ми будемо спиратися на ідею спорідненості розвитку медицини і
науки, що уявлення про здоров‘я людини пройшло ті ж етапи розвитку, що й наукове знання, і на
кожному етапі свого розвитку зазнало значних змін і трансформацій. Ситуація ускладнюється
тим, що хронологічні рамки розвитку медицини як наукової дисципліни досить розмиті. Та все ж
багато авторів погоджується, що класична медицина, хоч і зародилася в епоху античності,
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викристалізовується тільки у добу просвітництва. Воно й не дивно, адже це був період
абсолютного «онауковлення» всіх існуючих інтелектуальних практик. До цього моменту
медицина розвивалася радше як сакрально-містичне мистецтво й ґрунтувалася на ідеях
тривіального голізму (інтуїтивного розуміння єдності людини і Всесвіту).
Коли ми говоримо про повернення до витоків у постнекласичній парадигмі здоров‘я, то
маємо на меті продемонструвати ту помилкову стратегію в розумінні природи людини, яка
призвела до знущання над тілом задля лікування душі, починаючи від середньовічних спалень
заживо до лікування психічних розладів електрошоком.
Світоглядна настанова на єдність духовного і тілесного завжди була присутня в філософській
думці, однак вона не ставала надбанням «офіційної» медицини. Синтез філософських і медикобіологічних знань став можливим лише в останні десятиліття, проте його витоки можна
простежити ще в докласичний період розвитку науки. Між цими періодами людство
«вистраждало» цей синтез за допомогою цілої низки парадигм, які принципово суперечили нормам
гуманності та духовної єдності з космосом. Дж. Вітулкас характеризує попередні концепції вкрай
негативно і наполягає на необхідності формування нової моделі здоров‘я людини. «Практично всі
концепції здоров’я (курсив мій – Р.С.) видаються наслідком спроб виправдати «модні» медичні
методи, а не констатувати а priori теоретичну основу, на якій могли б визначитися медична думка і
практика. Крім того, до цього часу не розв‘язана проблема визначення здоров‘я і хвороби та
причиною цього, можливо, є та механістична й занадто спрощена концепція, що лежить в основі
цих підходів. Тому вирішального значення набуває сьогодні потреба в новій теоретичній моделі,
яка б детально описувала складну та заплутану природу людини» [2].
Певні здогади про принципову єдність духовного і фізіологічного, звісно, були
неодноразово висловлені, однак не претендували на об‘єктивність та істинність у межах
медичної науки, радше це були просто філософські узагальнення світоглядного характеру і
стосувалися філософської антропології. Нині ситуація кардинально змінилася, становлення
постнекласичної раціональності як парадигми розвитку наукового знання суттєво вплинуло на
розвиток медицини як науки. Передусім, змінилося ставлення до ціннісних і гуманітарних
практик у системі діагностування. Певною мірою було розв‘язано конфлікт суб‘єктивного та
об‘єктивного в цьому процесі (адже лікар не може абсолютно безпристрасно розглядати
людський організм як об‘єкт і, з іншого боку, не має права давати волю своїм почуттям).
Фізіологічний і духовний рівень людського буття, починаючи з середньовіччя, в кращому
випадку могли бути пов‘язані системою причиново-наслідкових зв‘язків, які ґрунтуються на
емпіричних спостереженнях. «Насправді заради «обґрунтування» своїх сумнівних методів,
традиційна медицина пропонувала трохи грубі моделі, явного побудовані а posteriori, аби
виправдати емпіричні методи буденної практики. Ці моделі видавалися за найвищий розквіт
наукового знання» [2]. Наївно спираючись на «ефективні» методи лікування, які ґрунтуються
на аналогії, жорсткій традиції та в основі своїй догматичні, медичні знання все ще тяжіли до
міфологічного типу світогляду. В.Москаленко називає цю парадигму здоров‘я міфологічною,
що базується на архаїчному мисленні. «Наслідками цього, – пише дослідник, – були жорстке
підпорядкування індивіда колективним нормам і заборонам (табу), наявність не
індивідуального, а сукупного суб'єкта ціннісної свідомості» [4, с.47].
Світоглядна настанова механіцизму в результаті призвела до формування тої моделі
здоров‘я, де людина трактувалась як набір механічних функцій, котрі абсолютно не пов‘язані
між собою. «З вісімнадцятого століття, – пише Дж. Вітулкас, – у науковому методі домінував
механістичний спосіб мислення, що призвів до механістичного підходу до всієї проблеми
здоров‘я та хвороби. Відокремлене від решти організму тіло вважали машиною, і внаслідок
такої концепції будь-який дисбаланс у цій машині вважався результатом дії одного
причинового фактора; наприклад, бактерії одного типу викликають одну з інфекційних хвороб.
Ця теорія називалася моделлю Коха» [2]. Ідея цілісності організму, вочевидь, не була
пріоритетною в механіцизмі та розумілася лише в контексті єдності окремих елементів.
Здоров‘я людини, у механістичній парадигмі розумілось як добре налагоджена машина, яка
працює завдяки відмінному виконанню окремих функцій окремими органами.
Пізніше механістична модель стала неактуальною, оскільки було висловлено ряд здогадів
про більш глибинну природу здоров‘я. Сформувалось уявлення про клітинне чи молекулярне
походження хвороби. Ця модель називалася функціональною [див.: 2].
Ще пізніше було сформовано «діагностичну модель здоров‘я», яка ґрунтується на
узагальненні симптомів, за якими, як припускається, приховується хвороба. «Цей підхід
контрастував з більш пізнім знанням, коли було визнано більшість підформ кожної окремої
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хвороби» [2]. Така модель корелює з сучасною медициною, яка ґрунтується на симптоматичній
методології. В.Москаленко називає її біомедичною парадигмою здоров‘я, що «органічно
пов'язана з західною раціоналістичною культурною традицією, ґрунтується на принципах
об'єктивності, соціально-культурної нейтральності наукових знань про здоров'я і хворобу» [4,
с.49]. Можна припустити, що така парадигма стала підґрунтям для «лікувальної моделі
здоров‘я» [див: 2], яка враховувала концепцію цілісного розуміння людини, однак недостатньо
розкривала соціальні виміри людського буття.
Зараз іде мова про створення єдиної теорії здоров‘я і хвороби, основними постулатами і
критеріями при створенні подібного теоретичного конструкту, безумовно, є фізіологічні,
психологічні та соціальні виміри буття людини. Однак дедалі частіше теоретики медицини й самі
лікарі звертають увагу на аксіологічні аспекти проблеми здоров‘я. «Справді, оздоровча
проблематика має іншу грань, яка вимагає свого дослідження не в площині медицини (предметом
якої є хвороба і лікувальний процес), а в іншому контексті, предметним процесом якого є розвиток
культури здоров‘я, його підтримання, відновлення чи передача в нове покоління» [3].
Постнекласична парадигма здоров‘я наполягає на духовно-фізіологічній цілісності
людини, і хвороба виявляє себе не тільки в якості симптомів, що викликані порушенням
біологічних функцій організму, але і як порушення соціальних вимірів буття людини.
«Потрібно відзначити, – пише С.Ніжніков, – що в сучасній духовній культурі визріває певний
інтегральний підхід до поняття здоров‘я та шляхів його отримання» [5]. Своєрідні інтегруюча
методологія медичного знання може бути охарактеризована як соціомедична модель здоров‘я,
що ґрунтується на «детермінації здоров'я-хвороби зовнішніми стосовно організму соціальними
факторами, які впливають на фізіологію людини опосередковано, через її психологію, через
свідомість та емоційний стан, через механізм стресу» [цит. за: 4, с.50].
Звідси посилення уваги до ціннісних аспектів здоров‘я, що генетично пов‘язано з
постнекласичною аксіологізацією та гуманізацією науки. Сучасна медицина наполягає на
тому, що «суттєве поліпшення здоров‘я істотно залежить від змін у способі життя людини,
підвищенні особистої відповідальності за здоров‘я, переорієнтації систем охорони здоров‘я з
лікування на попередження хвороб, забезпечення системного підходу в проведенні
профілактичних заходів на рівні держави, суспільства» [4, с.50].
Таку ж думку висловлює В.Розін, який розрізняє духовно-екологічний та медичний
дискурс медичного знання. «Двом рівням виміру здоров‘я (соціальному та індивідуальному), –
пише вчений, – частково можна поставити у відповідність два основні дискурси здоров‘я –
«медичний» і «духовно-екологічний» [6]. Сучасний етап розвитку медицини філософ
характеризує як становлення духовно-екологічного дискурсу, що відзначається орієнтацією на
цілісне трактування здоров‘я. В контексті цього процесу формується нове поняття – «моральне
здоров‘я», а формулювання «людина та її здоров‘я» заміщується комплексним поняттям
«здоров‘я людини». «Якщо людина живе неправильно, бездуховно, не може реалізувати себе,
вона хворіє і може загинути […] Якщо ж вона старається жити правильно, духовно чи стає на
такий шлях (зазвичай це зробити вельми складно і передбачає роботу зі зміни самого себе), у
цьому випадку можливе зцілення і здоров‘я» [6].
Варто також відзначити те, що певні аспекти здоров‘я в межах постнекласичної
парадигми розв‘язуються в контексті аналізу «людського потенціалу». Це поняття включає в
себе всі можливі виміри буття людини в їх доконечності та гармонії. Так, Б.Юдін наполягає
на осмисленні ціннісного потенціалу здоров‘я, який є фундаментом для актуалізації інших
потенцій людини. «У всі часи люди сприймали здоров‘я як таке, що володіє, крім усього
іншого, і ціннісною значимістю, хоча цінність здоров‘я в різні епохи осмислювалась у
кардинально різних формах. Те, що вирізняє наш час і те, що ймовірно, в майбутньому
виявиться ще чіткіше, пов‘язано з трактуванням здоров‘я не тільки у негативному плані, як
«здоров‘я від» – у розумінні свободи від хвороби, але і як «здоров‘я для» – в розумінні тих
можливостей діяти, реалізувати себе, що відкриті людині, оскільки вона здорова. Здоров‘я
при цьому постає не просто як щось безмірне, а як те, що співвідноситься з можливостями і
здатностями людини, визначається ними»[7].
Розуміння здоров‘я в контексті потенцій особистості стимулює осмислення цього
феномену в межах філософії науки, позаяк це поняття починає трактуватис ь як
методологічний регулятив. Разом із тим, дослідження аксіологічних аспектів здоров‘я
можна здійснювати лише в контексті складних людиномірних систем, які здатні до
саморозвитку. З цього випливає, що тільки на стадії постнекласичної науки з‘явились
умови для якісно нового осмислення поняття «здоров‘я».
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Ідеали і норми постнекласичної раціональності, серед яких – настанова на цілісність,
аксіологічна релевантність наукового знання, орієнтація на самоорганізацію тощо,
актуалізують проблему здоров‘я людини в межах синергетики. Так, В.Аршинов зазначає:
«Можна говорити про нову медичну парадигму, маючи на увазі автопоетичний, фрактальний
смисл, який конкретизується в світлі уявлень про рекурсію та рекурсивну самоорганізацію. В
такому випадку під парадигмою мається на увазі паттерн сучасного медичного мислення, що
поєднує в собі засновані на природничо-науковому знанні та апробовані лікарською практикою
біомедичні моделі людського організму з настановою на відродження традицій цілительства і
нове розуміння стану здоров‘я та хвороби людини. Цей образ нової парадигми в медицині не є
чимось уже встановленим. Він перебуває в процесі становлення» [1. с.245].
Таке розуміння здоров‘я корелює з докласичною та частково класичною парадигмою
медицини. Найбільш методологічно подібним явищем класичної парадигми здоров‘я є принцип
калокагатії, який уособлює єдність духовного, морального, естетичного та фізичного розвитку.
Ці критерії в сучасній постнекласичній методології узагальнюються під єдиним поняттям
«здоров‘я». Іншими словами, міра краси людини, її моральні чесноти і фізичний розвиток як у
греків, так і в сучасній медицині, розцінюються в якості міри її здоров‘я.
Висновок. Узагальнюючи сказане, констатуємо, що модель здоров‘я зазнала чималих змін
у своєму історичному поступі. Починаючи з міфологічної моделі здоров‘я, що характеризується
як цілковита єдність і розчинення людини в природі, до механістичних інваріантів цього поняття,
де «здоров‘я» та «людина» осмислювалися відокремлено одне від одного. Формування
парадигми цілісності фізіологічного та духовного вимірів людського буття стало можливим лише
на постнекласичному етапі розвитку науки, завдяки таким його особливостям: аксіологічна
релевантність наукового знання, дослідження складних людиномірних систем, які
саморозвиваються. Показано, що поняття «здоров‘я» в контексті аналізу людських потенцій може
стати методологічним регулятивом сучасних наукових теорій. З‘ясовано, що постнекласична
парадигма здоров‘я методологічно споріднена з принципом калокагатії, що був
концептуалізований понад дві тисячі років тому в межах античної класики. Незважаючи на
перспективність комплексного аналізу проблеми здоров‘я в межах постнекласики, ця парадигма
перебуває в процесі становлення й тому не актуалізувала себе повною мірою. Тому подібні
розвідки можуть виявитися доволі перспективними.
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Summary
Slukhenska R. Metodological aspects of the paradigm of human health in the Post-Non-Classics. It were
investigated problems of health in the Post-Non-Classical philosophy of science. An evolution of dichotomy “health –
illness” from classical to Post-Non-Classical scientific paradigm carried out. It was shown transformation of the sense
of “health” in current biomedical conceptions. It was represented features of mythological, mechanistic, functional,
diagnostical, spiritual and ecological, axiological models of health. Metodologycal analysis of the problem of health
was realized in the scopes of Post-Non-Classical philosophy of science. It was exposed interconnection between the
present considering of health and the calocagathia principle of antique philosophy. Keywords: health, Post-NonClassics, paradigm, medical discourse, principle of calogathia, methodology, synergethics.

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

33

УДК 316.663 – 053.67 (477)

© Марія Пірен
Національна академія державного управління
при Президентові України (м. Київ)

ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ
Обґрунтовано важливість та необхідність впровадження нової освітньої парадигми у процесі
підготовки еліти. Детально осмислено роль освіти в сучасному цивілізаційному просторі, доведено
необхідність зміни вимог та умов щодо формування елітної особистості, враховуючи соціокультурні
трансформації. Розкрито принципи нової освітньої парадигми України для підготовки елітних кадрів в
сучасному українському суспільстві. Ключові слова. Сучасна освітня парадигма, державотворення,
еліта, поліетнічне українське суспільство, освітянсько-прагматичні критерії еліти, потенціал еліти.

Актуальність дослідження проблематики. Освіта – основа прогресу людства,
пріоритетна галузь внутрішньої політики кожної держави. Освіченість та сприятливий режим
доступу до знань завжди вважалися основним джерелом формування елітного прошарку
суспільства. Підставами «вибраності», «вищості» серед членів суспільства фігурують
аргументи обдарованості, працьовитості, креативності, які дає освіта.
У сучасному світі отримує шанс стати розвинутою країною така, яка створює максимальний
простір для реалізації творчого потенціалу людини, для виявлення талантів та здібностей людей, де
політико-управлінська еліта країни вміє поставити їх на службу суспільству.
Освіта у ХХІ ст. перетворилася в одну із найважливіших галузей людської діяльності. В
наш час у розвинутих країнах в галузь освіти вкладають від 5 до 8% ВНП. Освіта стала сьогодні
справою великої політики. Тепер усім стало зрозуміло, що саме у цій сфері закладаються основи
стратегії розвитку кожної країни, та й всього людства. США об‘явили себе нацією освіти.
Наприклад, Франція тратить на освіту 18% ВНП, а Україна 0,8%. Освіта – це честь для людини,
це її скрите багатство. Вона є основою цілі життя в цілому фізичному світі у сфері розуму та в
суспільстві. Справжня освіта повинна дати можливість людині усвідомити, що людство – одна
велика родина, відчути Божу благодать об‘єднуючої сили людства, як творіння Божого.
На жаль, сьогодні освіта, навіть елітарна не прагне до подібних перспектив.
Сьогодні освіта в основному спрямована на те, щоб людина була кормильцем сім‘ї,
громадянином, однак, освіта лише частково розкриває молоді секрет щасливого життя,
добропорядних якостей, укріплення духовності, моральності та професійної
відповідальності. Модним є мати по кілька дипломів, проте, яка їх якість запитає тільки
саме життя. Саме тому, в якості не тільки професійній має бути закладена вимога елітарної
освіти особистості, але і в суто людських якостях, та у суспільних потребах. Святі Отці, які
заклали базові канони освіти вважали, що справжня освіта допомагає зробити особистість
елітарною, звільнену від жадоби, зла, ненависті, тривоги, недостатньої вірності та егоїзму й
злоби, словом, сформувати елітарний світогляд особистості.
Елітарно освічена людина повинна пам‘ятати, що у неї більше обов‘язків, ніж привілеїв
та прав. Більше бути щасливим служити, ніж панувати, віддавати, ніж брати – це найкращий
шлях використати свій, Богом даний талант, розум та силу. Оздоровлення суспільства від
квазіеліти та невігласів вимагає від людства подальший цивілізаційний прогрес.
Постановка проблеми. Світовий порядок суспільного розвитку динамічний і проблемний.
Ми стоїмо перед вибором, або побудуємо сильну державу – Україну – про що має задуматися
еліта, народ, або зупинитись… У цивілізаційному контексті на цю проблему звернув увагу
американський науковець світового рівня у р. «Сильна держава: Управління і порядок у ХХІ
столітті» Ф. Фукуяма, де він чітко заявив, «… що побудова сильної держави – одне із найбільш
важливих проблем світового співтовариства, так як слабість і нестабільність держав слугує
джерелом багатьох найбільш серйозних світових проблем: від бідності до СНІДу, наркотиків і
тероризму» [18, с.5].
Будь-яка соціальна система щоб бути ефективною потребує підготовки еліти, особливо в
елітних вузах на рівні професійності, відповідальності, духовності та громадянськості.
На початку нового тисячоліття істотно зросла роль освіти. Вона покликана відігравати
важливу роль у створенні освітянською елітою гуманітарного простору зі справедливим
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розподілом економічних благ і прихильною до людини політичною владою. Для насєвропейський
досвід переконливо свідчить: чим вищим є рівень освіти, тим досконалішими є демократичні
інститути, які функціонують у суспільстві шляхом елітних особистостей для потреб народу.
Освіта не може бути застиглою: відповідно до нових вимог динаміки суспільнополітичних змін повинні змінюватися підходи до навчання й виховання молоді – майбутньої
еліти, за допомогою якої має оновлюватися зміст освітніх, наукових програм. Тільки за таких
умов освіта зможе стабільно виконувати своє суспільне призначення – виводити талановиту
молоду людину на життєву дорогу. Так, у щорічному Посланні Президента України до
Верховної Ради України «Про внутрішнє становище України в 2013 році» Президент
В.Ф. Янукович щодо сучасного впливу освіти сказав: «Варто зазначити послаблення впливу
школи на життєву успішність випускників, їх визначення щодо професійної кар‘єри. З поміж
громадян віком 56 років і старше позитивний вплив шкільних учителів на свої життєві
досягнення визнають близько 51%, серед 30-35 річних – 43%, серед молоді – від 18 до 29 років
– лише 36% » [14, с.164]. Сьогодні ми вже говоримо про те, що поряд з відомими системами
освіти (американською, японською) у світовому освітянському цивілізаційному просторі
з‘явилася українська система, яка зберігає кращі традиції теж добре знаної радянської освіти.
Право на освіту залишається одним із головних прав у цивілізованому суспільстві. Саме це є
базовою основою перспектив формування еліти держави.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізаційних процесів, системи ринкових
трансформацій, створення єдиного освітнього простору стратегічною задачею державної
освітньої політики є вихід української освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення
міжнародної співпраці, розширення участі навчальних закладів, педагогів, студентів і науковців
в проектах міжнародних організацій і співтовариств.
Інтеграція України в міжнародний освітній простір базується на принципах пріоритету
національних інтересів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації, миротворчої
і культоротворчої, спрямованості міжнародної співпраці, орієнтації на національні, європейські
і загальнолюдські фундаментальні цінності. Планується, що реалізація Національної доктрини
розвитку освіти України забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної еліти,
що сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовного потенціалу елітної
особистості та демократичності українського суспільства.
Глобальні зміни, що відбуваються у світі, дали підстави ЮНЕСКО розробити та
прийняти Концепцію підготовки фахівців. Інтегрування української освіти в
загальноєвропейський простір чи світовий контекст розпочався з усвідомлення засад і
принципів сучасної неперервної освіти та пошуку шляхів її практичної реалізації.
На наше бачення формування елітної особистості українського суспільства сьогодні
повинно вивчати освітянські та духовні національні першооснови закладені нашими пращурами:
«Повчання Володимира Мономаха», «Виховний ідеал» Г.Ващенко, «Серце віддаю дітям»
В.Сухомлинського, «Філософія серця» Г.Сковороди та ін. талановитих особистостей з історії
народу України. Реалізуючись як взаємодія учня і вчителя, батьків і суспільства в цілому, освіта в
демократичній країні має утвердити вільного громадянина не лише як носія здобутків попередніх
поколінь, а й як активну, самодостатню елітарну особистість, самодостатнього учасника
суспільно-політичного розвитку. На відміну від традиційної освітньої моделі, що базувалася на
пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою стає всебічний розвиток
особистості. Сучасна освітня парадигма дає особистості можливість підготуватися до
швидкоплинних соціокультурних змін та професійної діяльності з урахуванням надбань людства.
Тому й підготовка елітних кадрів має бути комплексною, включаючи в себе сукупність знань – із
правових, соціально-гуманітарних, політико-управлінських, економічних проблем та найкращого
колишнього й сучасного цивілізаційного розвитку. Інноваційний шлях розвитку українського
суспільства на даному етапі можливо забезпечити, лише сформувавши нову еліту держави та
покоління людей, які мислять і діють по-інноваційному з державницькою психологією та
творчим підходом до реалізації програм державотворення.
Для державотворення на демократичних засадах українське суспільство повинно
постійно навчатися. Ще в давнину люди прийшли до думки: «thera ets fera» – Знання – сила!
Сучасна українська освітянська еліта та школа мають співпрацювати з сім‘єю, церквою,
громадськими організаціями, бо тільки така співпраця допоможе модернізувати суспільство з
метою реалізації сучасних проблемних завдань, таких як:
виховання гідного громадянина своєї країни;
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підготовка особистості-патріота до толерантного життя в поліетнічному
українському суспільстві та добросусідства з народами держав сусідів та інших держав;
підготовка до працьовитості, ініціативності, відповідальності кожної особистості
за свою власну діяльність і вклад для державотворення, бо кожен має вкласти свою частку;
підготовка до участі в культурному житті української держави не як пасивного
споживача культури, а як активного її творця, здатного до збереження, розвитку і захисту
культурних надбань як національної культури, так і кращих зразків культур народів світу.
Людство, його еліта в ХХІ ст. постала перед фактом, що знання оновлюються швидше,
ніж відбувається зміна поколінь. Тому, виходячи із сучасної освітньої парадигми, передосвітою
та політико-владною й освітянською елітою виникло завдання: осучаснюватися на основі
новітніх технологій через широке впровадження в навчально-виховний процес, різного типу
програм, курсах підвищення кваліфікації, практику використання комп‘ютерних технологій;
формувати у молодого покоління інтерес та потреби виховувати риси, необхідні для успішної
самореалізації себе після завершення навчання в школі чи університеті, бо цього потребує
інформаційне суспільство – суспільство знань. Саме тому еліта усіх рівнів та усіх суспільних
інститутів повинна знаходити найбільш ефективні форми отримання знання.
Оскільки розвиток людини як особистості є головною передумовою розвитку
суспільства, то він виявляється в процесі реалізації себе у праці і є основним показником
прогресу. Ось чому пріоритетними у ХХІ ст. стають: наука – як сфера, що пропонує нові
знання, а освіта – як сфера, що оволодіває знаннями і, насамперед, забезпечує індивідуальний
розвиток елітарної особистості.
Е.Фромм у свій час писав, що нове суспільство і нова людина можуть бути створені лише
у тому разі, коли на зміну старим мотиваціям одержання прибутку і здобуття влади прийде
нова мета – «бути, віддавати й розуміти!». Це духовно-відповідальна основа елітарної
особистості політика, науковця, управлінця у кожному суспільстві.
Якщо на зміну ринковому характеру відносин прийде характер продуктивний, люблячий,
а на зміну кібернетичній релігії – новий, радикально-гуманістичний дух, то й цивілізаційні
досягнення прийдуть на допомогу людству (про це вчить нас історія розвитку цивілізацій).
Виходячи із сучасних потреб підготовки еліти та реалійукраїнського державотворення,
назріла необхідність визначати освітянсько-прагматичні критерії, якими повинна володіти
нова, «модерна еліта». Такими критеріями можуть бути:
якісна освіта, де еліта має поєднувати у собі фахові знання, здатність до самоосвіти,
отримання нових знань, духовно-відповідальне використання знань, що потребує реальне життя
та практика політико-управлінської діяльності професійних еліт у суспільних інститутах;
моральність, етичність, орієнтованість на духовні цінності, без яких нічого
доброго людям і собі зробити неможливо.;
знання історії, традицій свого народу, володіння культурними надбаннями нації,
толерантністю до інших культур, народів та релігій;
уміння застосовувати творчо освітні знання на практиці, тобто вміло реагувати на
проблеми, завдання та знаходити механізми долати проблеми;
організаційні здібності, які б сприяли застосуванню освітніх знань на практиці:
сформувати команду та організувати її діяльність на успіх і досягнення бажаного результату,
мати високий рівень управлінської культури та спілкування.
За нових умов Україні потрібні не «управлінці-ретранслятори», а «управлінцігенератори», еліта, яка здатна аналізувати ситуацію, ухвалювати рішення, розв‘язувати
проблеми та передбачати їх наслідки. Це потребує високого рівня освітньо-культурногуманітарної підготовки майбутньої еліти. Забезпечення такої підготовки сприятиме реалізація
вимог елітності Болонського процесу в освіті.
Формування еліти засобами освіти має бути спрямоване на злам негативних устарілих
стереотипів та вміле усвідомлення нового, інноваційного із досягнень світової науки та практики.
Проблема вибору оптимальної моделі відтворення еліти – процес тривалий та складний.
Якщо взяти сьогоднішній час, то модель має базуватися як на українських реаліях, так і
відповідати вимогам постіндустріального, інформаційного розвитку передових країн світу, які
мають високий рівень життя людей та демократичний рівень правової культури суспільства.
Недопустимими, з точки зору освітянської культури та сучасної парадигми про
демократизацію освіти сьогодні має бути відсутність, недопустимість таких принципів формування
еліти, як клановість, протекціонізм, земляцтво, взаємна зобов‘язаність, відданість керівнику, а не
справі та прагнення реалізуватися, як кажуть у народі – «з добром для світу та людей».
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Гарантіями ефективного відбору еліти на керівні посади, згідно нових
парадигмальних підходів має бути: гласність, законність, демократизм, відкритість, соціальна
мобільність, чесна конкуренція тощо.
Освіта сьогодні займає в демократичних країнах важливе місце в рекрутуванні еліти.
Меритократії належить майбутнє у всіх сферах суспільно-політичного розвитку. Над
підготовкою такої еліти в задумах усі цивілізовані країни світу.
У сучасному інформаційному суспільстві знань, як вважають аналітики, культурний
потенціал суспільства визначається потенціалом культурності еліти в широкому розумінні
цього поняття. Саме тому особливо важливим завданням системи сучасної освіти бачимо у
пошуці та розвитку потенційних можливостей, талантів, перш за все, серед підростаючого
покоління, бо воно є основою майбутнього кожної держави та цивілізаційного розвитку взагалі.
Так, у щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про
внутрішнє становище України в 2013 році» Президент В.Ф. Янукович наголосив: що з огляду
на зростання ролі людського капіталу та знань в економіці та громадсько-політичному житті
ХХІ ст., постійної уваги потребують питання інтелектуального розвитку молоді. У зв‘язку з
цим необхідно реалізувати комплексну програму «Інтелектуальне майбутнє України»,
сформовану на підтримку науково-технічної творчості дітей та юнацтва, формування та
зміцнення наукового світогляду. Для реалізації цього проекту необхідно, зокрема,
організувати роботу обласних і національних літніх шкіл, залучати для співпраці із цими
закладами провідних науковців та експертів у відповідних галузях знань» [14, с.159]. Тут
доречно зупинитися на парадигмі осмислення нової елітної освіти, тобто освіти, спрямованої
на підготовку еліти (інтелектуальної, політичної, економічної та галузей освіти і культури).
Саме тому мають місце такі проблеми: а) підготовка вихідців із багатих і знатних
сімей,щоб відтворювати еліту за об’єктивними даними; б) шукати талановитих дітей з
усіх соціальних страт суспільства, так званих «головастиків». Перший підхід означає
систему закритої освіти, який так чи інакше приречений у більшості випадків на деградацію
(про це свідчить історична практика, наприклад, історія про палату лордів в Англії, коли вона
поповнювалася дітьми тільки з багатих сімей і почала деградувати, якщо не врахувати нові
реалії, так буде і сьогодні). Другий підхід найбільше відповідає завданням формування еліти
високого штибу, дійсно відібраних, кращих – в інтелектуальному та етичному плані. Як пишуть
науковці та підказує практика наукової життєтворчості – повинна бути відкрита система елітної
освіти, яка найбільше відповідає принципам демократичного суспільства.
Важливо наголосити, що з кінця ХХ ст., особливо на початку ХХІ ст., зафіксовано
загальносвітову тенденцію – прагнення до демократизації освіти, яке включає в себе рух від
елітарної освіти закритого типу (для багатих), до елітного, де освіта високого рівня
доповнюється відкритою (для усіх талановитих). Хоча слід визнати, що до цього часу
відкритість елітної освіти ніколи не була – повною, проте людство мусить з цим поступитися,
бо «суспільство знань» потребує саме знань та творчо мислячої особистості.
Дещо про сутність елітарної освіти.
Історія елітарної освіти включає в себе історію елітних освітніх систем та інститутів, а
також історію елітопедагогіки.
Однією з перших систем елітарної освіти була розробка Конфуція. Це була система
отримання не тільки знань, але й перш за все, духовного, морального самовдосконалення.
Конфуцій вважав, що його модель освіти має бути не тільки підготовкою до державного управління
«сина правителя» та адміністратора-чиновника, але й «благородного мужа», куди він зачисляв не
лише представників із вищих верств, але і отримавшого елітарну освіту, маючи відповідні знання.
Право бути чиновником перевірялося системою строгих екзаменів, тільки після цього людина
могла приступити до високої посади. Це важливо для України сьогодні. В системі освіти Конфуція
було закладено ідеї про те, що і проста людина, якщо вона талановита, може отримати елітарну
освіту, а після, посаду чиновника, як це мало місце для дітей багатих сімей.
Слід зазначити, що античні філософи були засновниками своїх шкіл (Фалес, Піфагор,
Сократ, Платон, Аристотель, Епікур та ін.), де закладалися основи елітності. Саме завдяки їм
Стародавня Греція стала колискою Європейської цивілізації. Виникає питання: «Чому нами в
Україні цей досвід забутий?». Погоня квазіеліти за дипломами, багатством і титулами стали
реаліями, а не знаннями. Парадокс – знання не підкріплюють посади!
Освіта як основне джерело відбору еліти
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Визначаючи основні канали відбору еліти в сучасному суспільстві, Г.Ашин називає такі:
система освіти (особливо елітарної); державний апарат; органи місцевого самоврядування;
політичні партії та бізнес.
Роль та вагомість кожного з цих каналів є різною: вони залежать від традицій країни,
рівня політичної культури та ін. чинників. Наприклад, для країн Латинської Америки армія є
найважливішим каналом відбору еліти, а для країн Західної Європи це менш важливий канал.
Російські соціологи констатують зростання ролі армії та силових структур для формування
політичної еліти на початку ХХІ ст. (у період президентства В.Путіна). Для політичної системи
США одним з найважливіших каналів формування політичної еліти є «великий бізнес», –
зазначає Г.Ашин [18, с.72-73].
Виникає проблемне запитання: «Як це питання реалізує Україна?». В.Пилипенко,
Ю.Привалов та В.Ніколаєвський процес рекрутування еліти після здобуття незалежності
Україною показують наступним чином: 1) комуністична партійно-радянська номенклатура,
переважно діячі «другого ешелону»; 2) частина комсомольської номенклатури, яка поєднала
політичну діяльність з бізнесом ще за часів перебудови; 3) директори великих державних
підприємств, керівники військово-промислового комплексу (ВПК); 4) керівники в аграрному
секторі; 5) незалежні підприємці почали шукати політичне підґрунтя; 6) демократично
налаштована інтелігенція з конформістським минулим, «шістдесятники»; 7) політичні
дисиденти, керівники опозиційних організацій [12, с.48].
В західній літературі виокремлюють два основні шляхи рекрутування еліти. Так,
американські політологи Дж. Абербах, Р.Путман і Б. Рокман в кн. «Бюрократи і політики західних
демократій» ці системи вони називають «системами гільдій», антрепренерську систему [2, с.172173]. Характерні риси системи гільдій: 1) закритість – добір претендентів на вищі посади головним
чином з нижчих верств самої еліти з наступним поступовим шляхом нагору; 2) високий рівень
інституалізації процесу відбору, наявність чисельних формальних фільтрів (вік, стаж і досвід
роботи, рівень і характер освіти, характеристики керівництва тощо); 3) обмежена кількість осіб, що
приймає рішення про відповідність чи невідповідність претендента, часом навіть типи лідерства.
Ця система проявляється у країнах тоталітарної орієнтації.
Характерні типи антрепренерської системи: 1) відкритість; 2) відносно невелика кількість
формальних вимог до претендента; 3) першорядне значення особистісних якостей; 4) високий
рівень конкуренції під час відбору; 5) колективне прийняття рішення про відповідність чи
невідповідність претендента.
Ця система трапляється у і більшості демократичних країн.
У традиційному суспільстві домінує елітарна система освіти. За Г.Ашиним елітарна освіта – це
освіта для вузького кола, передбачена лише для вихідців із шляхетних («еліта крові») та найбільш
заможних («еліта багатства» ) сімей. Ця система існує вже не одне тисячоліття, вона має на меті не
лише закріплення та відтворення наявних знань, а й більшою мірою, продукування і закріплення
цінностей певних соціальних груп, класів, станів [2, с.107].
В сучасних умовах, суспільства знань та інформаційних технологій відбуваються сутнісні
зміни і в структурі еліти. Домінуючими принципами, що викликають ці трансформації, стає
сформульований М. Янгом у 1958 р. принцип меритократії, згідно з яким основою для рекрутування
еліти є чесноти і досягнення, тобто еліта – це найбільш здібні, компетентні, освічені, харизматичні
особистості, що відповідають логіці цивілізаційного розвитку. Саме такої еліти вимагає сьогодення.
Таку еліту покликані творити університети світового класу відповідно до вимог ХХІ ст. стверджує
Дж. Салміур у р. «Виклики створення університетів світового класу». Теоретичними доробками з
проблем такого університету є напрацювання професора Колумбійського університету Г. Левіна з
групою Стенфордського університету К.Кінга, Дж. Ніланда Університету Південного Уельсу,
Японського університету Тохоку Акійоши Йонезава та ін.
Цікаво, що всі хочуть мати модель університету світового рівня, але проблема полягає в тому,
що ніхто точно не може сказати, що собою являє цей університет та як його створити. Це завдання
перспективної елітарної педагогіки, для якої прийшов час в усіх куточках світу, на усіх континентах.
Зокрема, Дж. Салмін зауважив, що такий університет може бути сформований трьома групами
факторів: а) високою концентрацією талантів серед викладачів та студентів; б) значними
фінансовими можливостями, які дають змогу створити ефективне освітнє середовище та проводити
найсучасніші наукові дослідження; в) оптимальну управлінську модель, що включає бачення
стратегічної мети, інноваційні підходи та гнучкість, які дають можливість приймати рішення та
оперативно здійснювати управлінську діяльність без бюрократичних затримок.
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Ідея вкладу відповідного капіталу в освіту та науку дуже перспективна. Наприклад, Китай, у
1978 р. зробив великі вклади в науку, що дозволило перетворити з відсталої країни у другу країну за
розвитком (після США), а на перспективу на перше, про це засвідчує інтерес китайців до нових
технологій та і територіально-суспільні проблеми Китаю.
Концепція Університету світового класу фактично «поглинає» поширену концепцію
«дослідницького» університету, які в більшості займаються створенням нових знань та розробки
дисертаційних досліджень в широкому спектрі наукових дисциплін.
Висновки. Сьогодні позитивні тенденції в системі освіти дають можливість уже осмислювати
механізми елітної освіти у стратегічному ракурсі, яка була б ефективною на перспективи розвитку
людства, цивілізації, враховуючи високодуховний, високовідповідальний, екологопродуманий її
характер, щоб «не зашкодити» людству і природі, як середовищуїх взаємозв‘язку та проживання.
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Summary
Piren M. The Educational Paradigm of Formation and Training of the Modern Elite in Ukraine. The
importance and necessity of introducing a new educational paradigm in the elite training are proved in the article.
The role of education in modern civilized space is comprehended in detail, and considering social and cultural
transformations the necessity of changing of requirements and conditions for the formation of elite personality is
demonstrated. The principles of the new educational paradigm of Ukraine for elite specialists training in modern
Ukrainian society are revealed. Keywords. The modern educational paradigm, state formation, elite, multiethnic
Ukrainian society, educational and pragmatic criteria of the elite, potential of the elite.
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Харківська державна академія фізичної культури

РИНКОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ ЯК ТОВАРУ
Зроблено спробу проаналізувати історичний аспект ринкової парадигми в освіті й сучасні проблеми
розвитку освіти в контексті ринкових відносин. Висвітлюються актуальні питання сучасності: освіта і
професійна підготовка; освіта й реалізація власного потенціалу; освіта і працевлаштування та ін. З метою
посилення відповідальності за якість знань, орієнтацію на обов’язкову роботу за спеціальністю після
отримання відповідного кваліфікаційного рівня, пропонується заміна студентських стипендій, які виділяє
держава, на «студентські освітні позики» під невисокий відсоток. Ключові слова: освіта, ринок освітніх
послуг, ринок освіти, професійна освіта, економічні пріоритети в освіті.

Проблема освіти перебуває в центрі уваги сучасного соціокультурного простору. І це не
випадково. Без освіти не може йтися про будь-які прогресивні зрушення. Інформаційна
революція, глобалізація, новітні високі технології визначають основні стратегії розвитку
української освіти. Саме тому філософи, економісти, педагоги значну увагу приділяють аналізу
сутності й розвитку вітчизняної освіти, її інноваційним аспектам. У сучасному суспільстві
набуває нового змісту призначення освіти. Один з його аспектів, з погляду ринкової парадигми
– визначення освіти як товару. Сьогодні науковцями все частіше обговорюються проблеми
розвитку освіти в контексті ринкових відносин. Активно входять у життя такі поняття, як
«освітній бізнес», «ринок освіти», «освітні послуги», «освітні підприємства».
Аналіз останніх досліджень. Про розвиток освіти в системі ринкових трансформацій,
зокрема про потребу зв‘язку особистої орієнтованості в освіті і її соціально стабілізуючої функції,
говорять сучасні дослідники. Дослідженню проблем щодо визначення ринку інтелектуальних
послуг присвячені праці М. Гуревичова, Н. Карміна, Т. Коропчука, В. Лагутіна.
Питання розвитку новітніх напрямків у сфері освіти стали об‘єктом дослідження в
філософії, зокрема у працях В.Андрущенка, М. Михальченка, А.Бойка, В.Журавського,
І.Зязюна, В.Кременя, І.Предборської та інших науковців.
Сьогодні ринок праці висуває до системи освіти і професійної підготовки нові вимоги.
Сучасна освіта все більше набуває якості товару і примушує навчальні заклади краще
прислухатися до попиту на свої послуги, враховуючи спектр потреб замовника, і підвищувати
свій рівень. А.Бойко зазначає: «… позитивне майбутнє України можливе за трьох умов: якщо
в країні основні зусилля і головна увага зосереджуватимуться на особистості, потребах
людини в освіті; якщо держава сприятиме утвердженню нових суспільних відносин через
свідомість людей; якщо практика виходитиме з потреб адаптації до нової системи соціальноекономічних відносин, з тим, щоб такий найцінніший «товар», як знання, мав можливість
дійти до кожного конкретного споживача» [1, с.4].
У зв‘язку із зазначеними проблемами, основне завдання статті – проаналізувати
особливості ринкової парадигми в освіті та виокремити сучасні проблеми розвитку освіти в
контексті ринкових відносин.
Траєкторія розвитку освіти завжди є результатом опосередкування гетерогенної множини
чинників: внутрішньої логіки її розвитку як виду соціальної діяльності, закономірностей і
тенденцій зміни соціокультурного простору, в якому ця діяльність здійснюється, вольових
рішень і практичних дій окремих особистостей – безпосередніх учасників цього процесу або
зацікавлених у тому чи тому ході його розвитку.
В умовах ринкової економіки і згортання «держави суспільного добробуту» основна увага
концентрується на потребах промисловості й економіки, а державна політика в усіх соціальних
сферах, включаючи і сферу освіти, починає формуватися в умовах ринку. У якості ідеологічної
основи використовується теза про зміни в способі виробництва матеріальних цінностей, які
полягають у переході від фордівського масового виробництва – до нових систем гнучкого
виробництва, яке базується на знаннях. Фордівська модель корпоративізму в забезпеченні
соціального добробуту заміщується «ринковою» моделлю, коли добробут кожного робітника
залежить від його можливостей «продати» свої знання, вміння, підприємливість на «глобальному
ринку». У цьому контексті якість національної освіти і професійної підготовки розглядається як
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ключ до економічного процвітання. При загальній згоді щодо такої ролі освіти стратегія як
самого економічного розвитку, так і реформування освіти, як показує досвід багатьох
західноєвропейських країн в останні десятиліття, будується за двома «ідеальними» сценаріями:
неофордизм і постфордизм. Перший полягає в розвитку все більшої ринкової гнучкості шляхом
зменшення витрат на соціальні потреби, зниження ролі профспілок, приватизації суспільної
власності та системи підтримки суспільного добробуту, а також можливим заохочуванням духу
конкуренції та індивідуалізму, спрямованого на «виживання» в конкурентному середовищі. У
сфері освіти це виявляється в політиці розширення вибору батьками навчальних закладів, тобто
створення «шкільного ринку» за рахунок впровадження принципів конкуренції серед шкіл,
коледжів та університетів В ідеологічному плані на зміну соціал-демократичному,
марксистському та ліберальному дискурсам приходять теорії, які обґрунтовують ринкові
принципи в системі освіти, зокрема, «теорія суспільного договору» Дж. Бучанана і Дж. Таллока,
або обґрунтування принципів «квазіринку» в освіті Дж. Чабба і Т. Мое. На думку цих авторів,
відмінність освітнього ринку полягає в тому, що оскільки рівень фінансування визначається
бюрократами в уряді, окремі «споживачі» не можуть прямо визначити обсяг фінансування, який
направляється до того чи того навчального закладу.
Наближеність до умов ринку повинна досягатися за рахунок створення різноманітності
шкіл, які існують в умовах змішаної економіки державних і приватних інститутів.
Передбачається, що ця «різноманітність» забезпечує для тих, хто бажає навчатися справжній
вибір «продукту», і повинна сприяти підвищенню загального рівня освіти для всіх, оскільки
здатність навчальних закладів різного рівня акредитації «продати» достатню кількість місць є
запорукою їх економічного виживання. Слід зазначити, що така політика повинна також сприяти
задоволенню національних економічних потреб, оскільки, як правило, люди прагнуть вкладати
кошти в ті напрямки освіти, які можуть принести їм максимальну економічну віддачу. Цілком
зрозуміло, що вони будуть прагнути вибирати ті спеціальності, програми і курси, які потребує
ринок праці. Аналогічно, сфері професійної підготовки і перепідготовки пропонується існування
тенденції залежності від реальної потреби, яка визначається змінюваними запитами ринку.
Початок «ринкової» парадигми в освіті й дискусії про якість освіти пов'язують з іменем
Дж. Каллагана, який критично охарактеризував нездатність випускників виконувати практичну
роботу. Він визначив завдання освіти, починаючи з ранніх етапів і закінчуючи професійним
навчанням, які полягають у тому, щоб «озброїти дітей умінням якомога краще реалізувати свої
здібності з тим, щоб знайти зручне місце в суспільстві, а також підготувати їх до роботи» [4, р.16].
Саме з цього моменту акцент офіційно переноситься з демократичних вимог рівності освітніх
можливостей на потреби економіки. Це поклало початок нової освітньої політики так званого
«нового професіоналізму», яку пізніше активно підхопила більшість західноєвропейських країн.
Згідно з новим підходом, освіта, у першу чергу, повинна сприяти економічному росту і
конкурентоздатності країни. Одним з перших заходів, спрямованих на «підвищення ефективності
освітньої системи», з одного боку, і полегшення державних витрат від «роздутого соціального
сектору», – з іншого, є скорочення державного фінансування на освіту. Реформи, розпочаті на
початку ХХІ століття в освітній сфері України, нині дають свої перші плоди, і вже помітні як
позитивні моменти, так і те, що потрібно корегувати. Зокрема, розробка стандартних показників
тестування учнів і зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість дітям із різних соціальних
прошарків суспільства вступити на навчання до столичного ВНЗ, але, як показує досвід, самі
тести ще повинні удосконалюватися. На жаль, вони не дають можливості вповні розкрити знання
абітурієнта. Слід зазначити, що потребують перегляду й деякі нормативні документи, які
регулюють порядок навчання на контрактній основі. Сьогодні вже помітні негативні результати
різкого скорочення професійно-технічних училищ, коледжів і підготовки за робітничими
спеціальностями. Водночас відчувається надлишок спеціалістів за деякими розрекламованими
спеціальностями і, як наслідок, складнощі при влаштуванні на роботу, невідповідність між
кваліфікаційним рівнем і виконуваною роботою. Можливо, у найближче десятиліття виникне
нагальна потреба в новій організаційній формі навчальних закладів, які будуть спонсоруватися
компаніями і підприємствами та стануть автономними від місцевих органів управління освіти, а
також у введенні нових схем оцінки викладачів за рівнем їх навчально-методичної і наукової
підготовленості. Уже сьогодні починає відчуватися нестача робітничих спеціальностей, а отже,
потрібне підвищення професійної орієнтації освіти і нові ініціативи у сфері технічної та
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професійної освіти, метою якої було забезпечити професійну орієнтацію школярів і введення
спеціального сертифікату з допрофесійної підготовки і професійної кваліфікації.
Нині у сфері освіти потрібно як вводити елементи ринку, так і паралельно проводити
централізований контроль над змістом освіти, а також сприяти зміцненню зв‘язків шкільної
підготовки з потребами економіки в найближчі десятиліття. Помітними стають суперечливі
бажання уряду. З одного боку, керувати освітою «з центру» через єдиний навчальний план, а з
іншого – його прихильність ринковому лібералізму в плані «вибору» навчальних закладів.
Ситуація, яка сьогодні склалась у сфері освіти в Україні, потребує уточнення, розвитку і
продовження вже розпочатих ініціатив, які стосуються збільшення різноманітності навчальних
закладів і розширення можливостей вибору для реалізації освітніх цілей, а також підвищення
загальних академічних стандартів. На нашу думку, для досягнення системою освіти
поставленої перед нею мети необхідні такі механізми у вигляді цілей урядових освітніх
реформ: підняти академічні стандарти на всіх рівнях освіти, розширити можливості для вибору
навчального закладу відповідно до своїх потреб і можливостей та сприяти зміцненню
співробітництва між закладами різних рівнів, зробити вищу і середню професійну освіту більш
доступною і такою, щоб гнучко реагувала на потреби економіки; забезпечити максимальну
віддачу від коштів, які вкладаються у сферу освіти.
Основні тенденції подальшого реформування системи освіти в Україні розгортаються у
напрямку державного контролю змісту і якості освіти при неоліберальній схемі фінансування,
що передбачає тісний зв'язок з економікою і прагнення до масовості освіти, культуру
«менеджеризму» у самих навчальних закладах і зближення їх управління з корпоративною
моделлю. Загальні напрямки розвитку у вищій школі і середній професійній освіті
характеризуються ще більш вираженим прагненням пов‘язати освіту з потребами економіки,
бурхливим сплеском масовості освіти й активним насадженням «менеджеризму» і принципу
«ефективності» як головного критерію оцінки діяльності. За останні роки спостерігається
максимальне наближення вищої професійної освіти до сфери та завдань бізнесу, про що
свідчить популярність спеціальностей, пов‘язаних з бізнесом.
З погляду розповсюдження «менеджеризму», особливо важливим є перегляд стилю і методів
управління вищими навчальними закладами з метою максимізації їх ефективності й економічності.
Слід зазначити, що автономність навчальних закладів повинна сприяти підвищенню рівня
практичної підготовки випускників навчальних закладів, посиленню гнучкості навчальних закладів
і врахування потреб студентів. Хоча вища освіта за останні десятиліття достатньо інтенсивно
розвивається, цей розвиток фінансується, в основному, за рахунок скорочення витрат на студентів.
В освітню систему все більш активно впроваджуються принципи ринку, тому потрібно
переглянути положення щодо студентських стипендій і в майбутньому переходити на «студентські
освітні позики» під невисокий відсоток. Такі форми вже давно практикуються в освітніх системах
багатьох зарубіжних країн. Зокрема, студенти США користуються позиками урядового
фінансового посередництва. Студентська асоціація ринкових позик (названа «Sallie Mae»)
забезпечує коштами для здобуття вищої освіти через студентські позики, надані приватними
фінансовими інститутами під гарантовану програму студентських позик.
Значна кількість канадських студентів також навчається завдяки банківським позикам.
Кожна провінція та федеральний уряд регулює ставки студентського кредитування. Ставка
позики коливається від 4% до 6% від кредиту. Уряд виплачує цей процент кредиторам,
банкам, коли студент ще навчається. Понад 60% тих, хто взяли позику за урядовою
програмою, не можуть вчасно її сплачувати. Тому уряд запропонував програму, за якою до
50% боргу списується. Такий підхід дає можливість отримати вищу освіту тим, хто бажає
навчатися. Можна ще наводити приклади стосовно студентських позик у інших країнах, але
це не є першочерговим завданням нашого дослідження.
Як показують спостереження за вітчизняними студентами, досить часто отримання стипендії
– основний і єдиний стимул для навчання, а така мотивація не сприяє підвищенню його якості і
прагненню отримати професійні знання. До того ж частина студентів не пов‘язує свою подальшу
професійну кар‘єру з навчанням у ВНЗ, головне для них не знання, а отримання диплому про
освіту. Заміна державних стипендій студентськими освітніми позиками, можливо б відсіяла тих
студентів, для яких навчання у ВНЗ – це просто певний термін перебування у статусі студента, за
який держава ще й платить кошти, які не потрібно буде повертати. Про економічну ефективність
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такого підходу годі й говорити. На нашу думку, тут держава повинна найближчим часом внести
певні корективи. Перенесення частини державних витрат на освіту – на її «безпосередніх клієнтів»,
позбавить не лише зайвого навантаження на бюджет, а й відсіє тих студентів, які в майбутньому не
збираються працювати за обраною спеціальністю і навчаються за державний кошт. Такий підхід, на
нашу думку, досить раціональний щодо використання «людського капіталу» і сприяє підвищенню
не лише масовості освіти, а й її якості при мінімальних витратах. Це, відповідно, не може не
призводити до зміни всіх аспектів навчальної сфери – від складу студентів і якості викладання, до
зміни всієї «культури» і самого престижу університетів.
Сучасні тенденції в розвитку освіти, і особливо вищої школи, у всіх європейських країнах
досить наочно демонструють свій безпосередній зв'язок із закономірностями функціонування
ринкової економіки. За освітні послуги платять практично всі студенти, і ця оплата є
доступною для всіх, вона лише стимулює прагнення студента отримати добрі знання і
практичні професійні навички. Сучасний український реформаторський дискурс спрямований
на розв‘язання низки питань, пов‘язаних саме з новими підходами і вимогами до якості освіти.
Відкритим залишається питання про зміст навчальних програм. Сам факт введення єдиних
загальнодержавних стандартів до програм і тестування відображає суперечливість загальної
філософії і конкретної освітньої політики, оскільки принципи «ринку» і «споживчого вибору»,
здавалося б, передбачають «вільний вибір» навчальних планів і програм. Це означає, що, з
одного боку, вводяться стандартні показники тестування і вперше вводиться єдиний державний
навчальний план, з іншого – з метою стимулювання конкуренції серед навчальних закладів,
розв‘язується проблема вибору навчального закладу. Брак внутрішньої логіки відчувається і в
перегляді змісту освітніх планів і програм, в якому виявляється прагнення, з одного боку,
змінити загальну організацію освіти щодо переорієнтації її в бік бізнесу, а з іншого –
підтримувати збереження або введення традиційних предметів. Разом із тим, відчувається опір
викладанню низки суспільних дисциплін, мультикультурної освіти.
Усі ці суперечливі моменти ілюструють наявність в освітніх реформах як нових
тенденцій, так і прагнення зберегти традиційні цінності щодо організаційних форм і змісту
навчання. Деякі «ринкові ідеї», наприклад система освітніх ваучерів, так і не отримали
належного розвитку в українській системі освіти. У цілому маркетизація освіти як один із
напрямків освітньої політики держави, не дивлячись на принципи «гнучкості» й
«ефективності», яких потрібно дотримуватися згідно з постфордівською економікою,
насправді, більше готує учнів до економіки неофордизму, який не вимагає високого рівня
таланту та знань. Під зовнішньою привабливістю закликів до «особистого інтересу» і «вільного
підприємництва», за популізмом ринкових реформ насправді проглядається неофордистська
сутність і політичні інтереси окремих професійних і елітних груп [3, с.55]. Це стосується і
шкільної та професійної освіти. Що ж до прагнення уряду зацікавити самі підприємства у
фінансових інвестиціях у підготовку і підвищення кваліфікації своїх кадрів, то подібні
очікування на практиці часто виявляються марними. Оскільки це пов‘язано, перш за все, з
типовим капіталістичним менталітетом підприємців, які, зазвичай, прагнуть до отримання
максимального прибутку без ризику вкладення коштів у навчання. Натомість, з позиції
окремого індивіда, вкладення коштів у той чи той напрямок освіти також сприймається як
пов'язаний з ризиком у зв‘язку зі швидкими змінами на ринку праці.
Загальна траєкторія реформ вищої школи не достатньо послідовна й цілісна: заохочення
розвитку масовості й одночасно обмеження фінансовими мірками, ринкові реформи з
паралельним посиленням централізації. Нинішня освітня політика нашої держави – це яскрава
ілюстрація дилеми лібералізму й консерватизму, виявами якої є три головні парадокси: парадокс
централізації і дерегулювання: бажання централізувати освітню політику, зберегти контроль
уряду над освітою й, одночасно, прагнення розширити можливості «вибору» і стимулювати сили
ринку; парадокс «підприємницької» і «традиціоналістської» освітньої ідеології: проголошення
вимоги до системи освіти забезпечити конкурентоздатність країни на світовому ринку в умовах
глобалізації і, в той же час, введення традиційного державного навчального плану з акцентом на
класичних методологіях навчання; парадокс ідеалістичної риторики і прагматичної практики.
Прикладом може слугувати проголошення одним з найважливіших завдань реформ освіти –
розв‘язання проблеми безробіття, в результаті чого саме безробітні опинились у мінімальному
виграші від схеми розвитку складних технічних навичок [5, с.112].
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Законодавчі трансформації освіти визначаються не лише теоріями та діями урядової
освітньої політики, а й цілою низкою інших, протидійових впливів. На політичні рішення на
практиці впливають чисельні чинники, обумовлені політичною боротьбою, адміністративними
дилемами, сильною опозицією з боку місцевої адміністрації і викладачів. Крім того, суттєву
роль відіграє критична полеміка в філософії і соціології освіти, яка завжди активізується у
відповідь на агресивний дискурс офіційного функціоналізму. Однак, в умовах ідеологічного
дискурсу саме політичну неоднорідність і протистояння опозиції стає головною причиною
того, що багато реформ не досягають бажаного ефекту через внутрішні суперечності та
непослідовність, а в деяких випадках викликають непередбачувані ефекти.
Будь-яка, в тому числі, освітня політика, зазвичай, тяжіє до однієї з двох моделей: одну з
них можна назвати «раціональною», іншу – «інкрементальною». Перша передбачає, що
політики і реформатори, усвідомлюють ті або ті проблеми, розглядають різні способи їх
розв‘язання і вживають заходи згідно з певним «раціональним планом». Інкрементальна ж
модель має на увазі постійне адаптування політики до обставин, що змінюються, у зв‘язку з
чим часто заходи, які вживаються, виглядають хаотичними і взаємно суперечливими. Слід
зазначити, що в усіх освітніх реформах відчувається постійна напруга між тими, хто прагне
здійснювати централізований контроль, і тими, хто прагне до дерегулювання. У сучасних
економічних умовах освіта повинна контролюватись і забезпечуватися державою, проте за
умови, щоб система освіти була «продуктивною». Саме цей напрямок стоїть за реформами, які
вводять «підзвітність», «єдині стандарти» і підпорядкування освіти пріоритетам економіки. Що
стосується конкретних механізмів і способів досягнення цих цілей, то для цієї категорії не
принципово, чи буде це ринковий механізм, чи державне регулювання. Не слід забувати і про
тих, пріоритетом для кого є традиційні консервативні цінності. Сутність такого консерватизму
можна висловити поняттям «батьківської опіки», яка виражається в закликові до жорсткої
соціальної ієрархії і лідерства соціальних груп, які об‘єднані темою «єдиної нації». Саме
«популізм» характеризується зверненням до «національних інстинктів» і до такого
об‘єднувального фактору, як нація. Поняття «народ», при цьому включає далеко не все
населення, а лише тих, хто «заслуговує» і «гідних», тобто тих, хто здатен і має бажання уповні
використовувати можливості, які їм надаються.
Оскільки питання освіти часто є причиною різких релігійних і соціальних
суперечностей та дискусій, воно повинно знаходитися в руках державних діячів і управлятися
на основі прагматичних і об‘єктивних принципів. При цьому особливу увагу варто звернути
на поняття особистого інтересу, індивідуалізму і певного різновиду ідеї «спільності» в
питаннях освіти. Слід зазначити, що освітні реформи проводяться не лише через офіційні
урядові документи, а й через їх популяризацію в засобах масової інформації. Суттєвий вплив
на освітній контекст мають «моралізатори», тобто ті, хто розглядає освіту як центральну
арену боротьби за особливий різновид моральності і проти «аморальності», які цікавим
чином балансують між авторитаризмом і «приватизмом». З одного боку, стверджується, що,
наприклад, сексуальна освіта – це суто приватна справа і є прерогативою сім‘ї, а не державної
школи. З іншого – лунають заклики, що соціальна поведінка повинна контролюватися
переліком правил і моральних імперативів. Саме «приватизатори» найактивніше виступають
за введення «ринку» в освіту з усіма відповідними наслідками.
Постфордизм, на відміну від неофордизму, визначається переважанням високоякісних
спеціалізованих товарів і послуг, які вимагають використання робочої сили з різноманітними
вміннями і навичками. На думку прихильників нових підходів, ключовим компонентом
економічного успіху в глобальній економіці стає людський капітал. Високоякісна освіта – це
стратегічні інвестиції в економіку, а також інвестування в «людський капітал», оскільки не
можливо забезпечити загальне процвітання, конкуруючи в ціні, а не в якості товарів і послуг.
Стратегії, орієнтовані на суспільство, пронизані культурою освіти, в якій саме знання і
професійні вміння розглядаються як ключ до майбутнього процвітання, сприяють просуванню
до економіки з висококваліфікованою і високооплачуваною працею.
Сучасна людина живе у світі постійно зростаючої складності і технологічної залежності.
Особливості системи освіти, професійної діяльності, сутність і специфіка професіоналізму
обумовлені змінами в технологічному базисі суспільства. У менталітеті конкретного соціуму
формується певна модель професіонала, відповідно до якої висуваються вимоги до професійної
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освіти. Рівень сучасної освіти повинен відповідати вимогам технологій, ринку праці і
прерогативних цінностей. Для інформаційного суспільства характерний динамізм професійної
діяльності. Це пов‘язано з тим, що багато професій відмирає або змінює свій зміст, але й виникає
багато нових. Професії, які вимагають важкої праці, поступово замінюються професіями, в яких
переважає нервово-психічне навантаження, першочергове значення має увага, швидкість прийняття
рішень, вміння блискавично реагувати на зміни. Професійні знання в інформаційному суспільстві
значно поглиблюються, розширюються і періодично оновлюються. Поряд з фундаментальними
знаннями збільшуються вузькопрофесійні знання, які людина здобуває в процесі праці в конкретній
галузі. Актуалізується значущість особистого професійного досвіду і роль самоосвіти, зокрема,
через засоби масової інформації та Інтернет ресурси. Знання та інформація стають основним
виробничим ресурсом і можуть розглядатись як «секрет майстерності», або «комерційна
таємниця». В умовах ринкової економіки передача секретів професійної майстерності – один з
чинників економічної конкурентоздатності і виживання бізнесу.
Сьогодні для успішної професійної кар‘єри потрібна висока технологічна культура,
здатність до сприйняття інновацій і активна участь у нововведеннях, вміння передбачати і
планувати, також готовність до ризику, самодисципліна й відповідальність за ухвалені рішення.
Важливе значення в інформаційному суспільстві мають норми й цінності професійної
діяльності та передбачення результатів її впливу на природу і суспільство. Людина змушена
постійно адаптуватися до сучасного ринку праці – навчатись і перенавчатися, – для того, щоб
не відстати. Ті, кому не вистачає базової освіти найбільше ризикують, що ще раз підтверджує
важливість освіти в умовах глобальної конкуренції, ролі освіти для досягнення економічного
успіху й потребу в гнучкості, постійній перепідготовці працівників, «освіти впродовж усього
життя», особливо у високотехнологічних галузях.
Слід підкреслити, безпосередній зв'язок між освітою і можливостями працевлаштування.
Освіта і професійна підготовка – невід‘ємна частка моделі конкурентоздатного і справедливого
суспільства, зокрема, тому, що дозволяє розв‘язати низку соціальних проблем. Високооплачувана
праця, трудова етика, добробут виступають визначальними цінностями, через які інтерпретується
поняття соціальної справедливості, як рівності можливостей на ринку праці, а не результатів їх
реалізації. Соціальна справедливість може бути досягнута шляхом «інвестицій у можливості», а
саме в освіту, включаючи «освіту життя», різноманітну професійну підготовку; доступ до освіти
для більшості населення розширює можливості для професійної зайнятості.
«Освіта впродовж усього життя» – одна з популярних стратегій як у західному, так і в
українському освітньому дискурсі. У звичайному розумінні вона не несе жодної інформації,
оскільки освіта людини, в широкому сенсі, починається з народження і триває все життя. В
ідеологічній інтерпретації, у цей термін вкладається два різних сенси: «прогресивний» і
«інструментальний». У «прогресивному» сенсі, відправним пунктом слугують інтереси і потреби
індивідів, і саме поняття «освіта впродовж усього життя» – це формальна і неформальна освіта
людини у всіх сферах життя, тобто в її основі – певний «просвітницький» сенс: реалізація власного
потенціалу і можливостей людини у пізнанні життя відповідно до власних інтересів. Така освіта,
фактично, означає нові форми викладання і навчання, які забезпечують повний набір професійного,
пізнавального та життєвого досвіду. Формальна оцінка або сертифікація знань у цьому сенсі,
зазвичай, не є метою – важливо лише особисте задоволення пізнавального інтересу. Насправді ж,
те, що мається на увазі в переважній інструментальній інтерпретації – це запланована і регулярна
післявузівська або післяшкільна «модернізація» робочої сили, яка проводиться з метою узгодження
відповідних потреб економіки та індивідуального кар‘єрного просування.
Масовість вищої освіти, підпорядкування її економічним пріоритетам і реструктурування
на основі принципів менеджеризму все більш перетворює систему освіти в щось на зразок
фабрики з підготовки «ефективної» і «гнучкої» робочої сили. Погляд на освіту як на індустрію
для підвищення державної конкурентоздатності і як на прибуткові послуги, які успішно
продаються на світовому ринку, суттєво звужує і обмежує суспільні і культурні завдання освіти,
зазвичай пов‘язані з розумінням вищої освіти як «суспільного блага». Відповідно, підривається
принцип відносної незалежності освітніх інститутів від політичних і корпоративних впливів, які
підтримувалися гарантованим державним фінансуванням і професійною автономією.
Теоретичні та ідеологічні дискурси, які опосередковують полівекторну взаємодію ідей і
політичних стратегій, у поєднанні з могутнім впливом економічного контексту, здійснюють
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суттєвий вплив на реальні освітні процеси. Понад те, сам дискурс виступає як одна з
найважливіших форм соціальної дії, абсорбуючи ціннісні й ідеологічні мотивації та інтереси
своїх учасників. Динаміка інтерпретації феномену освіти пов‘язана із конкретними
економічними і політичними змінами і розглядається як інструмент соціальної інтеграції; засіб
трансляції цінностей, способів соціального контролю; засіб створення рівних життєвих
можливостей і засіб забезпечення економічної конкурентоздатності держави.
Дослідження загальних тенденцій реформування освіти, особливо у вищій школі,
свідчить про те, що в останні десятиліття відбуваються кардинальні зміни, пов‘язані зі
змінами взаємовідносин між ринком, державою та іншими соціальними інститутами. Ці зміни
можна характеризувати як тенденцію до диверсифікації, децентралізації і дерегулювання.
Головна вимога до закладів вищої освіти – задоволення потреб ринку і підготовка
висококваліфікованих працівників. Принциповим для розуміння змін, які відбуваються в
освіті, є дилема визначення освіти як інвестиції або «товару», який можна придбати і
продати, або як суспільного й особистого блага.
У процесі розвитку технічної раціональності і розповсюдження менеджеризму, як втілення
принципу «мінімізації входу при максимізації виходу», загального розповсюдження духу
перформативності і меркантилізму, які складають «культурну логіку» капіталізму як системи,
держава сама перетворюється в одного з «гравців» на економічному полі, зближуючись з іншими
корпоративними агентами і вступаючи з ними у відношення конкуренції. При цьому для
реалізації своїх економічних інтересів вона використовує політичні й наукові дискурси як
інструменти легітимації власної політики. Сучасний варіант ідеології втілений у самій етиці
«максимізації виходу при мінімізації витрат» як визначального принципу, який виконує роль
домінуючого соціокультурного міфу. Це стосується в першу чергу формального інституту освіти
і тенденції освітніх реформ на витіснення загальногуманітарних знань, спрямованих на
формування особистісного, критичного підходу до знань і життя в цілому, наповнюючи
навчальні програми формальним, перформативним, утилітарним змістом, з одного боку, та
ідеологізованим, сформованим консервативним ціннісним підходом, знанням – з іншого. Система
освіти все частіше розглядається з погляду «системних» імперативів: економічних і політичних,
забезпечуючи соціальний контроль і підтримку суспільної зв‘язаності.
Висновки. Таким чином, сучасна система освіти перебуває між двома полюсами –
вимогами ринку в смислі перформативної інноваційності й ефективності, з одного боку, і
вимогами гнучко реагувати на державне втручання і забезпечити соціалізацію громадян,
необхідну для соціальної зв‘язаності, – з іншого, у повній мірі відчувати на собі всю внутрішню
суперечливість сучасного синтезу неоконсерватизму і неолібералізму. Перетворення освіти
одночасно в товар й інструмент соціального контролю призводить до трансформації самої її
сутності і потенційно веде до кризи самої суспільної системи.
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Summary
Karpets L.. Market Paradigm of Education as Commodity. In the article the try is made to analyze historical
aspect of market paradigm in education and modern problems of the development of an education in the context of
market relations. Enlightened are the living issues of modern time: education and realization of own potential,
education and job hunting and the like. With the aim of intensification of responsibility on quality of knowledge,
orientation to obligatory job on specialty after obtaining respectively qualifying level we after change of students’
scholarships granted by government for «students’ educational loans» for a small interest. Keywords: education,
market of educational services, market of education, professional education, economic priorities in education.
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КОМУНІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ У КОНТЕКСТІ
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ КРИТИКИ ПСИХОЛОГІЗМУ
Аналізується застосування системного підходу в теоріях дії, зокрема розумінні комунікативної
дії Ю.Габермаса. Досліджується та обґрунтовується комунікативна дія як така, що має смисл та
значення, якщо постає в якості наслідку творчої дії людини, що вирішує вимовлену проблему. Ключові
слова: комунікативна дія, теорія дії, мовлення як дія, усвідомлена проблема.

Постановка проблеми. Приймаючи за визначальне положення розуміння філософії як
обґрунтування соціальної зміни можна констатувати наявність двох домінуючих підходів. Перший
переконує, що соціальна реальність – лише реальність конкретних людей, які безпосередньо
взаємодіють між собою. Другий – виходить з постулату щодо вищості суспільства над окремими
індивідами, але не того суспільства-субстанції, яким його бачили представники класичної
філософії, а суспільства як мінливого і надскладного утворення, яке, врешті-решт, є утворенням
сформованим тими ж людьми, хоча й, можливо, поза їх волею і свідомістю. Однією з версій
обґрунтування першої позиції є теорія дії, а другої – теорія комунікації.
Теорії соціальної дії були розроблені раніше, ніж теорії соціальних систем, але лише
Т. Парсонс висунув тезу: "Дія є системою", яка стала програмною для всієї його теорії.
Причому навіть цю тезу Парсонс майже ніде у своїх опублікованих творах не аналізує
спеціально, і про її значущість для самого Парсонса дізнаємося від його послідовників, зокрема від Н. Лумана [7, с.19].
Не всі прихильники теорії комунікації апелюють до системного підходу як домінуючого
у соціальному пізнанні, але серед тих, хто його послідовно застосовує, один з найбільш
відомих – Н. Луман, автор теорії соціальних систем. Здебільшого прихильники теорії дії
нерідко відкрито виступають у якості критиків системного підходу, ототожнюючи його з
холізмом у соціальному пізнанні, а самі системи – зі своєрідними суб'єктами соціальної дії [4,
с.359-375]; водночас системний підхід набуває, як правило, у теоріях дії прихованого
(невідрефлексованого) застосування як принцип формування системності у пізнанні та
поведінці. Наприклад, саме таке розуміння комунікативної дії бачимо у працях Ю.Габермаса.
Для демонстративного обґрунтування висловленого зазначимо, що у своїй праці
"Соціальні системи" Н. Луман, зокрема, окреслюючи протиставлення своєї теорії – теорії свого
вчителя Т.Парсонса, пояснює відмінність розуміння теорії соціальних систем з позицій теорії дії
(Парсонс) та з позицій теорії комунікації (Луман). На думку Н.Лумана, переосмислюючи теорію
соціальної дії М.Вебера, Т.Парсонс доходить висновку, що "соціальні системи базуються на типі
дії або на її аспекті, а суб'єкт входить у систему через дію" [9, с.193], тобто нібито
"підключається" до системи. Тоді як сам Н.Луман захищає позицію, згідно з якою "соціальність
не є особливим випадком дії, а дія конституюється в соціальних системах через комунікацію й
атрибуцію як редукція складності, як неодмінне самоспрощення системи" [там само, с.193]. Ще
більш радикально визначає цю позицію Н.Луман дещо нижче: "Основоположним процесом
соціальних систем, який продукує їхні елементи, за таких обставин може бути лише комунікація.
Тим самим ми відкидаємо психологічне визначення єдності елементів соціальних систем..." [там
само, с.194]. Теорію дії Н.Луман тим самим витлумачує як психологістську за суттю, що,
враховуючи феноменологічну термінологію, яку активно застосовує Н.Луман, звучить як нова
версія класичної феноменологічної критики психологізму.
Власний шлях до обґрунтування комунікації як джерела суспільного буття, що визначає
зверхність суспільства над окремими індивідами, яке, врешті-решт, є утворенням
сформованим тими ж людьми, хоча й, можливо, поза їх волею і свідомістю, має також і
Ю. Габермас: "Між надсвітовою позицією трансцендентального Я та внутрішньо світовою
позицією емпіричного Я неможливе будь-яке опосередкування. Така альтернатива відпадає, як
тільки набуває значущості мовно створювана інтерсуб'єктивність" [4, с.290].
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Втім, інтерсуб'єктивність для Ю.Габермаса корелюється з комунікацією не як останньою
соціальною реальністю, а як із проміжною ланкою до спеціальної дії, яка творить комунікацію.
Можливо тому Ю.Габермас замість терміну "комунікація" часто-густо вживає термін "інтеракція",
який наголошує на тому, що комунікація як інтеракція розкладається на свої складові "акції" – дії,
які і є справжніми першоелементами – як комунікації, так і соціальної реальності загалом.
У своїй "Теорії комунікативної дії" Ю.Габермас докладно аналізує такий спосіб
обґрунтування. Однак цитований нами фрагмент більш пізньої праці "Філософський дискурс
модерну" свідчить, що він фактично звужує комунікативну дію до дії, що творить дискурс.
Тобто він переосмислює перформативні дії, якщо вони спрямовані учасниками комунікації
один на одного. "Якщо ми можемо припустити модель зорієнтованої на взаєморозуміння дії,
...тоді настанова об'єктивації та відповідної їй активності суб'єкта, спрямованого на самого
себе та на сутності у зовнішньому світі, вже не є привілейованою. У парадигмі
взаєморозуміння засадничою стає перформативна настанова учасників інтеракції, які
координують свої плани дій у ході досягнення порозуміння про щось у світі‖ [там само, с.289].
І далі вказується: ―Тоді як Я (Еgо) виконує мовленнєву дію й Інший займає відносно неї
певну позицію, ці обидві сторони вступають у міжперсональне відношення. Воно структуроване
через систему взаємно обмежених перспектив промовців, слухачів, а також тих присутніх, хто
актуально не бере участі в розмові. У площині граматики цьому відповідає система персональних займенників. Той, хто навчений у цій системі, той засвоїв, як у перформативній
настанові приймати та перетворювати одну в іншу перспективи першої, другої та третьої
персони. Ця настанова учасників мовленнєво опосередкованої інтеракції уможливлює вже
інший зв'язок суб'єкта із самим собою, ніж той, що був у настанові безпосередньої об'єктивації,
яку також займає споглядач відносно сутностей у світі" [там само, с.289-290].
Тут Ю.Габермас відтворює свій концептуальний поділ усіх людських дій на ті, які відповідають ідеалу комунікативної дії, спрямованої на встановлення комунікації з іншими, та ті,
які відповідають ідеалу інструментальної дії, орієнтованої на досягнення діячем його власних,
"егоцентрованих" прагнень. Перші дії відповідають кантовому ідеалу моральної вимоги
розглядати інших як мету, а не як засіб власних дій. Саме ці дії мають, за Ю.Габермасом,
інтерсуб'єктивний характер, відповідають його ідеалу побудови рівних, "міжперсональних"
взаємин, взаємодії суб'єкта з суб'єктом, рівних, горизонтальних відносин – відносин
партнерства і порозуміння. А інші – мають, за Ю.Габермасом, характер суб'єкт-об'єктних,
вертикальних відносин, відносин панування/підпорядкування. Такі відносини, як вважає
Ю.Габермас, у своїй найбільш розвиненій і довершеній формі виражені у системній
раціональності. Комунікативні дії лежать в основі структур громадськості і продуковані
життєсвітом, тоді як інструментальні – в основі адміністративних структур.
Тим самим Ю.Габермас, не дуже цього приховуючи, намагається зробити філософію
підпорядкованою логіці етики: соціальні конструкції є результатом наших власних вчинків –
наші моральні вчинки (вмотивовані нашим життєвим світом) продукують структури
громадськості; аморальні (вмотивовані соціальними системами) – адміністративні структури.
Отже, все, що у суспільстві не спрямоване на комунікацію, те, що має не персональний і
надперсональний характер, – аморальне. Хоча сам Ю.Габермас уникає формулювання цього
висновку, який відверто у свій час висловив Руссо, він аподиктично випливає з його базових
положень. Аби "виправдати" соціальні системи та інспіровані ними інструментальні дії,
Ю. Габермас рекомендує підпорядковувати їх структурам громадськості, а відповідно, для
цього – підпорядкувати соціальні системи життєсвіту [див.: 5, с.60-65].
Усвідомлюючи специфіку події, коли дія та комунікація неможливі, доводиться визнати,
що етика – поганий порадник у методології пізнання. Тобто етична оцінка теорій і соціальної
реальності – цілком виправдана й надзвичайно важлива, але підміняти раціональне
основоположення пізнання аксіологічними конструктами, нехай навіть етичними, недоречно.
Втім, зупинимося докладніше на етичній аргументації представників комунікативної
філософії, яка більш послідовно і відкрито, порівняно з творами Ю. Габермаса, представлена у
працях О.Апеля. Останній прямо ставить питання про необхідність граничного обґрунтування
розуміння соціального буття. Як і Ю.Габермас, він намагається спочатку піддати критиці
раціоналістичне обґрунтування методології розуміння соціальної реальності: "...вільне погодження
між представниками різних інтересів, хоча й утворює етично неодмінну умову демократичних
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інститутів, перш за все позитивного права, неспроможне обґрунтувати таку річ, як етичний
обов'язок. Та якщо обґрунтування інтерсуб'єктивної чинності етичних норм фактично неможливе,
то не існує й ніякого обов'язку щодо прийняття або дотримання умов вільного погодження. І те й
інше – а разом з тим і етос ліберальної демократії загалом – редукується до цілераціонально
зважених заходів зацікавлених осіб, які можна припустити і в спільноті гангстерів. Тоді й
обов'язок, і нормативна чинність домовленостей та ґрунтованих на них нормативних законів
перетворюються на фактичну ефективність, з урахуванням наявних констеляцій інтересів. Тобто
кожний саме тоді й остільки зобов'язаний укладати домовленості та дотримуватися їх, коли й
оскільки очікує для себе від цього користь і, відповідно, інший зазнає збитків" [1, с.26].
Чому узгодження інтересів членів суспільства порівнюється зі спілкуванням гангстерів?
Очевидно, приймається кантове припущення про визначально злу природу людини [6, с.5-57].
Ми таке припущення не поділяємо. Натомість ми припускаємо, що спрямованість до
комунікації властива людині, як і більшості живих істот, які переважно – суспільні істоти за
способом організації свого життя. Тому нема потреби шукати додаткові виправдання або
обґрунтування комунікації.
Якщо ж йдеться про якусь особливу комунікацію, як на це натякає О.Апель, а саме
комунікацію принципово етичну, тоді можна дійсно говорити про різні способи її граничного
обґрунтування – етична комунікація може ґрунтуватися або на рішеннях особистості, або ж на
наявній соціальній дії. Першу позицію свого часу захищав Кант, другу – Гегель. Причому як у
Гегеля, так і в Лумана комунікативні засади етичної поведінки зовсім не відкидають
можливість прийняття особистістю на себе етичного обов'язку. Наслідки ухвалення рішення,
звісно, можуть бути значно більш відчутними завдяки сучасним засобам масової комунікації,
однак справа в жодному разі не йде про залежність самої комунікації та механізмів її
функціонування від рішень особистості.
І все ж для О.Апеля відповідальність особистості, а, отже, етичне обґрунтування її позиції є вирішальними. Лише на цих засадах можлива, на його думку, інтерпретація та
легітимація соціальних систем: "Саме через власне знання життєво-практичної необхідності
системоутворення та збереження системи і через оприлюднення цього знання теоретик систем
і трансцендує межі сфери суто функціонально пояснюваного: він актуалізує неминуче для себе
та своєї аудиторії питання про відповідально здійснюване системоутворення, а разом з тим і
питання інтерпретації і легітимації системи" [1, с.28]. Звісно, тут О.Апель видає бажане за
дійсне – для системи зовсім немає потреби, щоб її хтось якось теоретично інтерпретував і
теоретично легітимував. Як справедливо зауважує О. Апель, системоутворення та збереження
системи є життєво-практично необхідними. Але, через детальний аналіз Н. Лумана [10, с.194218], здійснюються вони за рахунок самовіднесень, а не за рахунок самоописів.
Та й сам О. Апель критикує теорію соціальних систем набагато обережніше, ніж це
намагається потім показати. "Не можна погодитися з тим, що мета людських дій і навіть
пізнання, як розуміюче смислоутворення, підпорядковані, якщо вони повинні бути життєздатними, умовам функціонального системоутворення; не можна погодитися з тим, що
разом із легітимним визначенням таких неодмінних умов як умов – як стверджують ці
теоретики – також духовного життя соціальні функції системоутворення та, відповідно,
системозбереження необхідно вважати умовами, достатніми для пояснення всіх людських
інтенцій, зокрема й домагання істинності пізнання" [1, с.27]. Очевидно, що цим положенням
О. Апель аж ніяк не заперечує того факту, що соціальна реальність у своїй основі є реальністю
функціонування соціальних систем, він лише доволі обережно намагається відстояти
самобутність сфери особистості. Тут навіть легітимацію він нібито віддає на відкуп теорії
соціальних систем, залишаючи за її межами лише деякі людські інтенції, оскільки не усі
інтенції пояснюються функціями системоутворення і системозбереження. Принаймні
винахідництво, як акт творення нового визначається не буттям системи, наявності бажаного, а,
навпаки, небуттям та відсутністю бажаного, неможливістю задоволення.
Для порівнянна зазначимо, що у теорії соціальних систем Н. Лумана, особистість має
набагато більшу автономію і свободу, аніж "надають" їй Ю. Габермас і О. Апель, вплутуючи
особистість у розв‘язання проблем системної раціональності. Тут плутанина, на нашу думку,
виникає тому, що особистість не лише як автономна система, а й як учасник соціальної
комунікації, є носієм свідомості – свідомість залучається у здійснення комунікації (за участю
особистості) не меншою мірою, аніж у окремі дії "автономної" особистості. Саме цей факт "не
помічають" Ю. Габермас і О. Апель.
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Для них участь особистості у комунікації на системних засадах означає автоматичне поневолення особистості, зокрема втрату нею неодмінної для "вільного" етичного вибору
автономії волі. На це слід відповісти так. По-перше, сам Н. Луман у роботі "Суспільство
суспільств" приділяє центральну увагу темі самоспостереження системи через особистість,
залучену до її функціонування. Цьому присвячено підсумковий, результуючий розділ цієї його
останньої великої роботи [8, с.56]. По-друге, прив'язуючи етичну поведінку до "вільного" вибору
особистості, Ю. Габермас і О. Апель роблять надто проблематичним системне обґрунтування її
відповідальності. За великим рахунком, якщо етичний вибір людина робить перед судом власної
совісті, то й відповідати вона буде лише перед цією інстанцією. Тобто тут ми маємо справу з
соліпсичною етикою. А тому розмисли щодо "вільного" дискурсу, який все ж не може подолати і
перевершити суд сумління особистості, справи не вирішують. Такий дискурс матиме у кращому
разі "дорадчий голос", який не здатен вирішувати суспільні проблеми.
Раціональність соціальної дії глибинно пов'язана, на нашу думку, з філософією суб'єкта.
Однак, ця філософія на сьогодні отримала свою фундаментальну критику, і сфера її
осмисленого застосування жорстко обмежена вже після робіт М. Гайдеґера, зокрема після його
критики європейського нігілізму у класичній праці "Ніцше" [11, с.27-224]. Не зважаючи на те,
що Ю. Габермас через апеляцію до комунікативного розуму [4, с.287-318] і О. Апель через
звернення до засад постконвенційної моралі [1, с.91-135] проголошують подолання ними
філософії суб'єкта, своїм ірраціональним захистом теорії дії вони фактично спростовують
власні декларації. О. Апель навіть більш послідовно і відкрито повертається до
трансценденталізму (нехай і модифікованого) філософії суб'єкта І. Канта. Тому універсалізм
О. Апеля і Ю. Габермаса – універсалізм на засадах філософії суб'єкта і логіки соціальної дії,
але аж ніяк не філософії комунікації. Тому вони не долають своїми аргументами критику
суб‘єктивності (наприклад, М. Гайдеґера).
Власне на засадах системної раціональності соціуму особистість не лише у своїх думках,
а й практично, залучена до раціональності комунікації зовнішнім примусом. Тому системна
раціональність не піддається суду раціональності дії, в тому числі й тому, що вона не є
повністю прозорою для розуму, як це постає у випадку раціональності праксіологізованої дії.
Тобто раціональність комунікації включає в себе не лише знання щодо можливостей участі у
комунікації, а й знання щодо меж такої участі, які неможливо раціонально обґрунтувати, а
варто просто прийняти. Раціональність комунікації від самого початку задає для людини
настанову обмежених можливостей дії (в тому числі обмежених можливостей пізнання), тоді
як раціональність дії спокушає людину гаданим всевладдям та ілюзорною всемогутністю.
Новітньою формою аргументованої критики безсуб‘єктного розуміння суспільства, як
подолання соціального фаталізму та тотального детермінізму, які знищують ідею людини-суб'єкта,
можна визнати постпрагматику неокартезіанства А. Бад'ю [2, c.3-40]. У межах неокартезіанського
підходу можна обґрунтувати, що усвідомлення нерозв‘язності ситуації (наприклад проблеми), за
умови збереження людиною здатності усвідомлювати себе носієм такого усвідомлення, активізує
людину у формах творчого самодіяння, самопізнання, яке зовні, для комунікативної спільноти,
соціальної структури, соціальних інститутів постає як відсторонення індивіда (―Світ ловив мене та
не спіймав‖) від прийнятих суспільством норм, правил.
Творче самодіяння як внутрішня, суб‘єктивна подія відбувається у формі використання
усвідомлення проблеми для демаркації існувань на такі, які мають відношення до проблеми,
важливі, істотні та інші – від яких, як від неістотних, можна абстрагуватися. Таке
абстрагування виокремлює необхідні та достатні для розв‘язання проблеми існування, тобто
знімають нерозв‘язність ситуації.
Висновок. Вказане визначення абстрагуванням множини необхідних та достатніх
існувань дозволяє волею та уявленням формувати складення елементів множини в складне
єдине істотне буття, що може бути охарактеризоване як теоретичний конструкт. Використання
теоретичного конструкту відбувається у формі цілеспрямованого, свідомого пошуку носіїв
властивостей визначених як істотних. Якщо немає окремого існування, що об‘єднує в собі
необхідні та достатні для розв‘язання проблеми властивості, тоді визначаються існуванняелементи як носії окремих властивостей, які потім можуть пов'язуватися у складну систему
єдиного буття, що розв‘язує проблему. Іншими словами, комунікативна дія має смисл та
значення, якщо постає як наслідок творчої самодії людини, що свідомо, розумно, осмислено
розв‘язує певну вимовлену проблему.
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Psychologism. Communicative action is investigated and grounded as such that makes sense and value, if it
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ЗМІНИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ
ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Аналізується вплив соціальної трансформації на людину, на вектор розвитку суспільства та
важливі аспекти трансформації соціальної системи. Розглядається взаємозв’язок і взаємозалежність
світогляду та трансформаційних змін суспільства. Розкриваються чинники та напрямки оптимізації
людського світогляду в умовах світової фінансової та суспільно-політичної кризи. Трансформація
сучасного суспільства визначає «кризовість» як перманентний стан сучасного світу. Ключові слова:
соціальна трансформація, модернізація, світогляд, людина, соціальна система, соціальний ідеал, криза.

Постановка проблеми. Світогляд є предметом розгляду філософів, соціологів,
психологів. У філософській думці представлені різні концептуальні підходи щодо формування
світогляду людини і різноманітних впливів на цей процес. Специфіка досліджуваної проблеми
полягає в тому, що зміни у світогляді людини під впливом соціальних трансформацій
розглядаються у контексті сучасних соціальних реалій і вимог.
Актуальність дослідження зумовлена об‘єктивними процесами розвитку суспільства та
посиленням ролі людського чинника, який виступає цілісною системою соціальної діяльності,
спрямованої на зміну, розвиток і вдосконалення суспільства й умов життєдіяльності самої
людини, що особливо виявляється в кризові періоди, на етапах якісних перетворень суспільних
структур. Адже функціонування і розвиток суспільства як системи залежить від особистості,
яка визначає не лише мікропроцеси, а й макропроцеси в соціальній, економічній, політичній і
духовній сферах суспільства.
Основоположними для нашого дослідження є погляди на світогляд людини як на ії сутнісну
характеристику, викладені у працях Аристотеля, Платона, Дж. Локка, І.Канта, Р.Декарта; ідеї
Г.Сковороди, П.Юркевича, М.Бердяєва. Предмет, рівні, змістові компоненти світогляду в різні часи
вивчали такі дослідники, як О.Агаронян, Р.Арцишевський, В.Горинь, О.Єрмолов, Г.Залеський,
М.Ковальзон, П.Копнін та ін. Становлення людини та проблему світоглядного розвитку
особистості на різних вікових етапах розвитку обґрунтовували Б.Ананьєв, Л.Божович,
Л.Виготський, Г.Залеський, М.Каган, І.Кон, О.Лєонтьєв, С.Рубінштейн та інші. В українській
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філософії досліджувалися проблеми розвитку світоглядної культури і духовної сфери, складові
духовного світу людини: знання, віра, переконання, цінності, оцінки, цілі, ідеали (В.Андрущенко,
В.Бех, Л.Губерський, В.Шинкарук, О.Яценко). Серед наукового доробку вивчення поняття і
терміна "світогляд" варто зазначити дослідження В.Андрущенка, В.Беха, Л.Бєляєва, В.Воловика,
Л.Губерського, В.Кременя, М.Лапіна, В.Стьопіна, В.Толстих, В.Шамрая. Світоглядні парадигми
життєдіяльності особи є предметом наукових пошуків Л.Когана, В.Сержантова, Н.Соболєва.
Метою статті є обґрунтування взаємозв‘язку й взаємовпливу соціальних
трансформацій та людського чинника як визначального у соціотворчості людини – суб‘єкта
діяльності в соціальній системі.
Соціальна трансформація розглядається автором в умовах фінансової та суспільнополітичної кризи. Криза посилює і загострює всі процеси в суспільстві, впливаючи на зміни
людського світогляду, тому ці зміни проходять більш радикально, ніж в інші періоди розвитку
суспільства. Загальновідомим є вислів: "Дивитися на світ крізь рожеві окуляри". Йдеться про
людину, яка з тих чи тих причин не сприймає навколишню дійсність адекватно. Не можна
сказати, що така людина позбавлена здорового глузду. Іноді світогляд людини змінюється під
впливом незрозумілих чинників, навіть усупереч її власному бажанню. Людська діяльність,
спрямована в кінцевому підсумку на перетворення світу згідно з потребами й інтересами
людини, неможлива без творення нею загальної і цілісної картини світу, де головною дійовою
особою є вона сама. Ця картина світу розуміється як світогляд. Сучасне суспільство, як цілісна
соціальна система, характеризується "монадним" різноманіттям поглядів на світ, шляхи його
вдосконалення, призначення людини та стратегії її життя. Світогляд людини не має постійного
характеру, а розвивається разом із розвитком суспільства.
Сучасний світ перебуває в стані трансформаційних змін, у центрі яких стоїть людина, особа,
особистість. Саме людина в її особистісному, індивідуальному вияві – головна мета і рушійна сила
цих змін. Суспільні зміни пронизують людину, наповнюють її новими якостями. Суспільні зміни,
як в аспекті трансформації, так і в аспекті модернізації, надають людині можливість нового погляду
світ, усвідомлення нового смислу свого буття. Смисл буття людини виявляється через суспільні та
індивідуальні цінності, які вона утверджує для себе, і цілі, яких прагне досягти.
Критичні повороти історії, в один із яких ввійшло сучасне посттоталітарне суспільство,
характеризується багатомірністю суперечностей, конфронтацією соціальних сил, зростанням
інституціалізації спонтанних людських дій, масовим залученням людей у процеси
радикальних реформ. У такі періоди людина відчуває мінливість буття, почуває себе в
епіцентрі історичних подій, що породжує соціальну розгубленість і світоглядну
невизначеність, бере під сумнів звичні оцінки, гостро усвідомлює проблемність свого
існування і нестійкість системи світоглядних орієнтирів.
У перманентному процесі соціального розвитку створюються особливі "вузлові точки", в
яких суспільство шукає нову консолідуючу ідею (релігійну, національну, класову, екологічну
та ін.), яка виступає як оцінний критерій історичних подій і ситуацій наступного періоду аж до
чергової переоцінки всієї системи колективної взаємодії. Все це дозволяє вести мову про
особливі духовно-моральні ритми історії, періодичні перебудови всього укладу життя, так чи
так поєднаних зі змінами у сфері світоглядних орієнтацій окремих людей і мас.
Сучасне суспільне буття в Україні, має всі ознаки трансформаційного стану, коли
боротьба традиційного та нового, консерватизму та інноватики набуває конфліктних і відкрито
конфронтаційних форм. Перехідні стани суспільного буття і є власне перехідними епохами,
адже їх змістом є розпад старої та становлення нової системи світоглядних орієнтацій, їх
трансформація. Процес трансформації суспільства – один із ключових у добу сучасної
глобалізації. Розуміння характеру та особливостей цього процесу в загальному контексті
світових перетворень потрібне для вироблення ефективної державної стратегії, для розв‘язання
нагальних завдань і усвідомлення інтересів української держави.
Поняття "трансформація" відображає певний момент у розвитку сущого, що
характеризується переходом від накопичення певних ознак нового до руйнування старих засад,
становленням якісно нового стану предмета. Трансформація як момент розвитку суб‘єкта
відображає перехідний стан від того, чого вже немає, до того, чого ще немає, але що має чи
може бути. Соціальна трансформація – це період становлення нових соціальних форм,
становлення нових принципів соціального ладу та виникнення нових соціальних інститутів.
Соціальна трансформація може бути зумовлена соціальними потрясіннями, революціями,
реформаторською діяльністю історичної особи, активністю тих чи тих соціальних спільнот
(нація, клас, народ). Для суспільства період трансформації означає перервність, відхилення,
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руйнування наявної соціальної традиції. Трансформація не завжди характеризується
прямолінійністю, її розвиток може здійснюватись у будь-якому напрямку, як в річищі прогресу,
так і регресу [4, с.214-215]. Дослідження, проведені в напрямку філософії освіти, дали
неоднозначні результати, концентрована суть яких виражається низкою тез.
По-перше, сучасне суспільствознавство не виробило специфічної наукової парадигми,
яка б дозволила створити хоча б відкриту (не завершену) теорію трансформації суспільств.
Більшість вчених, які працюють у цій сфері, обмежуються загальновідомими істинами – всі
суспільства трансформуються, можуть змінюватися досить різко, існують революційні та
еволюційні трансформації, поступальні та повторні, системні й безсистемні тощо.
По-друге, в результаті руйнування частини державних систем культурного та
державного забезпечення мають бути створені нові, які спираються на муніципальний і
приватний інтерес, але регульовані та підтримувані державою: охорона здоров‘я, освіта,
пенсійна система, система гарантій по безробіттю.
По-третє, всі перелічені вище процеси можуть відбуватися одночасно. Основою такої тези є
загальновизнане в соціальній філософії уявлення про системний характер суспільства і що "зміни в
одній ланці, сегменті суспільства викликають системно орієнтовані зміни в інших сегментах" [2].
Ці тези повністю відображають процеси, які відбуваються в суспільстві в період
глибокої кризи не лише фінансової світової системи, а й суспільно-економічних формацій,
як соціалістичної, так і капіталістичної.
Коли засадничі тези так званої "теорії" трансформації стають умовними, тоді ця теорія
втрачає свої визначальні характеристики, а суспільна трансформація починає сприйматися як
відкритий процес, що розвивається під впливом початкових базових ситуаційних обставин,
цілей і засобів їх досягнення в діяльності людей. Це саморегульований, самокорекційний
процес, і він здебільшого вивільнений від концептуальної заданості результатів, які присутні в
проектах модернізації та реформ.
Суспільна боротьба, соціальна невизначеність, багатосценарність подальшого розвитку
суспільства в певний момент, потреба вибору соціальних горизонтів методом спроб і помилок
(оскільки відсутній соціальний досвід), зростання ролі суб‘єктивного чинника, зокрема політичної
еліти в розвитку суспільства – все це характерні ознаки періоду соціальної трансформації.
Проблему соціальної трансформації можна розглядати як один з аспектів проблеми
розвитку суспільства, формування в ньому образів і сенсу майбутнього. Дійсно, категорія
"соціальний розвиток" містить специфічні характеристики соціального відтворення,
конструювання і проектування, спілкування, формування соціальної нормативності,
контекст соціальних очікувань, символізування, організацію і низку інших аспектів життя
суспільства. Серед цих компонентів соціальна трансформація виступає як онтологічна
характеристика розвитку суспільства, що включає передусім складні взаємовідносини його
суб'єктної й об'єктної сфер.
Процес трансформації викликає закономірні зміни, які зумовлені цілою низкою чинників.
Можливість дослідження та виявлення таких закономірностей наближає суспільство до сталого
світоглядного поля, а вивільнена соціальна енергія знаходить своє застосування на
емпіричному рівні. Трансформація суспільства відрізняється від "модернізації" суспільства
глибшими змінами в основоположних соціальних і економічних структурах, а також у
світоглядних засадах суспільства.
Модернізація суспільства передбачає "осучаснення" традиційних соціально-економічних і
духовних структур суспільства або його оновлення з урахуванням нових засад і вимог. У самому
понятті "модернізація" донині не проводиться чітке розмежування її розуміння на різних рівнях:
історичного процесу, соціальної системи і людської особистості. Під час оцінки модернізації
суспільства, як правило, виходять із "норми розвитку", "зразка", еталона розвитку, відхилення від
яких розглядається як міра чи ступінь відсталості. Висуваються й такі критерії модернізації
суспільства: перетворення місцевих ринків на ринок загальний; прорив замкнутості й становлення
відкритого суспільства; ствердження принципів раціональності, ефективності, продуктивності в
функціонуванні суспільства; наявність відповідальної свободи особистості тощо.
Трансформація суспільства, на відміну від модернізації, передбачає якісну зміну соціуму
загалом. Поняття "трансформація суспільства" акцентує увагу на перервності існуючої
соціальної традиції та підкреслює перехід до нових соціальних принципів. Серед істотних
ознак соціальної трансформації можна виокремити такі: 1) радикальна зміна принципів
соціального устрою в усіх сферах життя суспільства; 2) руйнування (повне чи часткове) старих
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соціальних інститутів; 3) виникнення соціальних ніш, які не контролюються державою (в
економіці, в ідеологічних процесах, в соціальній та політичній сферах життя суспільства);
4) злам ідеологічних традицій, розмивання моральних норм, правовий нігілізм, заперечення
потреби в державній релігії чи політичній ідеології, соціальному міфі, які об'єднують та
мобілізують маси; 5) криза всіх сфер функціонування суспільства як результат нігілізму у
ставленні до попереднього соціального досвіду перетворення суспільства; 6) соціальна
неефективність перетворювальної енергії соціальних об'єктів, ірраціональність соціальних
процесів, особливо на початкових етапах трансформації суспільства; 7) актуалізація ідей
націоналізму, сепаратизму, сектантство; 8) свобода, яка розглядається як фундамент
суспільства, що формується [6, с.123].
Водночас між трансформацією та модернізацією суспільства є багато спільного. Це –
перетворення суспільства відповідно до певних принципів. Відмінність між ними полягає в
глибині, масштабах перетворення соціуму та ролі соціального суб‘єкта в цьому процесі. Сенс
суспільно-перетворювальної діяльності полягає у подоланні стихійності суспільного розвитку,
його непередбачуваності та непідвладності людській волі, а також в його вдосконаленні
шляхом усунення несправедливості, соціальних "виразок" тощо.
Модернізація передбачає вдосконалення окремих моментів життя соціуму, тоді як
трансформація відображає зміну сутності соціуму загалом, що є наслідком перетворювальної
діяльності суб‘єкта й об‘єктивних умов його життєдіяльності. Якщо модернізація суспільства
виходить із певного соціального ідеалу, то трансформація суспільства на початкових етапах
має яскраво виражену деструктивну функцію стосовно попередньої соціальності й розмиті
контури майбутнього. Трансформація суспільства – не тільки результат перетворювальної
діяльності людини, а й відносно самостійний стихійний розвиток певних аспектів людської
культури: способів буття, стилів життя, діяльності, мислення.
Зіставляючи свідому діяльність людини та об‘єктивний складника соціального розвитку,
відповідно до марксистських традицій, вважалося, що хід історії визначається законами. Діяльність
суспільного суб‘єкта ґрунтувалась на усвідомленні об‘єктивної спрямованості історичного процесу.
Історична зумовленість суспільного розвитку змінюється ситуативним соціальним
конструюванням, соціальною інженерією. Перетворювальна діяльність людини викликана
насамперед нагальними потребами моменту, а не історичними тенденціями, традиціями. Тому
й трансформація суспільства відбувається завдяки соціальному конструюванню з метою
пристосування соціальних форм до потреб людини. При цьому відкидається ідея про потребу
підпорядкувати всі дії людини одній наперед визначеній меті чи ідеалу. Перетворювальний
характер діяльності дозволяє її суб‘єкту постійно виходити за межі наявної конкретної ситуації,
долати покладені в її основу "програми". У цьому виявляється принципова відкритість,
універсальність і свобода діяльності.
Трансформація суспільства, певною мірою, непередбачувана з позиції сьогоднішнього
інтерпретатора, адже соціальна практика не завжди повністю відповідає соціальній теорії і
висунутому нею ідеалу. Одним з аспектів соціального ідеалу поставала ідея перетворення
суспільних форм з метою досягнення оптимального, гармонійного суспільного ладу – "ідеального
суспільства". Саме в світлі такого ідеалу здійснювалися різноманітні соціальні перетворення, що
були спрямовані на оптимізацію суспільного життя у відповідності до тих його пріоритетів і
цінностей, які становили конкретний зміст ідеалу найкращого суспільного ладу в ту чи ту епоху.
Аналіз "втілення в життя" того чи того соціального ідеалу свідчить про відносну
незалежність трансформації суспільства від пропонованих проектів перебудови. Соціальний
ідеал як відображення суперечності між наявним і бажаним буттям, на жаль, не містить
розробки механізму його реалізації. Загалом, це – актуальна проблема перетворювальної
діяльності соціального суб‘єкта, однією з граней взаємодії "мета – засіб". Однак, не зважаючи
на всі історичні модифікації соціального ідеалу, В. Шамрай простежує їх загальні
характеристики та виділяє серед них такі: перетворення суспільства, орієнтоване на певний
трансцендентальний взірець; особливий шлях пізнання цього трансцендентального взірця –
специфічна форма одкровення, що претендує на зосередження на собі всіх життєвих прагнень
людини, відкриття долі людини і людського роду; ідеал досконалого суспільства має жорстко
регульований і навіть прямо регламентуючий історичну дію характер; ідеал досконалого
суспільства є формою експлікації історичної необхідності і її наслідування.
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Трансформація суспільства – це процес зміни соціуму, який не визначається суцільно
перетворювальною свідомою діяльністю людини. Значним за своїм обсягом є потік
неконтрольованих процесів, по суті стихійних, які розгортають свій зміст всупереч чи
паралельно до перетворювальної діяльності соціального суб‘єкта. Основне знаряддя
перетворення соціуму – державна влада, а її основний метод, що випливає із її сутності –
організоване насилля в різноманітних формах. Цілісне, тотальне, максимально адекватне
соціальному ідеалу перетворення суспільства, в принципі, виявляється неможливим,
свідченням чого є поразки тоталітаризму ХХ століття. Адже саме тоталітарний порядок
втілював у собі спробу всезагальних перетворень соціуму.
Трагічний парадокс полягає в тому, що саме тоталітарні режими виникали в руслі
глибокого прагнення людей до щасливого устрою їх буття. Найбільш трагічні й жахливі
наслідки соціальної діяльності проростали з найбільш натхненних і сміливих прагненю.
Складний механізм саморегуляції суспільного життя містить, окрім свідомої діяльності,
неформалізований, стихійний процес відтворення соціальних форм, у тому числі й
громадянським суспільством.
Трансформація свідчить, що народи і країни, які тривалий час розвивалися на іншій
цивілізаційній основі, адекватно сприймають лише цінності більш розвинутих у технікоекономічному відношенні країн. Будь-яка спроба імпортувати, імплантувати систему
зовнішніх стосовно цього соціуму світоглядних орієнтирів зустрічає значний опір. В
дійсності, як зазначає С. Хантингтон, "в ісламській, конфуціанській, японській, індуїстській,
буддистській і православній культурах майже не мають ніякого відгуку такі західні ідеї як
індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність, свобода, верховенство
закону, демократія, вільний ринок, відокремлення церкви від держави" [5, с.43]. Тому
характерною для початкового періоду трансформації соціуму є трансплантація лише
зовнішніх форм і масової культури "взірцевої" цивілізації.
Філософія охороняє моральні принципи людини, мобілізує волю до праведного, світлого
життя, до осмислення власних дій і сприяє практичній реалізації всього доброго і
справедливого. Так історично склалося, що ідеалом української філософії поставала людина,
яка наділена не лише розумом, а й "чистим" серцем, чуйна та милосердна до інших,
просвітлена любов‘ю до своєї землі, до свого народу. Органічною частиною змісту української
філософії були проблеми, пов‘язані з осмисленням сенсу буття людини як розумної та духовної
істоти, яка не терпіла жодного насильства над собою.
Недовговічність і нестійкість світських й атеїстичних соціальних форм і структур, бажання
людини у важкий перехідний час отримати нову соціальну організацію "тут і зараз" штовхає її в
обійми ідеї божественного дивотворення. За допомогою Святого Духа, як стверджує
іг. Іоан (Економцев), творчий процес здійснюється з такою легкістю та швидкістю, що викликає
подив у самого творця, який інколи не може повірити в те, що створений витвір є його власним
витвором, тому що стан творчого екстазу є станом обожнення, і в цьому стані, творить вже не
людина, а боголюдина. Релігійної концепції творчості дотримуються й деякі світські дослідники
цієї проблеми. Аналізуючи погляди М. Бердяєва та С. Франка, можна дійти висновку, що в
творчості свого найповнішого вияву набуває Боголюдська природа особистості, оскільки Бог –
фінальна причина й запорука людської творчості. Роль філософії, яка намагається осягнути
природу і сутність творчості, зводиться до виявлення доконечної передумови творчості –
творення людиною самої себе як перетворення себе на образ і подобу Божу.
Висновки. Запит на наукове дослідження світогляду людини під впливом процесів
соціальних трансформацій залишається актуальним і потрібним суспільству в умовах його
перетворень. Адже філософи й досі розмірковують над світоглядним питаннями про
напрямок руху і змін у світі, про роль і місце людини в ньому. Зміна соціально-економічних
формацій, криза світоглядних систем, деградація світогляду пострадянського соціального
простору, боротьба за новий перерозподіл енергетичних і сировинних ресурсів, трудових
ресурсів штовхає суспільство в невідомому напрямку, що викликає до життя його
трансформацію, і, відповідно, світогляду людини. Результат, який остаточно сформується,
можна буде побачити не раніше, ніж через кілька поколінь.
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Summary
Bratsun I. Changes in the Outlook of a Person under the Influence of the Processes of Social
Transformation. The impact of social transformation on the person, on the vector of development of society and
the important aspects of the transformation of social system is analyzed. The interrelation and interdependence
of world transformation and social change are considered. Factors and optimization direction of the human
world in the global financial and socio-political crisis are revealed. The transformation of modern society
defines "crisis" as a permanent condition of the modern world. Keywords: social transformation, modernization,
human world, social system, social ideal, crisis.
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОТУРИЗМУ:
ЗМІНА ПАРАДИГМИ
Доведено, що нині етнотуризм активно розвивається в Україні, а тому потребує розробки нової
парадигми його підтримки та промоції. В основу парадигмального підходу покладено український
етногеокультурний феномен. Зазначено, що його втілення можливе через запровадження публічноприватного партнерства в туризмі. Ключові слова: етнічний туризм, парадигма, туристична індустрія,
український етногеокультурний феномен, український етнічний ренесанс, публічно-приватне партнерство.

Постановка проблеми. Сьогодні міжнародний туризм посідає одне з провідних місць у
світовій економіці, що спонукає державні інституції до здійснення активних заходів реклами та
промоції національного туристичного продукту. В‘їзний туризм викликає жвавий інтерес у
іноземців, та водночас, активізує міжнародні туристичні потоки до окремих туристичних
дестинацій завдяки своїм унікальним автентичним пропозиціям. Разом з тим, зростає потреба у
розробці та утвердженні нових наукових підходів до розвитку внутрішнього туризму, який
сприяє подорожам всередині країни.
Сучасні тенденції пришвидшують процеси розробки та пошуку нових векторів
розвитку туризму в Україні, яка для цього має потужний рекреаційно-туристичний потенціал.
Підтвердженням зростаючого інтересу стає етнотуризм, який науковці розглядають порізному: як різновид спеціалізованого, етнографічного, культурно-пізнавального, інших видів
туризму, а тому постає потреба у проведенні глибоких теоретико-методологічних досліджень,
здатних сприйматися не тільки науковим співтовариством, а й широкими колами вітчизняної
та світової туристичної громадськості. Це слугує підґрунтям для утвердження нової
парадигми розвитку внутрішнього та в‘їзного туризму в Україні через віднайдення своєї
унікальності та неповторності на туристичній мапі світу.

56

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

З огляду на сказане, етнотематика все частіше стає пріоритетним напрямом наукових
досліджень вітчизняних туризмознавчих, філософських, культурологічних, соціологічних,
психолого-педагогічних та державно-управлінських студій, підтверджуючи актуальність
запропонованого дослідження.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Науковий інтерес до вивчення проблематики
етнічного туризму почав активно зростати серед зарубіжних науковців наприкінці 80-х рр. ХХ
ст., зокрема відзначимо праці Е.Сміта, А.Тойнбі й інших.
Проблемами розвитку етнотуризму в Україні науковці активно почали займатися також
наприкінці ХХ століття. Серед плеяди дослідників – О.Бейдик, О.Дутчак, В.Кифяк, М.Кляп,
І.Кучинська, О.Любіцева, М.Мальська, Є.Панкратова, В.Петранівський, А.Полухіна,
В.Стафійчук, Л.Устименко, В.Худо, Ф.Шандор та ін. В їх творчих доробках відображені
дослідження теоретичних аспектів розвитку етнотуризму, представлена характеристика
вітчизняних етнотуристичних регіонів України з позиції формування етнотурів, приділено
увагу розробці термінологічного апарату тощо.
Дослідницьким інформаційно-методичним центром упродовж останніх років позиціонує
себе Львівський державний інститут економіки і туризму, який став науковою установою, що
займається вивченням проблематики етнічного туризму, ініціатором проведення науковопрактичних конференцій, присвячених виявленню сучасних тенденцій розвитку та проблемам
українського етнічного туризму, розробником проекту Державної цільової програми розвитку
українського етнотуризму.
Науково-практичний аспект розвитку українського етнотуризму вивчається та
реалізується викладачами кафедри міжнародного туризму Інституту готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Зусиллями
студентів та автора статті в рамках науково-дослідних робіт кафедри за напрямом
«Дослідження потенціалу туристичних ресурсів в Україні» був розроблений та активно
просувається «Календар подієвого етнотуризму в Україні на 2013 рік», у якому зібрана
інформація про етнотуристичні атракції всіх областей України та Автономної Республіки Крим.
Нині цей інтерактивний ресурс успішно презентує етнофестивальний рух і етнокультурні
заходи за напрямами: релігійна обрядовість, народне декоративно-прикладне, ужиткове,
хореографічне, музичне мистецтво, бойова історична реконструкція, народні промисли,
етномода, національна кухня, спортивна рекреація.
Сьогодні етнотуристичною тематикою зацікавлені вітчизняні суб‘єкти туристичної
діяльності, які організовують етнотури до унікальних локацій або у місця проведення
етнофестивалів. Значна кількість заходів проводиться за сприяння місцевих органів влади та
зацікавленої громадськості. Саме цим пояснюється особливий науково-практичний інтерес до
відродження традицій української минувшини, їх популяризація засобами туризму у процесі
публічно-приватного партнерства.
Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. З викладеного вище,
зрозуміло, що більшість туристичних країн світу з метою привертання уваги потенційних
туристів використовують етнотуризм як унікальний ресурс, притаманний саме цій державі.
Таку можливість отримала й Україна в наш час, яка за останні роки обрала етнотуризм
пріоритетним напрямом розвитку окремих територій.
Однак варто зауважити, що етнотематика розвивається, у переважній більшості, з
ініціативи незначної кількості туристичних підприємств; ініціативних власників відновлених або
створених етнооб‘єктів; має ознаки регіоналізації (значною мірою – це західний, центральний,
північний та південний регіони), але, на жаль, не має державної підтримки, за виключенням,
окремих обласних та районних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Саме тому серед першочергових завдань з боку урядових інституцій повинна стати
розробка концепції, а згодом, стратегії розвитку українського етнотуризму як базового документу
для Державної цільової програми розвитку українського етнотуризму. Це, своєю чергою,
спонукає наукову спільноту до створення та пропагування оновленої парадигми розвитку
вітчизняного туризму, в основу якої має бути покладена етнотуристична проблематика.
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Мета запропонованої статті полягає у теоретичному обґрунтуванні потреби в
утвердженні нової парадигми розвитку вітчизняної туристичної індустрії, що є можливим через
використання потенціалу українського етнотуризму шляхом публічно-приватного партнерства.
Виокремлена мета дозволяє розв‘язати низку наукових завдань: здійснити аналіз
джерельної бази етнотуризму, подати визначення поняття «етнічний/етно туризм» та визначити
його місце в структурі туризму; проаналізувати сучасний стан етнотуризму в Україні, виявити
основні тенденції, проблеми та перспективи його розвитку; визначити основні ресурси
етнічного туризму з метою залучення їх до формування конкурентоспроможного національного
туристичного продукту України; представити концептуальні засади нової парадигми розвитку
вітчизняної туристичної індустрії на засадах публічно-приватного партнерства.
Виклад основного матеріалу. Сучасна світова туристична індустрія постійно працює над
вивченням мотиваційних уподобань споживачів туристичних послуг. Характерною ознакою
втілення такої взаємодії є переорієнтація пляжного відпочинку на культурно-пізнавальний. Через
те, на зміну формулі «трьох S»: sea – sun – sand (море – сонце – пляж) поступово приходить
формула «три L»: lore – landscape – leisure (національні традиції – пейзажі – дозвілля).
Все частіше й науковці, і практики говорять про використання основних засад теорії
«етнічного ренесансу», введену в науковий світ видатним англійським етносоціологом та
етнополітологом Ентоні Смітом і втілену в життя багатьма націями. Її теоретичний концепт
ґрунтується на відродженні свого етнічного минулого та привнесення його у реальне нинішнє
життя через не просте копіювання, а оновлення, осучаснення, модернізацію. За його
твердженням, ―етнічний ренесанс – це засіб віднайдення й збереження свого етнічного минулого
і водночас трансформація його у дещо сучасне, побудова нового типу життя на стародавніх
підвалинах, створення нової людини, побудова нового суспільства через відродження старої
етнічної ідентичності та збереження кілець у ланцюгу поколінь‖ [8]. Згодом ідею Ентоні Сміта
підтримують і розвивають ряд вчених, серед яких професор Сіракузького університету США
Майкл Новак, який влучно окреслив в етнічному ренесансі потребу оновлення, називаючи його
«голодом на моральний образ, на власну аутентичність, на можливість бути собою і не бути
такими, як усі інші» [8].
Упродовж тисячоліть на території своєї держави українці – представники титульної нації
– створили фундаментальні історико-культурні, матеріально-духовні цінності, зберегли для
прийдешніх поколінь оригінальні зразки неперевершених українських народних промислів,
самобутню мовно-пісенну та літературну спадщину та в складних суспільно-політичних умовах
відстоюють всі ці надбання й зараз. Вони – по-справжньому ще не оцінений скарб
національних туристичних ресурсів, які популяризують етнічний та інші види туризму та є
підґрунтям для втілення «українського етнічного ренесансу» (визначення автора).
Вважаємо, що етнотуризм – один з найперспективніших нині видів туризму в Україні,
можливості якого повною мірою не вивчені, не використані й не оцінені. Це дає підстави
стверджувати, що затребуваною часом стає розробка та впровадження нової парадигми
розвитку вітчизняної туристичної індустрії, побудованої на засадах віднайдення та відтворення
найкращих традицій української гостинності.
Як науковий концепт, парадигма вимагає цілісного підходу до її розробки, тому варто
окреслити фундаментальні наукові, ціннісні, практичні та суспільно-політичні складові у її
структурі. Найперше, потребує деталізації науковий супровід термінологічних аспектів
етнотуризму, виокремлення його сутнісних характеристик, формулювання відповідного
понятійно-категоріального апарату. Ця проблема стала провідною у творчих доробках ряду
зарубіжних та вітчизняних дослідників. Однак у більшості з них немає єдиного підходу до
поняття «етнотуризм». Зокрема в Україні, така термінологічна неузгодженість зумовлена
відсутністю правового регулювання етнотуризму та широким науковим дискурсом понятійного
апарату видової туристичної класифікації.
У працях вітчизняних науковців представлено досить широкий понятійно-категоріальний
апарат етнічного туризму, виокремлено етнографічний, етнокультурний, ностальгічний,
етнографічно-краєзнавчий,
сентиментальний,
гастрономічний,
івент-туризм (подієвий),
етнофестивальний, які постають як окремими видами туризму, так і різновидами етнотуризму.
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Одним із перших визначення етнотуризму запропонував американський дослідник Е. Сміт,
вбачаючи в етнічному туризмі засіб пізнання глибинних традицій, екзотичних народностей, що
включає відвідування їхніх домівок і поселень, спостереження за обрядами тощо [8].
Висновки вітчизняної дослідниці С.Муравської показали, що більшість існуючих
досліджень етнічного туризму в європейських країнах і США концентрують увагу на визначенні
етнотуризму як мандрівок до часто ізольованих етнічних груп і екзотичних місць. Ряд науковців
вважає, що етнічний туризм має включати подорожі друзів та родичів на батьківщину предків з
метою вивчення власної етнічної приналежності (ностальгічний туризм) [4].
Серед українських науковців немає одностайної думки щодо визначення терміну
«етнотуризм». Л.Устименко етнічний туризм розглядає як етнографічний, що є видом
пізнавального туризму, основною метою якого є відвідування етнографічних об‘єктів, що є
історичною спадщиною народу, який проживав на цій території [11].
Український дослідник В.Петранівський пропонує розглядати етнотуризм як
етнокультурний та інтегрований спеціалізований вид туризму, який сформувався на межі
туризмології, культурології, етнографії, туристичного краєзнавства і рекреалогії шляхом
міждисциплінарного синтезу їх теоретико-методологічних і прикладних досліджень [6].
Як бачимо, термінологічна неузгодженість поняття «етнотуризм», з одного боку,
демонструє підвищений науковий інтерес до цієї проблематики, та водночас, вимагає
вирішення дискусійних питань щодо визначення етнічного або етнотуризму, під яким, на
нашу думку, слід розуміти вид спеціалізованого туризму, що сприяє задоволенню духовних,
психологічних, фізіологічних, соціальних потреб осіб, які подорожують, створює умови для
ознайомлення з історико-культурною, етнографічною, духовною спадщиною певного етносу.
Об‘єктами такого виду туризму є матеріальні, духовні та культурні цінності, створені та
збережені представниками певного етносу в процесі життєдіяльності на чітко окресленій території.
Суб‘єкти етнічного туризму – особи (туристи) або колективи індивідуумів, які ознайомлюються з
об‘єктами етнічного туризму за допомогою різноманітних комунікативних практик.
Варто зазначити, що серед різноманітних наукових підходів до етнотуристичної тематики
дискусійним залишається питання щодо чіткої класифікації етнотуризму. Проведений аналіз
джерельної бази, наявний ресурс етнічних турів дозволяє провести класифікацію етнотуризму
за такими критеріями: характером місцевості; метою подорожі; сезонністю; соціальнодемографічним показником; тематикою етнозаходу; формами організації. Систематизовану
нами класифікацію етнотуризму викладено в табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація етнотуризму
№ п/п

Критерій класифікації

1.
2.

За характером місцевості
За метою подорожі

3.
4.

За сезонністю
За соціально-демографічним
показником

5.

За тематикою етноподії

6.

За формою організації

7.

Відповідно до напряму
туристичного потоку

Різновиди етнотуризму
Етносільські, етноміські.
Спортивний, пізнавальний, релігійний
рекреаційно-оздоровчий, краєзнавчий,
пригодницький, культурно-освітній,
екологічний, комбінований та ін.
Зимовий, літній, міжсезонний.
Дитячий, юнацький, молодіжний, сімейний, для людей
середнього віку, для людей похилого віку, без вікового
цензу.
Релігійно-обрядовий, мистецький (народний фольклор і
т.д.), гастрономічний (національна кухня), декоративноужитковий (народні промисли), стилістично–
дизайнерський (етномода), бойової / історичної
реконструкції, спортивно-рекреаційний.
Фестиваль, виставка-ярмарок, майстер-клас, спортивні
змагання, карнавал, дегустація, вернісаж, реконструкція
історичних подій тощо.
Внутрішній (традиційний), в‘їзний (ностальгічний).
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Отже, представлена класифікація етнотуризму є однією зі спроб систематизації
розрізненої інформації, яка може бути взята за основу й у процесі подальших наукових
досліджень доповнюватись новими різновидами залежно від класифікаційних ознак.
На туристичній мапі світу Україна – унікальна держава. Потенціал її туристичних
ресурсів невичерпний, багатогранний, розмаїтий і автентичний. Особливою індивідуальністю
вирізняється Україна як держава, що дала світові неординарне, унікальне філософське
світоглядне вчення, в основі якого лежать ціннісні людські якості з притаманною українцям
самобутньою етнічною відкритістю, щирістю, душевністю, чуттєво-емоційним внутрішнім
світом, щедрістю, гостинністю, високим рівнем грамотності, постійним прагненням до
саморозвитку та самовдосконалення.
Суттю української національної ідентичності є духовний тип українця з первісністю
серця як провідного первня морального життя на засадах рідної природно-культурної
національної традиції. Тому не випадково, сила духу українця, за влучним визначенням
П.Таланчука, є в його серці [10]. Сковородининська філософія серця знаходить своє
відображення в сучасних реаліях і є затребуваною формою різних комунікативних практик,
серед яких провідне місце посідає етнотуризм.
Унікальністю українського етнотуризму є природна тяга до землі та всього земного як
особливого ціннісного первня української етнічної душі, своєрідний етно-дух Землі,
закладений ще в епоху трипільської культури та сформований упродовж тисячолітнього
історичного розвитку Української держави. Це не лише природне біорізноманіття, цінні ґрунти,
мальовничі ландшафти, сприятливі природно-кліматичні умови, які давали сили на
добротворення, а й синергія етногеокультурних традицій, що відповідно склалися саме на цій
території як поєднання духовних цінностей, в який земля возвеличувалася не лише як
годувальниця, а й стрижнева вісь ментального буття українців.
Духовність – ціннісна риса української ментальності, що збереглась і відродилася в
умовах «українського етнічного ренесансу» й стала однією з провідних тематичних
етнотуристичних подорожей, бо з давніх часів і донині Людиноцентризм і Христоцентризм – у
центрі української душі, а отже й у серці, тому й визначають світоглядні цінності українців.
З огляду на вищесказане, сучасний парадигмальний підхід до розвитку вітчизняного
туризму вибудовується на цінностях українського етногеокультурного феномену.
Представлена тенденція співзвучна з міжнародним досвідом відродження духовних
традицій етносів, оприлюднена ще в 1980 р. Манільською декларацією зі світового туризму, в
якій зазначалося, що саме через духовний етнічний первень відбувається гармонійний розвиток
особистості та її етнічного простору, самобутньої національної культури, традицій, практик.
Прикладний характер реалізації сучасної парадигми стає можливим завдяки
різноманітним уподобанням споживачів туристичних послуг. Віднайдення національної
ідентичності засобами туризму відбувається шляхом організації етнозаходів. Зважаючи на їх
сучасну різноманітність (див. «Календар подієвого етнотуризму в Україні на 2013 рік») [2],
важливими мотиваційними чинниками є духовні, соціальні, пізнавальні, ментальні потреби та
фінансові можливості туристів для їх реалізації.
Варто відзначити, що нині в Україні – мода на етнотуризм. Однак не слід забувати про
такі категорії громадян, які віддають перевагу відпочинку за кордоном, а для частини українців
або взагалі не цікаві подорожі і вони звикли проводити вільний час вдома, або для їх
здійснення немає жодної можливості. Тому роль держави у виявленні мотиваційних уподобань
українського споживача туристичних послуг, найперше, залежить від підтримки національних
проектів розвитку етно- та екотериторій, різноманітних етнозаходів, розбудови транспортної та
туристичної інфраструктури, що впливатиме на переорієнтацію мотиваційних уподобань
вітчизняного туриста на внутрішній ринок за рахунок якості наданих послуг. Це, безумовно,
сприятиме й зростанню в‘їзного (міжнародного) туризму.
Потребує оновлення державна політика інформаційного забезпечення та пропаганди
відпочинку в Україні з використанням різноманітних маркетингових засобів, як це традиційно
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здійснюється в багатьох країнах світу. Безперечно, економічна підтримка забезпечувала б
реалізацію національної стратегії розвитку етнотуризму через матеріальні та фінансові ресурси, а
законодавче регулювання пришвидшувало б впровадження національних проектів. Не потребує
дискусій оновлення кадрової політики підготовки фахівців туризмознавчих, культурологічних,
мистецтвознавчих спеціальностей, інформаційних і маркетингових технологій, і що вкрай
важливо, на засадах патріотизму, національної гідності та самосвідомості.
Нова віха розвитку сучасної парадигми вітчизняного туризму потребує нових форм
співпраці, що виникає між науковою спільною, органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, представниками туристичного бізнесу та громадськістю через створення
місцевих програм, стратегій розвитку етнотуризму, проведення різноманітних комунікативних
заходів. Вони є підтвердженням публічно-приватного партнерства, спрямованого на підтримку
та розвиток вітчизняної туристичної індустрії.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Розвиток українського етнотуризму на
сучасному етапі є можливістю втілення інноваційної форми «українського етнічного
ренесансу». Мода та затребуваність суспільством етнотуризму повинна супроводжуватись
правовим, організаційним, інформаційним забезпеченням, ідеологічною та фінансовою
підтримкою його розвитку і промоції з боку держави, наукової спільноти й бізнес-структур у
процесі публічно-приватного партнерства. Тільки за таких умов нова парадигма розвитку
українського етнотуризму, в основу якої покладено український етногеокультурний феномен,
що склався зі збережених національних природних, духовних, культурних надбань
українського етносу, викликатиме широкий суспільний інтерес, матиме підтримку,
визначатиме подальші наукові розвідки й згуртовуватиме українську націю.
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Summary
Нavryliuk A. Current Development of Ukrainian Ethnoturism: Paradigm Shift. The article verified that
ethnotourism is actively developed in Ukraine, where it needs the rising a new paradigm of support and promotion.
The basis of paradigm approach is the Ukrainian ethnogeocultural phenomenon. Its realization is possible by
means of the public-private partnerships in tourism. Keywords: ethnic tourism, paradigm, tourism industry,
Ukrainian ethnogeocultural phenomenon, Ukrainian ethnic renaissance, public-private partnership in tourism.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТИ
Розкрито методологічну роль світоглядних принципів антропности, антропоцентризму та
центрованости у формуванні етнічної ідентичности, які експлікують основу буття етносу. Етнос
стверджує власну самодостатність в тому разі, якщо його буття є цілісним і центрованим. Коли
буття етносу в кожнім пункті свого існування є центром, воно скрізь тотожне собі, а етнофор як
носій буття етносу виражає самодостатність етнічною ідентичністю. Ключові слова: етнічна
ідентичність, етнос, антропність, антропоцентризм, центрованість буття, самість, свобода,
децентрованість, центр, периферія.

Філософський вимір етнічної ідентичности потребує методології, яка виявляє у
світосприйнятті сталі, узвичаєні стандарти, еталони ставлення до світу, що становлять основу
традиційного етнічного світобачення, яке суттєво відрізняється від сучасного.
Існує ряд підходів до аналізу етносу та етнічної ідентичности. Так, С.Ентоні у своїй
праці «Національна ідентичність» засадничими методологічними твердженнями бере міф про
спільне походження та територію розселення. На цій основі він поділяє етнічні спільноти на
етнічні категорії та етноси як такі. У дослідженні сучасної персональної та колективної
ідентичности такі представники сучасної раціоналістичної традиції як Ж.Дерида, Ж.Ліотар,
П.Рікер М.Фуко звертаються до поняття «синхронна ідентичність». Близькою до цієї позиції
є підхід низки українських авторів, що виходять з принципу мультикультуралізму
(С.Бондарук, Т.Воропай, Л.Никифорова та ін.). Основу дослідження Ч.Тейлора, Е.Еріксона,
Е.Фрома становить поняття самости особистости, у результаті чого ідентичність постає в
статусі діахронної. Цьому підходові суголосна позиція таких авторів як М.Попович,
С.Пролеєв, В.Табачковський та ін.
За методологічну основу нашого дослідження ми беремо принципи антропности,
антропологізму та центрованости.
В аналізі етнічної ідентичности ми виходимо з тези, що особливість світосприйняття
сучасної середньостатистичної людини виражена тенденцією до витіснення зі свідомості
узвичаєних стандартів, еталонів ставлення до світу, що становили ідентифікаційний стрижень
буття індивіда традиційного суспільства. Їх місце посідають інструментально-меркантильні
погляди, які диктують стиль міжперсональних взаємин, спілкування, поведінки й дозвілля. Це
обернулось для сучасника кризою персональної й національної ідентичности та кризою
особистости взагалі, яку він переживає через почуття марнотности власного існування, а вихід
вбачає в гонитві за новими враженнями, речами, ситуаціями. Такий стиль життя людини
розмиває змістовий стрижень її буття й посутньо змінює її місце в світі, тоді як у традиційному
суспільстві людина вчувала цілість власного існування, позаяк була інтегрована в цілісну
систему «природа–людина–спільнота». Сказане вище й актуалізує звернення до аналізу буття
людини та її ідентичности як у традиційному, так і в сучасному українському життєвому світі.
Традиційно-племінне сприйняття світу, яке супроводжує процес становлення етносу,
характерне інтегрованістю індивідів в природні цикли, де виявляє себе індивідуація, адаптація
та активне впорядкування околу. У такому способі ставлення до світу індивід стверджує
антропність світобачення, яка у філософському вимірі означає фізичний і духовний зв'язок
людини з Космосом. Так індивід реалізує власне суб‘єктивне вираження антропологізму у
формі уявлення про буття природи, надприродних сил, соціуму, про добро й зло,
справедливість, щастя, порядок тощо. Зауважимо, що антропологізм включає два моменти:
перший стосується унікальности індивіда, його самоцінности, й вказує на місце в довкіллі,
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світі, другий – означений принципом антропоцентризму – вказує на прагнення людини ставати
центром природного довкілля з метою його освоєння й підпорядкування. У традиційному міфоязичницькому світосприйнятті поєднані раціональний та ірраціональний моменти у ставленні
до дійсности. Така поєднаність воднораз є і виявом гармонії індивідуального й спільнотного
буття, зумовленої еталонами взаємин, звичаями, традицями, укорінененими в колективному
несвідомому. Вони не лише гамонізують життя індивідів у спільноті як цілісному бутті, а й, що
важливо, впорядковують життєвий світ як індивіда, так і спільноти. Отже, основою поєднання
антропности й антропологізму в традиційному ритуально-міфологічному світосприйнятті є
уявлення про порядок у формі соціального й природного космосу, який надає спільнотному
життю цілости. Ця цілість виявляється також у переконанні, що між землею та породженими
нею істотами існує магічний зв'язок, характерний взаємопереходом одного в інше. Означені
особливості традиційно-племінного суспільства притаманні й язичницькому світобаченню
русичів дохристиянської доби.
У дохристиянському світогляді русичів порядок життя та еталони взаємин і поведінки
тісно пов‘язані з астрономічним календарем: тут цикли господарської діяльности вплетені у
«свята Сонця, Місяця, Богів Сварога, Дажбога, Велеса, Світовида, Перуна, Лади, Мокоші, Роду,
Долі, Колодія та ін.» [5, с.28]. Підвалиною цього світогляду, згідно з «Велесовою книгою», є
уявлення про творчу космічну силу Бога-Дажбога та сам факт святости творення Світу як
першовпорядкованости хаосу: у небесній «безодні повісив Дажбог Землю нашу, аби тая
удержана була» [1, с.99]. (Ми абстрагуємося від дискусії з приводу автентичности чи
неавтентичности «Велесової книги», а беремо її текст як вираз язичницького світосприйняття).
Язичницьке світобачення виходить із переконання у священности просторово-часових
меж власного буття. Згідно з М. Еліаде, акт творення світу – це «вихідна точка», яка визначає
логіку наступного творення простору, що сприймається людиною традиційного суспільства як
священний. Подальше творення людьми власного життєвого простору як Sacrum‘у, зауважує
Еліаде, починається, так само як і космічне, з «вихідної точки». Нею, зазначає дослідник, у,
наприклад, ведичному ритуалі освоєння територій був «вівтар вогню, присвячений Агні» [4,
с.17]. З «огнищем» як «вихідною точкою» пов'язаний в язичницькій Русі онтологічний зміст
концепту «порядок», означений універсалією «свята правда» як порядок, встановлений
космічною силою, який базується на справедливості.
Спираючись на дослідження аграрних традицій виробничої сфери, можна стверджувати,
що таке антропно-космічне просторово-часове світосприйняття лежить в основі механізму
відтворення господарської, морально-естетичної і соціальної системи на терені України в
дохристиянську добу. Календарно-циклічні способи господарювання, що набувалися «в
процесі трудової діяльности, фіксувалися й формувалися в найпростішу систему традиційних
обрядів і звичаїв, стаючи частиною господарчої і загальної народної культури» [7, с.91]. Таким
чином, аграрно-виробничі традиції, обрядово-ритуальні магічні дії, природні цикли – все разом
сприймалось у єдності і взаємопов‘язаності.
Можна стверджувати, що ірраціонально-магічне ставлення до світу наших предків
дохристиянської доби гармонійно поєднувалось з практично-раціональним способом
господарювання. Таке поєднання знайшло вираз в духовно-антропологічному винаході людства
– культурній традиції: «у передаваних від покоління до покоління, від епохи до епохи
культурних нормах і зразках – чи то моральні заповіді, правові норми чи вічні взірці
художнього осягнення-передчуття гармонії природного й соціального в людині» [2, с.51].
Трактуючи природно-соціальне життя як вияв об‘єктивного духу, В. Дільтай зазначає:
«Взаємозв‘язок життя даний нам лише в тім, що саме життя є структурованим взаємозв‘язком,
у якому переживання поєднані одне з одним так, що цей зв‘язок може переживатися. Такий
взаємозв‘язок осягається за допомогою загальної категорії, яка дозволяє оповісти про всю
дійсність, – категорії відношення цілого до частин ...» [3, с.244]. Характерною особливістю
взаємодій між індивідом і спільнотою є те, що спільнота, у нашому випадку це етнос як
духовно-природна цілість, є більше ніж сума одиниць, що його складає, тобто вона є
самодостатнім буттям. Згідно з В. Дільтаєм, такий «комплекс взаємодій» як історична епоха є
цінною тим, ЩО вона є сама з себе, тому як «цілісний комплекс взаємодій» вона є
центрованою у собі. Таким центрованим у собі є кожний етнос як цілісний самодостатній
організм, що підлягає власному циклу розвитку.
Отже, визначальним принципом буття як індивіда так і спільноти є центрованість. Це
означає, що цілість буття властива як загальному (спільнота), так і одиничному (індивід). Як
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зазначає М. Мамардашвілі, «в існуючого є властивість, яка окремо називається буттям. Буття, коли
воно є, то все цілком, воно є буттям існуючого» [6, с.192–193]. І як таке воно є центрованим.
Жвавий інтерес до центрованости як методологічного принципу виявляє низка сучасних
дослідників ідентичности. Так, означений Ж. Деридою принцип центрованости (центрації)
дуже влучно передає ставлення індивіда до себе як до буття, що є сутністю. Проте знаменно,
що цей принцип помітний уже в Парменідовому підході до буття, яке тотожне сутності. У
Парменіда буття у своїй самототожності рівне самому собі, тобто воно є таке Єдине, що виявне в
усьому, воно є сутність кожного існування. Єдине скрізь і в усьому є центром, тому не потребує
нічого, окрім самого себе, воно не містить периферії. В процесі історичного становлення
принципу центрованости вирізняється позиція Аристотеля, який переносить тотожність сутности
і буття на кожну річ, яка постає самодостатнім буттям і для свого існування не потребує жодної
зовнішньої причини, позаяк є причиною самої себе; воно (буття) нічим зовнішньо не спричинене.
Т. Аквінський, виходячи з позиції Аристотеля, вказує на відмінність між буттям та існуванням –
Бог як буття є центром для кожного окремого існування й вільно виявляє свою активність, а
власне свободу. Таким буттям-центром є Абсолют (Бог) у філософії Спінози та Геґеля, він, як
буття, виявний у формі внутрішньої активности, свободи. Бог є такою свободою і таким буттям,
що є сферою, «центр якої скрізь, а периферія ніде» [6, с.194]. Таким чином, буття Бога є виразом
свободи, це його самодетермінація, що є доконечним виявом сутности.
Буттям-центром язичницької етноспільноти є бог-природа, що виявляє свою свободу в
священності природних циклів дня-ночі, пір року, стихій, сакральності життєвого простору,
магічній обрядовості, звичаєвій ритуальності. Окремий індивід, інтегрований в космоприродно-соціальну екосистему, є невід‘ємною частиною цілого як етнічної спільноти, а тому
його центрованість виражена буттям спільноти.
Ефективний аналіз центрованости індивіда й спільноти запропонував М. Гайдеґер
шляхом застосування герменевтичного підходу, який дозволив брати буття індивіда й
національну (етнічну) спільність в онтологічному вимірі. У цьому вимірі й виявляє себе
феномен індивідуальної та етнічної (національної) ідентичности.
Гайдеґер у герменевтичному підході бере за вихідну тезу реального індивіда, вплетеного в
сукупність зв‘язків дійсности. Це знайшло вираз у категоріях «присутність» (Dasein), «моє буття
ось» (Da-sein) та «буття-у-світі». «Присутність моя знову-таки кожен раз у тому чи цьому способі
бути… І позаяк присутність є по суті завжди своя можливість, це сутнє може в своєму бутті
«вибрати» само себе, знайти, може втратити себе» [8, c. 60 – 61]. Отже, завданням герменевтики
постає не інтенційний аналіз свідомости, як це є у Е. Гусерля, а витлумачування
багатоманітности зв‘язків людини зі світом. Тобто Гайдеґер переосмислює саме поняття
інтенційности – воно стає похідним від багатоманітного «буття-в-світі». Якщо у феноменології
Е. Гусерля розуміння це «первісна очевидність», то в герменевтиці М. Гайдеґера «розуміння» – це
первісна відкритість людської екзистенції. Концепція ідентичности як центрованости Гайдеґера
може бути екстрапольована на аналіз буття людини як доби модерну, так і постмодерну, але
застосування її до аналізу буття традиційного суспільства вимагає певних корективів.
Своє бачення центрованости буття Гайдеґер починає з переосмислення категорії
«феномен», її семантичного наповнення у філософії І. Канта та Е. Гусерля. Так, якщо для
Гусерля феномен як ідеальна сутність існує у свідомості сам зі себе, «сам-себе-виявляє» і є
нейтральним стосовно дійсности, то для Гайдеґера феноменом є дійсний предмет, явище, що
«само-себе-виявляє», а методом, який інтерпретує смисл феномена, є феноменологічна
герменевтика, яка відштовхується від конкретного буття індивіда. Буття індивіда,
характеристикою якого є «підручність», постає наповнене смислом. Так виявляє себе
інтенційність у Гайдеґера. Проте орієнтація індивіда на власну співвіднесеність з
«підручністю» речей, що виявляють значущість як засіб, «зручність», розщеплює буття на
центр – істинне буття – та несправжнє існування – периферію. Істинне буття (центр), що
вкорінене в первісне передрозуміння, є духовним центром особи і означає вихід індивіда поза
межі плинної емпіричної значущости речей до самости; воно є ствердженням власного «я»,
персональної ідентичности. Індивід виявляє буття як центр через свою свободу, яка є
активністю, зумовленою його (індивіда) внутрішнім єством, і цим він стверджує цілість
власного буття. Так індивід конституює свою самодостатність і виявляє власну ідентичність.
Розщепленість буття на центр і периферію притаманне буттю сучасної
середньостатистичної людини. Її щоденне життя становить сукупність ролей, що забезпечує
їй адаптацію до світу та способи вираження себе соціальній дійсності. Ця публічна сторона
«Я», означена К. Юнґом як архетип персони, має на меті виконувати захисну функцію щодо
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особи. У сучасних умовах ущільненого цілераціонального спілкування з домінантним
утилітарно-прагматичним ставленням до дійсности вона постала замінником її центру –
самости. У літературі це знайшло вираз як проблема кризи особи та кризи персональної
ідентичности. По-суті це проблема розщеплення буття на центр – істинне буття і периферію –
несправжнє існування. У такий спосіб буття індивіда постає децентрованим.
Для індивіда традиційного суспільства емпірична значущість речей є не чим іншим як
життям традиції й існуванням в традиції, адже на неї замкнене буття етносу, вона – підвалина його
цілости, центрованости. Індивід же своїм буттям стверджує традицію як свою власну
центрованість. Так само в Геґеля кожна річ стверджує Абсолютну ідею як центрованість свого
буття. Абсолютна ідея є собою скрізь і будь в чому і цим виявляє й стверджує своє буття як
свободу. Поведінка, вчинки, діяльність центрованого індивіда так само є виразом його свободи, бо є
виявом його буття, яке скрізь стверджує себе як самість (центр). Буття-центр виявляє себе не
інакше як свобода. У цьому й полягає ідентичність буття центрованого індивіда. Коли ж активність
особи детермінована способами у формі «зручности» речей і людей, то її буття розпадається на
сукупність фраґментованих існувань. Буття втрачає свою сутнісну характеристику – бути цілістю, а
значить перестає бути центром і стає децентрованим. Буття, що втратило свою сутність, скрізь
постає не як центр, а лише периферія. Це означає, що сума різних ідентичностей як-то: родинна,
професійна, релігійна, ґендерна, громадянська, культурна тощо, ще не утворює цілости буття.
Цілість буття, що виражена самістю (центром), завжди щось більше за будь-яку суму
ідентичностей, так стверджує себе діалектика цілого й частини в герменевтичному підході.
Буттям-центром є часово незмінне ціннісно-смислове ядро системи значень індивіда, що
формується світом мови. Позаяк кожен індивід послуговується певною мовою, що є способом
функціювання тої чи тої етнічної культури, тому, згідно з М. Гайдеґером, мова є носієм
«первісного передрозуміння», що виявне у формі традицій, які завжди постають через систему
значень етнічної культури. Згідно з Ґ. Ґадамером, мова і становить собою буття, яке належить
зрозуміти. Випадання індивіда зі світу етнічної (національної) мови і культури означає для
нього втрату буттєвого центру, такий індивід постає децентрованим.
Отже, першим елементом методологічної бази в дослідженні ґенези етнічної (національної)
ідентичности є принципи антропности та антропологізму. Вони в традиційній етнокультурі,
перебуваючи в єдності, становлять ментальну основу органічного суспільства, що виявляється в
інтегрованості індивіда в природний і соціальний космос. Щільність соціально-природних зв‘язків
виявляє цілість буття як етносу, так і етнофора, воно оперте на традицію, що постає духовним
центром і індивіда, і спільноти. Це вказує на другий елемент методологічної бази – принцип
центрованости. Окрім того, буття спільноти є змістово більшим за суму буттів індивідів. Тому
третім елементом методологічної бази дослідження є діалектика одиничного й загального в
герменевтичному методі. Для сучасної української людини характерна множинність
ідентифікаційних центрів, що вказує на децентрованість її буття. Децентрованим є і суспільне буття
української політичної нації: візьмемо наприклад так звану багатовекторність української політики,
фраґментованість соціального буття виявляється в економіці, культурі, моралі праві тощо.
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Summary
Skrynnyk M. The Methodological Principles of the Research of the Ethnic Identity. The
methodological role of the world outlook principles of anthropocity, anthropocentrism and centration in the
formation of ethnic identity, which are expressing the basis of the ethnical being, is considered. An ethnos
maintains its own self-sufficiency in the event that it is being integrated and centered. When the ethnical being is
the center in every point of its existence, it is always identical to itself, and then the etnofor as the
implementation of the ethnical being is expressing the self-sufficiency in the form of the ethnic identity.
Keywords: ethnic identity, ethnicity, anthropocity, anthropocentrism, centration of being, self-sufficiency,
freedom, decentration, center, peripherals.
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ
В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕПОХУ
Акцентується увага на особливостях формування ідентичності людини в сучасному
інформаційному світі. Підкреслюється, що смислове наповнення ідентичності залежить від культурних
практик певної історичної епохи. В епоху сучасних інформаційних технологій ідентичність постає як
множинність Я-образів, які пов’язані як із реалізацією прихованого потенціалу людини, так і є штучно
створеними. Наголошується, що втрата сучасною людиною підґрунтя у просторово-часовому
континуумі переорієнтовує її існування та розвиток на досвід, який вона сама створює. Акцентується
увага на методологічному потенціалі практик «аутопоезису». Ключові слова: ідентичність,
ідентифікація, Я-образ, людина, множинність, само вибудовування.

Сучасне суспільство характеризується стрімким розвитком і конвергенцією
інформаційних та комунікативних технологій, які зумовлюють низку змін глобального
характеру. Ці зміни суттєво впливають на всі сфери суспільного життя і буття людини. В
людському житті технічні та інформаційні новації постають у вигляді дволикого Януса, який
однією рукою озброює її новими технологіями, новими видами портативних виробів і засобів,
пропонуючи низку надлюдських здібностей, можливостей і відчуттів, а іншою, спричиняє
нищення звичного ―ґрунту‖ її існування, створює напруженість у стосунках з природою,
соціумом та з самою собою, поширює моральну нестабільність, ціннісний нігілізм тощо.
Людина втрачає ті символічні орієнтири та горизонти загального, які тримали її в бутті. ―Те,
що століттями складало світ людини, тріщить по швах. Людина ніби розчиняється у тому, що
має бути лише засобом її буття‖, – пише Т. Сидоріна [8, с.110].
Проте кризу людського буття не варто розглядати як фінал людської історії. Це радше
знакова межа, яка символізує потребу відмовитися від розуміння людини як одномірної
(Г. Маркузе), яка раціонально та цілеспрямовано пізнає світ, на користь людини складної та
цілісної, яка реалізовуючи приховані, співзвучні епосі потенції, спрямовує свою діяльність у
річище конструювання активного нелінійного середовища. Зрозуміло, цей образ докорінно
різниться з тими традиційними уявленнями про людину, що склалися у минулі епохи.
Відповідно, метафоричний лозунг ―смерть людини‖ (М. Фуко) розуміється як відмова від ідей та
уявлень, які орієнтують дослідників на пошуки незмінної природи та вічної сутності людини.
Пріоритетним видається зосередження зусиль на дослідженні реальної людини, проблем
її життя та діяльності, середовища в якому вона живе та яке творить. Феномен людини в
широкому сенсі розглядається як ефект присутності людини у світі, як інспіровану людською
участю дійсність. Людина розглядається не як стала, а як змінна, багатоваріантна,
плюралістична за своєю сутністю величина, яка визначається різноманітними діяннями та
життєвими практиками тощо. У просторі сучасності складається нова ідентичність людини як
«можливості бути» (С. К‘єркегор). Вона детермінована лише собою, фактично відкрита до світу
та розглядається як проект (Ж.-П. Сартр), як зусилля бути собою. Розуміння людини як проекту
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актуалізує розгляд проблеми особливостей ідентичності людини в сучасному світі. Ця
проблема постає не лише як прагнення людини до самовизначення, самоствердження у
мінливих реаліях сьогодення, а й як можливість побачити та окреслити крізь призму
ідентичності важливі риси сучасного життя.
Метою статті є розгляд проблеми ідентичності, з погляду зміни її форм у контексті
особливостей розвитку інформаційної епохи.
Термін ―ідентичність‖ походить від середньовічного латинського слова ―identicus‖ –
тотожний, однаковий. До наукового обігу це поняття було запроваджене в 50-х роках ХХ
століття представником Віденської школи психоаналізу Е. Еріксоном. Дослідник трактував
термін як процес організації життєвого досвіду індивідуального Я, аналізуючи особливості
його вияву у соціумі. Відповідно, ідентичність розуміється як усвідомлення самототожності,
цілісності та неперервності в часі особистості, відображає її унікальність та неповторність,
єдність реальної поведінки з прагненнями, переконаннями. Послідовники Е. Еріксона – Дж.
Маріа, А. Ватерлан, Дж. Тернер інтерпретували ідентичність як когнітивну систему, що
виконує роль регуляції поведінки.
Питання змісту та механізмів становлення ідентичності представлене у працях А. Адлера,
Р. Бернса, І. Кона, К. Роджерса, П. Рікера, Е. Фрома, К. Юнга та інших. Ідентичність розглядалася
дослідниками як стрижневий конструкт самосвідомості, який детермінує особливості
самосприйняття та самоконтролю, ставлення до Інших. Роль соціальних інституцій у формуванні
ідентичності особистості проаналізовано у працях П. Бергера, Ч. Тейлора, Е. Сміта та інших.
Водночас, у статті ―За межами ідентичності‖ Р. Брубейкер і Ф. Купер обґрунтовують потребу
відмовитися від поняття ідентичність у поясненні соціокультурних процесів. Свою позицію вони
аргументують тим, що ця дефініція набула популярності у дослідженнях різних сфер соціальної
діяльності, здобувши статус міждисциплінарної. У зв‘язку з цим, концепт ―ідентичність‖
розмився, став багатозначним, надзвичайно диференційованим і невизначеним.
Концептуалізація ідентичності передбачає врахування двох аспектів: об‘єктивного та
суб‘єктивного. Об‘єктивний аспект включає різні фізичні, соціальні та культурні об‘єкти на кшталт:
місце народження, традиції, соціальне оточення, політична модель суспільного розвитку тощо.
Суб‘єктивний уособлює наявні та можливі ідентифікації індивідуальних або колективних суб‘єктів.
Власне ідентифікації – процес визначення людиною самої себе. Дотримуючись такої
позиції, О. Труфанова вважає основою ідентичності множинність ідентифікацій, які набуваються,
функціонують і змінюються у процесі людського життя. Дослідниця метафорично порівнює
ідентичність людини з безкінечним лабіринтом. Блукаючи лабіринтом, людина зазирає у його
закутки, вивчає їх вміст і використовує у різних соціальних практиках [11, с.13]. Ця подорож
тривалістю в життя, дає можливість людині зрозуміти та відчути – хто вона насправді та як може
реалізувати себе у життєвих практиках. ―Людське Я – складна система, в якій поєднується
багатоманітність Я-образів, кожен з яких відображає особливості нашої поведінки, фокусу
пізнавальної діяльності, специфіку психічних реакцій в різних ситуаціях соціальної взаємодії‖, –
зазначає О. Труфанова [11, с.14]. Як приклад такої взаємодії, дослідниця розглядає вплив
розвитку виробничих відносин у суспільстві на створення Я-образів, тобто ідентифікацій
людини. Вона стверджує, що в епоху індустріального суспільства, коли людина розглядалася як
безликий гвинтик виробничої чи бюрократичної машини, зростає цінність приватного життя.
Саме у приватному житті людина отримує змогу реалізувати свою індивідуальність. Тому її
ідентичність видається нібито розколотою на дві частини між виробничим, суспільним життям і
приватним. Ця роздвоєність переростає з часом у фрагментацію. Фрагментація посилюється у
сучасних соціокультурних реаліях і постає для людини вже справжнім викликом. Відповісти на
нього людина буде здатна за умови, якщо не припинить конструювати власну ідентичність,
створюючи нові Я-образи.
Смислове наповнення ідентичності залежить від контексту історичної епохи (недарма
російською ―чело-век‖ – авт. Г.С.). Культурні практики певної епохи дозволяють людині
максимально виявити онтологію свого буття. ―Бути людиною – означає бути в повноті буття‖, –
стверджує С. Смирнов [9, c.10]. Цікавими у цьому контексті постають дослідження
Джерджена Дж. Кеннета. Дослідник аналізує ідентичний портрет людини певної історичної
епохи, виокремлюючи пріоритетні для неї Я-образи. Так, пріоритетним для ХІХ століття є
романтичний Я-образ. Стрижневою основою образу є духовний світ людини. Однак на початку
ХХ століття, на думку дослідника, цей образ зазнає кардинальних змін. Зміни зумовлені
технічними та технологічними новаціями, на кшталт, телефону, радіо, кіно, автомобіля тощо,
які з часом стають стандартним набором у повсякденному житті людини. Техніка, що міцно
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входить у повсякденну практику та діяльність людини потребує від неї проникливого розуму,
уважності, раціонального мислення тощо. Відтак розмови про душу, мораль і натхнення стають
не настільки вартісними як раніше, а інколи сприймаються як чудернацькі. Сформований ХХ
століттям раціоналістичний Я-образ зазнає змін у реаліях сучасного, сповненого ризиків та
небезпек, світу. Реаліям сучасності відповідає множинність Я-образів, які людина «одягає»
залежно від соціальних пріоритетів і ціннісних орієнтирів. У цих образах людина не ховає свою
справжню сутність, на догоду іншим, а, навпаки, презентує її у певному «імідж-образі». Проте
романтичні, раціоналістичні та інші, пріоритетні для минулих епох, Я-образи не зникають
безслідно. Вони залишаються присутніми у ідентифікаціях сучасної людини. Зокрема, портрет
романтичного Я-образу простежується в телевізійних «мильних» серіалах, популярних
фільмах, етнічних фільмах тощо [4].
Усвідомлене утвердження власної сутності через безперервне творення та приміряння
нових образів, а також вміння їх позбуватися та обирати нові, відповідно до зміни ситуації, є
стрижневою основою буття сучасної людини. Таку множинність Я-образів американський
психіатр Р. Дж. Ліфтон окреслює як феномен «протеанізму». Він уподібнює сучасну людину
давньогрецькому міфічному божеству Протею, який постійно змінює свій образ і здатен його
зберегти за умови перебування лише у полоні. Причинами виникнення феномена
«протеанізму», на думку дослідника, стали: революція в засобах масової інформації, яка
зумовила безперервний обмін культурними надбаннями, взаємопроникнення різних культур,
здатність до моментального поширення інформаційних ресурсів тощо [13]. Дійсно,
інформаційно-комп‘ютерні технології не лише розширюють доступ людей до інформації та
пришвидшують її обробку, вони створюють особливе комунікативне суспільство. Це
суспільство розчиняє звичне буття людини. Воно деперсоніфікує та знеособлює людину,
роблячи життєвий світ локальним і ситуативним, залежним від тимчасових бажань та інтересів.
―Люди можуть роками спілкуватися за допомогою електронної пошти, залишаючись один для
одного інкогніто, загадкою, містером Ікс. Найяскравіше це виявляється на прикладі створення в
Інтернеті незліченої кількості чатів, форумів – своєрідних інтерактивних спільнот, де кожен
учасник незримими нитками пов‘язаний з багатьма такими ж, як і він‖, – стверджує Ю. Павлов
[7, с.317]. У такому спілкуванні людина реалізує множинність образів і ролей, які є уявними,
штучно створеними конструктами та заміняють їй на певний час реалії справжнього буття.
Множинність і розмаїтість рольових ідентифікацій символізують не лише втечу людини від
реалій, але роблять її світ і світ довкола неї суттєво глибшими та розмаїтими. Здатність і потребу
людини у створенні «віртуальних» світів і взаємодії з ними дослідники пов‘язують з поняттям
ескапізм. Словник іноземних термінів трактує ескапізм (від англ. escapе – втікати, уникати,
спасатися) як: 1) прагнення уникнути (втекти) від реалій повсякденного життя, побутових
проблем і т. д., особливий потяг до абстрактних суджень, різного роду духовної, інтелектуальної
діяльності; поведінка, яка характеризується цією тенденцією; 2) аполітичність, ухиляння від
участі в суспільному політичному житті [5]. У психологічних і психіатричних практиках ескапізм
розглядають як девіантну поведінку, що символізує бажання людини жити у примарному
вигаданому світі, є захисним механізмом людської психіки. Філософи та культурологи
розглядають це явище як вияв норми сучасної людини, вважаючи, що дещиця ескапізму присутня
в кожній людині. Звісно, проблема ескапізму та її соціокультурний вимір є доволі об‘ємною та
різноплановою темою, а відтак потребує окремих досліджень. Проте розгляд ескапізму лише як
способу втечі від світу реалій у світ фантазій, ілюзій та мрій є дещо вузьким, оскільки у життєвих
реаліях ескапізм дозволяє людині акцентувати увагу та зусилля на другорядних ідентифікаціях,
що радше символізують її хобі та уподобання, аніж серйозну діяльність, котрій вона віддає
більшу частину свого здоров‘я та часу. Як результат – людина постає як складна та багатогранна
структура, яка здатна виконувати безліч соціальних ролей, демонструючи при цьому
невичерпність і непізнаваність своєї природи у різних ситуаціях і практиках життя. Власне
наявність множини ідентифікацій дозволяє людині побудувати власну ідентичність і
презентувати світові й собі, якою вона є насправді. Відповідно, у множинності та складності
закладено шлях до найбільш повного розвитку індивіда. Ескапізм дозволяє прожити людині не
одне життя, а декілька, нехай навіть віртуальних. Перебуваючи у комп‘ютерно-комунікативному
середовищі, людина уникає справжніх реалій свого життя й отримує можливість ―приміряти‖
інші ролі, створити нові віртуальні Я-образи. У такий спосіб відбувається самореалізація тих
особистостей, які відчувають нестачу Я-образів у реальному житті.
Множинність Я-образів не існує фрагментарно та ізольовано. Їх взаємозв‘язок та
взаємозумовленість створюють цілісну природу людину. Порушення ж цієї цілісності
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спричиняє розбалансованість і кризу людської ідентичності. Кризовий стан також може бути
зумовлений штучно створеними Я-образами, які безпосередньо не пов‘язані з природою
людини. До прикладу, вже сьогодні чималу стурбованість у дослідників викликає вплив
клонування та репродуктивних технологій на природу і соціальні практики людини. Ці
технології стають причинами фундаментальних мутацій її сутності, розмиваючи межу між
природним (тим, що задано природою) і штучним (тим, що спроектовано соціумом). ―Якщо
зростаюча людина дізнається про ту дизайнерську процедуру, якій її піддали інші люди заради
специфічної зміни її генетичної структури, то перспектива штучно створеної істоти цілком
може витіснити у такої дитини сприйняття самої себе як природно зростаючого тілесного
буття. В наслідок цього, дедиференціація відмінності між ―тим, що виросло‖ і ―тим, що
зроблено‖, проникає у власну екзистенцію людини‖, – пише Ю. Габермас [12, с.65].
Модифікація людського тіла та свідомості за допомогою нейропротезів, нейрочіпів і навіть
пігулок від старіння чи для покращення настрою робить людське Я штучним, ефемерним,
мінливим. З часом воно втратить усталені межі власної ідентичності та під дією зовнішніх
чинників і впливів повсякчас набуватиме нових характеристик й очікуваних ззовні результатів.
―Новий світ антропологічних навантажень формує антропологічні ландшафти особистості‖, –
констатує В. Буданов [1, c.59].
Людина, як антропологічний проект сучасності, докорінно відрізняється від класичного
бачення та розуміння тим, що в сучасному світі з‘явилися нові культурні форми, які не мали
аналогів у минулому. До таких культурних форм, на думку С. Смирнова, належать світове
інформаційне павутиння й атомарна особистість. Дослідник звертає увагу на амбівалентну
сутність цих форм. Світове інформаційне павутиння, на його думку, здатне бути генератором
нових цивілізаційних змін, простором для саморозвитку людини, а може стати місцем її
загибелі, втратою того, що ми називаємо ―людським в людині‖. Атомарна особистість – завжди
людина можливісна, детермінована лише собою, яка здатна продемонструвати як найкращі
людські якості, так і повну їх відсутність. Людина повсякчас творить власну ідентичність, є
незавершеним проектом у світі, що саморозвивається [10, c.156]. Дослідник визначає таку
людину як людину-понтифіка, яка здатна ―наводити мости‖, встановлювати зв‘язки у творенні
власної картини світу. Образ людини-понтифіка, на його думку, – складний, оскільки містить у
собі образи інших ідентифікацій. До таких дослідник відносить: 1) людину-челенджера (від.
англ. challenge – виклик) – яка приймає виклики сучасності та здатна надати принципово нові,
адекватні ситуації відповіді та рішення; 2) людину-чойсера (від. англ. choice – вибір) – яка
робить вибір повсякчас у новій ситуації, у мережі-лабіринті, що є її основним заняттям; 3)
людину-мережевика (від. англ. networker) – це збірний образ людини сучасного буття, що
перебуває у мережевому просторі. Як приклад, експерти, аналітики, фахівці зі світових
проектів, які живуть у літаках з ноутбуком і мобільником; 4) людину-навігатора – як
провідника по лабіринту, тобто людину, яка задає орієнтири, скеровує, забезпечує реалізацію
певного акту, події [10, c.157]. Ці ідентифікації відображають головну ідею – ідею буття
людини у переході, у стані лімінальності, коли вона втрачає попередній статус, але не здобуває
нового усталеного. Перебуваючи у стані культурної паузи, вона живе лише у координатах
теперішнього, тільки ―тут і тепер‖. В умовах, коли світ постійно еволюціонує, змінюється,
трансформується, на думку Л. Горбунової, ми ―маємо знайти свою тотожність як історичну
нетотожність, тобто як тотожність, що перманентно долає себе в процесі розвитку, свою
ідентичність, як безперервний процес ідентифікації – діяльності, відкритій у не визначеність
майбутнього, у яке всі ми закономірно вже залучені‖ [3, с.43]. Дослідниця стверджує: ―Без
кінця озиратися в минуле і лише в ньому шукати свою ідентичність, намагатися протягнути
лінію долі з минулого, екстраполюючи її в майбутнє, все одно, що йти вперед з поверненою
назад головою, – це заняття щонайменше безперспективне‖ [3, с.43].
Звична ж дотепер часова система ―минуле-теперішнє-майбутнє‖ втрачає актуальність і
значущість. Життя людини позбавляється реальної та символічної опори, прирікаючи її на
нескінчені пошуки ―вислизаючого‖ буття. У цих пошуках вона не має чітких орієнтирів, вона
не озброєна картами та навігаційними приладами, а тому рухається інтуїтивно, покладаючись
на власний досвід і відчуття. Втрата людиною опори у просторово-часовому континуумі
переорієнтовує її розвиток та існування на досвід, який вона виплекала та продовжує творити у
собі. Методологічним орієнтиром в осмисленні людини, яка здійснює виробництво власної
сутності є практики «аутопоезису». Поняття «аутопоезис» ( з грец. – творення,
самовиробництво) було запроваджене до наукового обігу у 1973 р. чілійськими науковцями
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У. Матураною та Ф. Варелою. У своїй книзі ―Дерево пізнання‖ вони застосували цей термін для
розгляду проблеми визначення основи життя будь-якої живої системи. У пошуку сутності
життя дослідники відмовилися від традиційного, запропонованого еволюційною теорією,
визначення життя як здатності до пристосування та відтворення собі подібних. Розуміння
репродуктивної функції як стрижневої в житті будь-якої системи, на їх думку, є неповною та
обмеженою, оскільки не дозволяє показати складну природу та прихований потенціал живої
системи. В якості альтернативи дослідники пропонують розглядати життя як здатність живої
системи до підтримки власної ідентичності та саморозвитку, тобто до ―аутопоезису‖.
Аутопоезисна організація є, власне, тією родзинкою, яка характеризує живі істоти як живі. У
процесі саморозвитку жива система залучає зовнішні ресурси, тобто вона не є
самодетермінованою. Проте, перебуваючи у постійній ситуативній взаємодії зі світом, жива
система самовибудовується за лише притаманним їй унікальним сценарієм розвитку та
життєдіяльності. Тобто саморозвиток не є наперед спланованим, він не відбувається згідно з
директивними приписами чи інструкціями.
Суттєву роль у самовибудовуванні живої системи можуть відігравати незначні впливи.
Вони викликають збурення у всій системі, що зумовлюють неочікувані ефекти та наслідки,
―оскільки будь-яка аутопоезисна система – єдність численних взаємозалежностей, при зміні
одного параметру системи, весь організм одночасно зазнає корелятивних змін…‖, – зазначають
дослідники [6, с.90]. Звісно, притаманна живим системам структурна конгруентність – єдність,
яка дозволяє їм засвідчити свою особливу присутність у світі, здатність мати власний образ,
характерні риси тощо зберігаються. Радше відбувається не руйнація живої системи, а розкриття
її багатоаспектної природи, здатність задіяти та реалізувати її прихований потенціал. Вплив
навколишнього середовища на живу систему постає своєрідним рушієм змін у ній,
каталізатором її подальшого саморозвитку, що повсякчас відбувається за власною, не
запропонованою траєкторією, а тому є не прогнозованою. Ідея про прямо пропорційність
впливу навколишнього середовища змінам, які відбуваються у живій системі не спрацьовує у
таких реаліях. Проте аутопоезисна система не є докорінно відмінною від зовнішніх реалій. У
процесі самотворення вона прилаштовується до них, адже у подальшому від цього залежатиме
її життєдіяльність і потенціал для розвитку. У такому взаємозв‘язку жива система не
віддзеркалює світ, а пізнає, залучаючи свій ресурс, постаючи складною, цілісною системою.
―Живі системи – це когнітивні системи, а життя як процес представляє собою процес пізнання.
Це твердження є дійсним для всіх організмів, як тих, хто має нервову систему, так і тих, хто не
має… жити означає пізнавати (жити означає здійснювати ефективні дії у сфері існування в
якості живої істоти)‖, – зауважують У. Матурана та Ф. Варела [6, с.154]. Відповідно,
еволюційний розвиток, на їх думку, передбачає не лише пристосування живих організмів до
навколишнього світу, а й їх самовибудовування. ―Еволюція у чомусь нагадує скульптора з
невгамовною пристрастю до подорожей: він блукає світом і підбирає то мотузку, то відрізок
бляхи чи відрубок дерева, а потім складає зі своїх знахідок певну конструкцію, поєднуючи їх так,
як дозволяє структура знахідок і обставини, лише наслідуючи одну єдину причину, яка полягає у
тому, що їх можна об‘єднати. Як результат таких подорожей, у світі з‘являються дивовижні
форми; вони складаються з гармонійно пов‘язаних частин, що є продуктом не детально
продуманого плану, а природного дрейфу‖, – зазначають дослідники [6, с.90]. Як приклад, робота
творчої інтуїції, інсайту. У цьому процесі окреслюється радше контекст чи обирається ключова
ланка, довкола якої прилаштовуються відсутні елементи. У самовибудовуванні нового образу
використовуються не лише невідомі елементи, а й відомі, у незвичному для них амплуа.
Відповідно, створюється новий образ полишений стереотипної структурної єдності. Він виникає з
хаосу шляхом ―перекидання мостів‖, створюючи картину цілого. ―Інтуіція завжди холістична, на
відміну від логіки, котра аналітична. Власне, потік думок і образів в силу власних потенцій
ускладнюється і спонтанно вибудовує себе‖, – зауважує О. Князева [2, c.59].
Висновок. Особливості інформаційно-технологічної епохи засвідчують руйнацію
узвичаєних для людини соціальних структур і норм, зумовлюючи дисбаланс між соціальним та
індивідуальним. Суспільство, котре втратило статичність і стабільність вже не здатне
гарантувати людині безтурботне та безпечне життя. Звикла до усталеності та порядку, вона все
більше відчуває кризу самоідентифікації, позбавляється контролю будь-яких дискурсів, не
вкладається в межі чітко визначених смислових схем, тобто постає як ―одиничність, що кочує‖
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(Ж. Дельоз). У реаліях сучасності, шукаючи нових орієнтирів та окреслюючи нові горизонти
свого буття, індивідуум набуває нових ідентифікацій. Множинність Я-образів, які притаманні
сучасній людині, засвідчують її складну та цілісну природу, символізують здатність виконувати у
суспільстві низку різнопланових соціальних ролей. Інформаційні технології розкривають
множинну сутність людини і, водночас, містять у собі небезпеки та ризики ліквідації ―людського
в людині‖. Виявляючи здатність до модифікації людського тіла та свідомості, вони змінюють
людину і світ довкола неї. Світ, який уявляється «плинним», «вислизаючим» буттям, вже не є
опорою у її життєвих перипетіях. Відтак вона покладається лише на себе, на свій досвід, свої
відчуття та мрії. Детермінована сама собою, вона уявляється як проект, повсякчас перебуваючи
на межі власних образів.
Враховуючи те, що проблема ідентичності людини в добу інформаційних технологій
дозволяє побачити та окреслити важливі риси сучасного життя, доцільно продовжити
дослідження. Зокрема розглянути особливості саморозвитку та самовибудовування особистості
у системі мережевих технологій.
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Summary
Hanaba S. The Problem of Identity of a Human during the Informational-Technological Epoch. In
this article attention is accented to the peculiarities of identity of a human in modern world. It is stressed that
sense filling of identity depends on cultural practices of certain historical epoch. During the epoch of modern
informational technologies identity stands like a great number of I –images, connected with the realization of
hidden human and artificial potential. It is mentioned that loss by a modern person his support in space-time
continuum re-orients his existence and development to experience, which he creates by himself. Attention is
accented to the methodological potential of practices of practices “autopoesis”. Keyworlds: identity,
identification, I-image, human, many- sideness, self- buiding.
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РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В СТАНОВЛЕННІ
ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Розглядається місце і роль філософської рефлексії в аналізі абсолютів національної культури,
серед яких національна ідея, що відбиває глибинну основу єдності національного організму. В силу
множинності національних утворень їхні абсолюти набувають статусу особливих і тоді сенсом буття
націй є вироблення через діалог загальнолюдських цінностей. Ключові слова: абсолют, національне,
національна ідея, загальнолюдські цінності, філософська рефлексія.

Вступ. Коли похитнулась довіра до новоєвропейської раціональності, яка довший час
служила розвитку не лише природознавства, але й відігравала вагому роль в економічній,
соціальній та політичній сферах суспільства, увага спільнот й гуманітарних наукових товариств
зосередилась на духовній культурі. Остання перетворилась в епіцентр досліджень і
найважливішу гуманітарну проблему. Причиною такого розвороту наукових, і ширше,
загальносуспільних інтересів, стала практична дискредитація виплодів розуму, які в філософії
постмодерну отримали назву великих наративів.
Час показав, що теоретичні концепції можуть вступати в конфлікт з реальною практикою
суспільного життя і, коли таке стається, стихія життя повертає людину із захмарних висот
теоретичних абстракцій до вивірених самим життям традицій, які частіше всього існують як
традиції національні. Саме так можна оцінити події останньої чверті ХХ століття, які
ознаменувались оживленням національних рухів, що були засновані на відродженні
національних культур. Відносний успіх національних рухів, творення новими націями власних
національних держав поставили проблему осмислення національного в нових умовах світового
розвитку, які ми вже звикли називати глобальними.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підвищений інтерес до національного на
схилі ХХ століття спостерігався і спостерігається ще й тепер не лише на пострадянському
просторі, де відбулись найбільш значимі події у цій сфері, але й усьому світі. Якраз ця
обставина і обумовила появу цілу низку наукових розвідок, присвячених нації та національній
культурі, як у нас, так і за кордоном. Серед найбільш гучних публікацій закордонних авторів
можна назвати роботи Б.Андерсона, Е.Геллнера, Дж.Еріка Гобсбаума, Е.Сміта [1] та інших.
В Україні привернули до себе увагу аналізом національного В.Лісовий, М.Рябчук, Н.Хамітов
[2]. Не можна не назвати також ім‘я американського дослідника українського походження
Р.Шпорлюка [3] та російського етнографа та філософа В.Тишкова [4]. Однак, як в цих, так і в
інших роботах, роль філософської свідомості в становленні та розвитку національної культури
в умовах глобалізації безпосередньо не аналізується. А потреба в дослідженні методології,
філософських інструментів, з допомогою якої ведеться аналіз всього, що пов‘язано з
національністю, існує дуже гостра.
Мета дослідження. В силу того, що людство, з одного боку, диференційоване на
національні спільноти, а з іншого, розвиток призвів до «ущільнення» стосунків між ними,
виникає нагальна проблема узгодження їхніх інтересів як у соціально-економічній, так і в
культурній сферах. Ми зосередимось на національно-культурному аспекті відносин між
складовими світового цілого, адже саме в духовному аспекті відносин проблеми не лише
усвідомлюються, але й знаходять своє вирішення. І оскільки різним в культурному відношенні
спільнотам приходиться діяти в одному просторі виникає проблема межі між ними, що
реалізується в категоріях діалектики одиничного, особливого та загального. Врешті-решт, мова
буде йти про абсолютне та його реалізацію в конкретно-історичних умовах буття націй. Адже
нація – це цілий світ і одночасно таких світів багато. Іншими словами, без філософського
осмислення становлення та розвитку національної культури в сучасних умовах не обійтись.
Виклад основного змісту. Про націю і національну культуру сказано досить. В тій чи
іншій мірі, в кожній статті чи монографії завжди присутня певна методологія, а значить,
філософське підґрунтя міркувань стосовно предмета досліджень. Але дуже мало теоретичних
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робіт, які б були присвячені саме аналізу ролі філософської свідомості, або коротше, ролі
філософії в оптимальній реалізації національних почуттів та інтересів в умовах глобалізації,
коли залишатись національно «незайманим» дуже важко, якщо взагалі можливо.
Розв‘язання цієї проблеми тісно пов‘язане з особистими проблемами людини, воно має
глибоко особистісний сенс, адже культура є не лише суспільним продуктом, сама по собі вона
брунькується в душах людей в процесі їхнього спілкування, починаючи від інтимного і
закінчуючи виробничим. Таким чином, поза суспільністю, виключно на індивідуальних
почуваннях окремої особистості проблеми сенсу людського існування не можуть бути вирішені.
Особисті інтереси, якщо говорити про міжнаціональне, міжкультурне спілкування, завше
реалізуються через конкретну культуру, а значить, через належність до тієї чи іншої нації. А
національна культура, як і культура окремої особистості, містить у собі певні абсолюти. Без
абсолютних значень граничних базових засад, на яких ґрунтується культура, буде це духовна
опора індивіда чи суспільства, неможливе виконання нею функції одухотворення, оживлення. То
ж проблема полягає в тому, яким чином реалізувати ці абсолюти в мультикультурному світі. Але
спершу слід відповісти на питання, якого характеру ці абсолюти?
До будь-якого дослідження ролі і місця абсолютів у сфері національної культури,
необхідно дати хоча б загальні визначення абсолюту як категорії теоретичної свідомості.
В найбільш загальному і широкому тлумаченні категорія абсолюту пов‘язана в нашій
свідомості з досконалістю, довершеністю, ідеалом. Коли ж ми говоримо про довершеність, то в
нашій свідомості зринають й інші визначення, а саме: незмінність, вічність і т. п. Але ж
незмінність у світі, в якому ми живемо, неможлива. Звідки ж тоді приходить у нашу свідомість
поняття незмінності?
Виявляється, що в намаганні пізнати істину людина на певному етапі свого
інтелектуального становлення приймає «незмінну» сутність змінних речей за істину останніх. І
таке прийняття істини в процесі становлення homo sapiens цілком доречне. Не будемо тут
вдаватись в історико-філософську ретроспективу. Це тема окремої статті. Але замальовку із
сфери буденності все ж собі дозволимо.
Ось наприклад, коли в дружбі одна людина веде себе досить розхристано, здійснює
вчинки, що часто суперечать один одному, то в іншої , якраз в силу протеївської мінливості
першої, завжди виникає питання: а якою ця людина, мій друг, є насправді? Відповідаючи собі
на це питання, індивід в цей час намагається визначити істину або визначитись, ким є близька
йому людина сама по собі.
Зміни відбуваються завжди і повсюди. Ми змінюємось постійно не лише в духовному
плані, але й фізичному. Сьогодні вже відомо, що повна заміна всіх клітин нашого організму
відбувається за сім років. Але навіть залишаючись все тим же організмом, хоч і зміненим, сам
організм, тілесність людини є такою, що має свій початок і кінець. Так що ж тоді є абсолютом
або незмінним утворенням? Виявляється, що абсолют є конкретно-історичною мірою розвитку,
що виступає як ідеал. Це є той інтервал в межах конкретного проміжку історичного часу, коли
розвиток відбувається на певній основі, яка сприймається незмінною сучасниками, але в рамках
існуючої міри зміни все ж відбуваються. Іншими словами, абсолют як категорія нашого
мислення і практики в кожний момент історичного часу виступає в особливій його формі.
Як ідеальний витвір людської свідомості, як своєрідне відображення нескінченності змін,
вічної плинності абсолют виступає у стосунках між людьми та спільнотами регулятивною ідеєю,
принципом взаємовідносин. Це є та істина, сутність якої зводиться до визнання неминучої
диференціації цілого на частини і, відповідно, неможливості цю диференціацію здолати. Абсолют
як вираження цілісності захищає себе від знищення через збереження диференціації. Кожна окрема,
відносно самостійна частина цілого, будучи скінченною, відділена від інших частин межею, яка є
рубежем, що стоїть на заваді ентропії цілого. Втілення абсолюту у скінчених речах або істотах
призводить до його загибелі так само, як і ототожнення будь-якого одиничного із загальним
означає зникнення цього одиничного. Але, як відомо, до цього, як правило, ніколи не доходить.
Для філософської самосвідомості абсолюти, які функціонують у національній культурі, є
іншою назвою поняття, ідеї. Абсолют – це єдине або основа категоріального синтезу розмаїтого
національного життя й культури. Це той принцип, який виконує роль цементуючого ядра
національної свідомості. Завдяки йому всі сфери національного існування зводяться докупи і
концентруються в понятті «національна ідея». Іншими словами, абсолюти в національній
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культурі з‘являються як відповідь на потребу представити національну стихію цілісним чином.
Вони є духовною формою каналізації суспільної енергії в єдиному напрямку. Саме тому, що
національна ідея відбиває глибинну основу єдності національного організму, вона неминуче
зводиться до загальників, до формальних визначень основ існування будь-якої нації.
Щоб стати духовною опорою своїм носіям, виконувати життєстверджуючу роль, національна
культура повинна бути хранителькою абсолютів, містити в собі абсолютні життєві настанови. Але
будь-яка абсолютність у гносеологічному плані завжди амбівалентна. Саме тому абсолюти
національної культури не можуть бути доведеними й одночасно потребують раціонального
обґрунтування. Для свого утвердження вони вимагають не лише визнання, але й особливого
мислення, яке в найбільш рафінованій формі культивується філософією. Тільки філософська
рефлексія може прояснити ці проблеми. Без такої рефлексії національна культура залишається
невикінченою, нерозвиненою. Без неї вона не може стати цілісною, тобто такою, у якій всі сфери
відповідно узгоджені, притягнені до ядра, місце якого посідають абсолютні засади існування.
Справжньою національною культурою є та культура, яка не втратила абсолютних
надбань, не втратила своєї життєствердної функції, зберегла цінності національного
існування й постійно відтворює їх у житті поколінь. Національна культура не може
виконувати покладених на неї функцій, якщо перелічені чинники недостатньо розвинені, не
артикульовані нею належною мірою. Така культура є недостатньо живою, вона, можна
сказати, знаходиться у стані розкладання, руйнації. І чи не головною причиною такого
стану є недостатня артикульованість абсолютних цінностей національного, колективного
існування, недостатнє культивування в молодих генераціях цінності національного гурту як
необхідної основи освоєння світової культури та входження в неї. Уже сама національність
для свідомої себе культури є головним абсолютом людського існування.
Будь-який поступ має діалогічний характер. Це ніщо інше, як визнання протиріччя
джерелом розвитку. Все живе характеризується цією всезагальністю. Будь-яке живе явище,
змінюючись, протиставляє себе самому собі. Усякі зміни відбуваються лише завдяки тому,
що єдине розщеплюється, розпадається на «старе й нове», «вчорашнє і сьогоднішнє»,
початок і його продовження як «своє інше». Свідомий рух до нового передбачає розуміння
власного початку як предмета рефлексії, винесення його перед собою з метою аналізу. А це
вже є нічим іншим як диференціацією власної сутності, розщепленням єдиного, подвоєнням
його через протиставлення однієї частини іншій.
Такій логічній процедурі у процесі безперервного культуротворення немає кінця.
Самообґрунтування культури як логіки не може бути завершеним. Воно є таким же безперервним,
як і сам процес людської життєдіяльності. Людське існування постає перед нами як неухильний
процес постійного самообґрунтування, саморозвитку, самовдосконалення, перманентний процес
розвитку начал власного буття. Тут розвиток фіксується як створення цілим передумов власного
існування. По суті це є діяльність щодо зміни форм своєї власної діяльності. Саме це і є культура як
самодіяльність, культура як свідома діяльність, як діяльність, що знає себе. Таке знання є завжди
обмеженим, історичним, а тому неповним. Але оскільки межі такого знання рухливі, схопити їх
«раз і назавжди», сформулювати як абсолютне твердження неможливо. Ці межі щоразу
окреслюються заново у процесі діалогу з іншими культурами. А тому діалог між ними виступає
способом та умовою розвитку людського буття як буття в культурі.
Абсолютні початки для культури, тобто такі, які неможливо «перейти», «перерости», не
можуть бути встановлені не тільки самою культурою, але й чинниками, зовнішніми стосовно
до неї. Це суперечить самій природі культурного існування, його спонтанності та
недетермінованості «фізичними», матеріальними причинами.
Ці методологічні передумови можуть і повинні бути застосовані до оцінки взаємодії
національних культур, до осмислення сповідуваних останніми національних абсолютів, які,
існуючи в часі, все ж є відносними. Маємо на увазі думку про те, наскільки доречною є
національна позиція, що у спілкуванні з іншими виходить з непорушних власних цінностей,
архетипів та абсолютів. Очевидно, що таке «a priori» не сприяє діалогу. Позиція, яка вихідним
принципом має незмінність принципу, робить діалог неможливим, вона по суті адіалогічна.
Єдине, що така позиція може визнавати, це монолог, який нікого не цікавить. Така національна
культура «говорить» у порожнечу, не отримуючи ззовні стимулів для власного розвитку та
збагачення. Справжньою культура є тоді, коли вона розвивається. Завдяки такій мінливості вона
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тільки і є живою. Але тоді принципи, якими вона керується, повинні бути гнучкими,
пластичними. Її носії не повинні стояти на позиції незмінності власних принципів, а повинні бути
налаштованими на діалог з іншими як можливість відкоригувати власні позицію та цінності.
Культурна позиція є неістинною, якщо вона орієнтується на незмінність власних засад.
Принцип абсолютної незмінності не може стати передумовою діалогу між культурами. Діалог
між національними культурами можливий тоді, коли останні залишаються вірними своїм
засадам, які продукують відмінності і зберігають та охороняють їх. А відмінності між націями
дійсно існують. Вони проявляються багато в чому. Найсуттєвіші, як нам здається, закладені в
традиції та мові. Саме тому «люди, виховані в традиціях певної мови і певної культури, бачать
світ інакше, ніж люди, що належать до інших традицій» [5, с.517]. Ця відмінність часто є
суттєвою, але сказане зовсім не означає, що між різним баченням світу неможливе порозуміння,
неможливий діалог, який у принципі спроможний наблизити різні бачення світу один до одного.
Про можливість взаємопізнання культур Г.-Г. Гадамер. зауважує: «Зрозуміло, історичні «світи»,
що змінюють один одного в ході історії, відрізняються як один від одного, так і від сучасного
світу. І все-таки, у якій би традиції він не виражався, всюди виражається людський світ, тобто
світ, що має мовну природу. Таким чином будь-який «світ» здатний до пізнання іншого, а
значить, і до розширення власного образу світу; він відповідно доступний і для інших світів» [5,
с.517]. Можна стверджувати, що національні цінності – це своєрідні історичні форми існування
вселюдського. Кожна національна культура є нічим іншим, як унікальною репрезентацією
загальнолюдських цінностей, що поза національністю не існують. Реальне буття вселюдського
знаходить свою реалізацію в національному, без нього вселюдськість є химерою.
Таким чином, діалог за своєю сутністю є оптимальною формою співіснування різних
культур, способом творення якісно нового інтегрованого світу, який не буде прагнути до
нівеляції культурних розбіжностей, а розглядатиме останні як необхідний момент динамічного
розвитку. Уніфікація, викорінення розмаїтості в культурі вели б до спрощеності та деградації
світового цілого. А тому така позиція не є ні науковою, ні гуманною.
Кожна культура цінує свою самобутність та прагне до нескінченного розвитку. Однак, в
процесі взаємного діалогу, що є неминучим в процесі мирного співіснування, відбувається
зближення національних цінностей, їх взаємопроникнення. І це відбувається ніби само собою.
Між культурами, що ведуть діалог, наявне таке явище, як «вживання» одна в одну. У процесі
рівноправного діалогу відбувається взаємозбагачення, зближення культур, але таким чином, що
кожна з них залишається вірною своїм основам. Можемо сказати, що відбувається становлення
нової, всесвітньої єдності, яка диференційована в собі. І ця нова світова єдність майбутнього –
це «багато в одному», а не «мертве» одне.
Сутністю національного є вселюдське. Воно – найбільш розвинене національне, те в
кожному конкретному національному, що не позбавлене інтересу з боку іншого. А крім того,
вселюдське інакше, як в національному, «не живе». Воно не знає іншої форми свого існування.
Поза національним в\елюдське перетворюється на порожній звук. З іншого боку, національне,
яке не прагне до вселюдського, до універсального, національне, яке не визнає Другого, іншого
національного, може виродитись, «випасти» з культури, оскільки остання є способом
цивілізованого співжиття індивідів і спільнот. Вихід полягає в узгодженні національного і
вселюдського, оскільки це дві сторони буття цивілізованої людини. Національне і вселюдське
прагнуть одне до одного, але абсолютно уподібнитись не в змозі.
Національна стихія є основою існування індивідів, вона задає ракурс мислення, передує
раціональному ставленню до світу. Адже раціональне мислення має своє походження,
передумови становлення і розвитку. Воно є нічим іншим, як раціоналізацією алгоритмів
стихійної життєдіяльності. Виходячи з цього, національне необхідно розглядати як суттєве
визначення онтологічного статусу людини. Важко собі уявити людину поза національністю.
Національне як локальне, як складова частина вселюдського є на сьогодні необхідним
чинником людського поступу. Навіть якщо людина не відчуває себе належною до тієї чи іншої
нації, то ситуація просто є не до кінця продуманою і проясненою для такого індивіда. Можна
стверджувати, що такий індивід стихійно перебуває в системі конкретних національних
відносин, але ця присутність у стихії національного життя не стала для нього предметом
рефлексії. У певних межах ця ситуація не є трагічною для особи. Але такою вона є лише до
того часу, поки індивід не виходить зі своїми «чистими» поглядами на національне за межі
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рідної від народження культури. Коли вихід за рамки звичного відбувається, то зразу ж
виявляється неістинність «безнаціональної» позиції. Існування в національній стихії без
національної свідомості загрожує неадекватною поведінкою, нерозумінням іншого,
конфліктами. І тільки усвідомлення національного, рефлексія над ним, над власною
репрезентацією локальної, у цьому випадку національної, культури дає можливість уникнути
непорозумінь та колізій на національному (культурному) ґрунті. Адже тільки усвідомлення меж
власного культурного (національного) Я перетворює його на відносне, на одне з багатьох,
створює умови для діалогу з іншими. Таке усвідомлення є необхідною передумовою
співіснування культур, можливістю їх діалогу, через який тільки й можливий розвиток.
Філософське теоретичне мислення відіграє позитивну роль у становленні й розвитку
національної культури у двоякому значенні, адже доходить у своїй рефлексії до засадничих
основ буття. З одного боку, воно доводить стихію національного існування до абсолютних
значень, чим вивершує національність до цілісності, замкнутої в собі, робить національність
«світом», дає усвідомлення абсолютної цінності національного. З другого, приймаючи
розмаїтість національних культур, обмежує національне, встановлене спершу як абсолют, і тим
самим переносить його в діалог між націями та їхніми культурами. Національна культурна
сутність як абсолют перестає належати одній нації, вона виноситься поза рамки будь-якої
національно-культурної спільноти, і сенсом буття націй стає вироблення в діалозі між собою
загальнолюдських цінностей. Умовою діалогу при цьому виступає збереження цілісності
національно-культурних утворень.
Висновки. Висновками із викладеного вище є наступні судження. Хоч досягти
абсолюта в реальному житті неможливо, але прагнути до нього необхідно, адже абсолют
оживляє, одухотворяє, вказує мету, напрямок розвитку та вдосконалення. Й оскільки
абсолют є вираженням цілісності, способом зведення розмаїтого й різного в єдину систему,
то таке прагнення кожної окремої складової цілого є істинним тільки за умови взаємної
кореляції цих прагнень. Узгодження інтересів національних спільнот у вирі світових подій
є такими ж нескінченними, вічними, як і саме їхнє існування. Необхідною складовою
повноцінного розвитку національної культури, формою усвідомлення партикулярних
інтересів нації та способом їх реалізації в контексті світового розвитку в умовах
глобалізації є філософська свідомість як вища форма теоретичної рефлексії.
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Summary
Zagriychuk I. The Role of Philosophic Consciousness in the National Culture Formation and
Development. In the article the place and role of the philosophical reflection in the analysis of absolutes of the
national culture is considered, among which there is the national idea which reflects the profound foundation of
the national organism's unity. Due to plurality of national formations their absolutes become special and then
the nations' sense of being becomes the creation of universal values by means of dialog. Keywords: absolute,
national, national idea, universal values, philosophic reflection.
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СЕНС ЖИТТЯ ЯК СЕРЦЕВИНА МЕТАФІЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Наголошено, що єдине як витвір метафізичного мислення є запорукою сенсу життя людини.
Підкреслено, що деконструкція метафізики є загрозою втрати сенсу життя. Зазначено, що втрата
універсальних метафізичних цінностей прирікає людину на покинутість і самотність Зроблено висновок,
що метафізичне знання декларує універсальні цінності, які постають підґрунтям сенсу життя людини.
Позитивним моментом деконструкції метафізики є вивільнення буттєвих смислів. Таким чином, сенс є
прерогативою метафізичного єдиного, а смисли цариною онтологічного буття. Сенс життя несе на собі
ціннісний відбиток. Людина визначає сенс життя, виходячи з поняття цінності. Смисли буття не
настільки пов’язані з ціннісним виміром, оскільки деструктивні діяння також можуть виступити
смислами буття. Ключові слова: метафізика, сенс життя, цінність, онтологія, смисл буття, людина.

Метафізична думка з початку свого виникнення намагається задекларувати сенс життя
людини. Вона передусім захищає людину від страхів перед смертю та забуттям, самотністю та
розчаруванням, невідомим і раптовим, даруючи ідею Єдиного як Божественного первня, яке
вселяє віру та дарує надію. Проблема сенсу життя є серцевиною метафізичної думки. На думку
М. Кромпеца ―… метафізика є для людини пізнанням світу у перспективі першоосновних
(базисних, тобто первинних) чинників, які зумовлюють основу-причину самої дійсності
…‖ [11, с.9]. Єдине як витвір метафізичного мислення є запорукою сенсу життя людини у світі,
яке стоїть на сторожі проникнення тотальності "―ніщогості‖ у світ.
Серед дослідників, які звертали увагу на особливості метафізичного знання та робили
спробу провести його деконструкцію, варто назвати Р. Декарта, І. Канта, А. Шопенгауера,
С. К‘єркегора, М. Кромпеца, Ф. Ніцше, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, Е. Гусерля, Ю. Габермаса,
М. Гайдеґера, Е. Левінаса, М. Фуко, Ж. Дерріда, Ж.-П. Ліотара, Р. Рорті та інших. Серед
сучасних російських мислителів, зокрема відзначимо П. Гайденко, В. Бібіхіна, Д. Дорофеєва,
С. Голєнкова, С. Ставцева, В. Подорогу, Т. Васильєву, Н. Мотрошилову та інших.
В осередку українських дослідників, філософська творчість яких пов‘язана зі зверненням
до метафізичної проблематики, ми спираємося на результати досліджень І. Бичка, Ф. Вознюка,
А. Єрмоленка, Г. Заїченка, А. Ільїну, А. Карася, В. Кизиму, В. Кебуладзе, А. Конверського,
Б. Козака, С. Кошарного, В. Мельника, О. Лоя, В. Ляха, А. Пашука, В. Панфілова, М. Поповича,
Є. Причепія, В. Табачковського, О. Токовенка, О. Самчук, Л. Сафонік, Е. Соболь, О. Хому,
В. Ярошовця, С. Шевцова та інших.
Завдання статті полягає в тому, щоб показати, що деконструкція метафізики є загрозою
втрати людиною сенсу життя. Втрата універсальних метафізичних смислів прирікає людину на
покинутість і самотність. М. Скринник правильно наголошує на тому, що у сучасну добу
―… плинність власного життя ототожнюється з плинністю вибору життєвих смислів, що, з
позиції раціональної доцільності, є відносними‖ [15, с.1].
Метафізика – теорія про єдине як початок та основу всього сущого – сягає своїм
корінням давньої філософії. Насамперед, іонійська філософія ставить і намагається розв‘язати
питання про першопричини та первень (arche) усього існуючого. В.Кондзьолка зазначає:
―приймаючи за першопочаток буття певний матеріальний першопочаток … іонійські філософи
в даному випадку започатковують не просто філософський спосіб світотлумачення, але
водночас закладають підвалини для подальшого розвитку природничо-наукового знання,
науки, для якої єдиним і головним об‘єктом наукової рефлексії стає природа і пізнання
структурної побудови матерії‖ [10]. Таким чином, закономірним є те, що метафізика витворює
поняття єдиного, яке ―збирає‖ буття докупи, поволі формує уявлення про тотальність буття.
Віхою метафізичної думки є Парменід, знаменитий прихильник метафізики, який
заперечуючи концепцію плинності Геракліта та наївний фізикалізм іонійських філософів
зазначає, що метафізична сутність має багато знаків ― … ненароджене, не підлягає загибелі,
ціле, єдине, нерушиме і завершене…‖ [12, с.290]. Аристотель виокремлює Парменіда з-поміж
інших філософів, оскільки він говорив про те, що ―… «все» є єдине‖ [1, с.42]. Парменід у чітко
артикульованій формі стверджує, що існує єдине буття, а небуття немає, проте ―все в одному‖
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не свідчить про те, що вся множинність поглинається одним, а лише вказує на те, що
множинність повертається до одного, а отже – пізнається як тотальність. В. Кондзьолка
підкреслює, що парменідова ―метафізична сутність відтворювала в абстрактній формі факт
існування світу взагалі, а не конкретні способи існування окремих речей і предметів‖ [10, с.61].
Констатація буття і заперечення небуття мала додати оптимізму людині, посприяти її
утвердженню у світі та виступала перепоною на шляху появи думки про можливість
позбавленого сенсу земного життя. В. Г. Ф. Гегель високо оцінив внесок Парменіда у розвиток
філософського знання і засвідчив, що саме ―з Парменіда розпочинається філософія у власному
значенні цього слова… Буття представляє собою істинне. Цей початок, правда ще невиразний і
невизначений і потребує пояснити, далі, те, що в ньому перебуває, але це пояснення і є дійсно
еволюцією самої філософії‖ [4, c.223] Німецький мислитель розумів, що філософи того часу не
могли поставити і розв‘язати важливі питання метафізики, в межах яких сьогодні обертається
критика самої метафізики: відношення тотожності та відмінності, питання неартикульованого
індивідуального та прийняття афірмативного (стверджувального) мислення тощо. Проте
можемо з впевненістю сказати, що Парменід започаткував шлях філософського ідеалізму,
―який вийшов за межі когнітивних меж міфічного світогляду‖ [4, с.258].
Аристотель задекларував думку, що філософію (метафізику) правильно назвати знанням
про істину, ―… тому, що метою умоглядного знання є істина‖, а ―найістиннішим є те, що
виступає основою істинності для всього іншого‖ [1, c.80]. Саме тому ―первні вічно сущого з
необхідністю завжди більш істинні за все інше: бо вони істинні не тимчасово і для них нічого
не служить причиною буття, але вони слугують цією причиною для всього іншого‖ [1, c.80-81].
Аристотель стверджує, що є вищий первень і причини всього сущого не можуть бути
безконечними [1, c.81]. Філософ додає: ―Бог усім видається одним із причинних основ і деяким
початком‖ [1, c.36]. Аристотеля цікавить запитання: ―… чи можна назвати суще і єдине
сутностями усього існуючого‖ [1, c.110]. Античний мислитель підкреслює, що для Платона і
піфагорійців ―бути сутністю – це і є бути єдиним і сущим, для Емпедокла – єдине – це взаємний
потяг, який виступає причиною єдності речей, інші вважають, що єдиним і сущим є вогонь, треті,
що повітря‖ [1, c.111]. Аристотель замислюється над питанням, оскільки немає нічого окрім
сущого, то як може бути сутностей більше одного [1, c.111]. Отже, потрібно виходити з
Парменіда, що ―все існуюче – єдине і що це єдине і є суще‖ [1, c.111]. Таким чином, суще як
єдине покликане надавати сенсу сутностям усього існуючого. У той же час, правильно зауважує
Б. В. Козак, що Аристотель не зводив свою метафізику до сущого, це відбулося значно пізніше,
коли річ відірвали від людини і вона перетворилася на предмет у Новий час [9, c.37].
Антична філософія певним чином окреслила перспективи подальшого шляху
філософського знання, який Ю. Габермас окреслює таким судженням ―… конкретні даності та
феномени, що рухаються один в одному і один до одного, зводяться до стійкого загального, яке
підноситься над плинним буттям‖ [2, с.258]. К. Узбек, оцінюючи спосіб життя вільного
громадянина грецького полісу наголошує на тому, що він ―…виховував таке раціональнокритичне мислення, яке здатне аналізувати наявні наукові факти, отримані емпіричним шляхом
східними народами, установлювати між ними логічні взаємозв'язки, проводити дедуктивні
докази істинності цих положень. Ніщо в цей період не приймалося на віру, кожен науковий
факт піддавався доказу й обґрунтуванню‖ [16, с.11]. Антична філософія підготувала ґрунт для
консолідації всього знання в ідеї єдиного. Так, у Платона єдине – це Благо, у Аристотеля –
першопоштовх, у Плотіна – Всеєдине (summon ens).
Проте зазначимо, що в античні часи зароджується полеміка між метафізикою, яка надає
переваги єдності над множинністю та контекстуалізмом, згідно з позицією якого множинність
домінує над єдністю. Спробу деконструкції контекстуалізмом метафізичної тотальності
простежуємо від античності через (і особливо) схоластичну традицію, і віднаходимо у багатьох
новочасних концепціях, які артикулюються у некласичній і постнекласичній філософії.
Зазначимо, що розвиток філософського знання йде шляхом переходу ―замкнутих філософських
систем‖ у ―відкриті філософські системи‖ [14]. Полеміка метафізики та контекстуалізму в
доаристотелівській філософії набула невиразних форм, оскільки мала місце в межах однієї
―замкнутої філософської системи‖, філософії загального. Ю. Габермас вказує на те, що: ―Страх
перед неконтрольованими загрозами, який виявляється в міфах і магічній практиці, замість
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цього знайшов своє місце в контрольованих поняттях метафізики‖ [2, с.260]. Сенс життя
виступив серцевиною метафізичного мислення.
В епоху середньовіччя метафізика розглядалася як найвища форма пізнання буття, яка
найґрунтовніше виявила себе у творах Томи Аквінського, підпорядкована надрозумному знанню,
яке дане людині через одкровення. Середньовіччя метафізика запропонувала детальне трактування
таких проблем, як відношення часу й вічності, свободи волі та необхідності, природи загальних
питань. Сенс життя людини, дарований Богом, є визначальною ідеєю середньовічної метафізики. В
епоху Відродження внесок у розвиток метафізики зробили М. Кузанський і пантеїстична
натурфілософія Дж. Бруно. У Новий час метафізика покидає межі, окреслені теологією,
розглядаючи об‘єктом пізнання природу. Проблеми гносеології стають предметом дослідження
метафізики, яка у цей час пов‘язана з іменами Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Ляйбніца.
Культура Нового часу формується на фоні послаблення впливу церкви та родини як
певного виду тотальності, наголошує на звільненні Я від впливу їх домінування. Н. Еліас
підкреслює, що Р. Декарта можна вважати ―піонером зростаючого зміщення акцентів у
саморозумінні людини, переходу від загального превалювання Ми-ідентичністі над Яідентичністю до превалювання Я-ідентичністі над Ми-ідентичністю‖ [див. 8, с.273]. Правда,
Р. Декарт не може в силу певних об‘єктивних причин констатувати свободу мислячого Я і саме
тому П. Рікер стверджує, що філософ ставить ―достовірність Cogito у залежне становище
стосовно Божественної істинності, яка є першою‖ й у такий спосіб Cogito ―зісковзує на другий
онтологічний рівень‖ [13, 16]. Саме тому філософію Декарта можна вважати філософією сенсу.
Варто погодитися з В. Гьосле у тому, що Р. Декарт зазнав значного впливу духу його епохи,
який пронизував конфесійний розкол [див. 5, с.14]. Проте варто наголосити на далекоглядності
його роздумів, які виступили натхненниками філософських візій Е. Гусерля, М. Гайдеґера, Ж.П. Сартра та інших. На думку М. Гайдеґера, ―з Декарта розпочинається завершення західної
метафізики‖ [16, с.55]. Зазначимо, що вже в добу Просвітництва метафізика зазнає критики з
боку механістичного матеріалізму.
Натомість І. Кант критикував догматичність метафізики минулого. А. Ільїна зазначає, що
кантівська трансцендентальна критика репрезентує альтернативний щодо тотальності спосіб
буття-мислення [6, с.55]. І. Кант трансформував метафізичну проблему єдиного та множинного
в питання про відношення практичного та теоретичного розуму, безконечного та кінцевого,
каузальності свободи та відповідальності, моральності та легальності. І. Кант дійсно здійснив
коперніканський переворот у пізнанні, який у нашому випадку полягає в тому, що людина не є
пасивною істотою, яка лише відтворює світ, а бере активну участь у продукуванні смислів
свого життя. Філософ наголошує на тому, що єдине як єдність нашої самосвідомості
(трансцендентальна єдність апперцепцій) постає підґрунтям розмаїтості уявлень людини.
Таким чином, людина не занурюється в потік особистих переживань, а змушена повертатися до
себе як до суб‘єкта, розв‘язувати проблему виявлення свого місця у цьому світі та призначення,
сенсу життя загалом. Трансцендентальна єдність апперцепцій, що не дається емпірично, ―а має
трансцендентальні передумови і витворюється в розуміючій самосвідомості‖ [2, с.264] є
запорукою ідентичності людини. Власне ―розуміюча самосвідомість‖ може поставити питання
сенсу життя та бути спроможною до його реалізації.
Трансцендентальна єдність суб‘єкта, що пізнає через самого себе, потребує
симетричного поняття трансцендентального поняття світу, яке він називає космологічною
ідеєю. Космологічна ідея, тобто поняття розуму, утворює світ (сенс життя), на відміну від
синтетичних операцій розуміння (розсудку), що надає нам можливість щось пізнавати у світі.
Інтерпретуючи філософію І.Канта, можна зробити висновок, що розум витворює концепт «сенс
життя» та відповідає на питання призначення людини у світі. Оцінюючи внесок І. Канта у
розвиток філософського знання, Ю.Габермас зазначає: ―Отже, трансцендентальне поняття світу
вже було не в змозі так само, як метафізичне поняття, задовольняти потребу в тім, аби шляхом
повернення від усього до єдиного утворювати смисловий взаємозв‘язок, який у собі утримує
окремі ознаки, пом‘якшує негативне, угамовує страх перед смертю та самотністю і просто
перед новим‖ [2, с.265]. Для І.Канта ідея свободи, яка може спиратися на закон моральності,
регулює та визначає моральну дію людини. Людина витворюю сенс життя у світі, в якому
кожен діє таким чином, ніби він щомиті завдяки своїй максимі є ланкою у всезагальному
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ланцюгу цілей. Ми бачимо заслугу німецького філософа в тому, що він розуміє, що сенс життя
не виявляється простим поєднанням смислів.
Г.В.Ф.Гегель поставив питання, як можна помислити тотожність єдиного та множинного,
сенсу та смислу. Він звертається до думок Платона і Плотіна. Плотін зазначає: ―Єдине є усім, але
не лише суто одним‖. Єдине для того, щоб бути усім є в усьому, але в той же час, щоб
залишатися єдиним, є понад усім, з можливістю виступити першодвигуном, першопоштовхом,
передумовою і підґрунтям усього. Гегель намагається досягти примирення двох метафізик,
розвиваючи мотиви самокритики, спричинені розвитком метафізичної думки, і водночас,
намагаючись відновити метафізичне вчення про єдність. Ю. Габермас зазначає, що Гегель ―…
піддає руйнації платонівський ідеалізм, водночас додає останню значну ланку в ланцюг традиції,
що простяглася через Плотіна й Августина, Фоми, Кузанського й Піко, Спінози та Лейбніца –
однак так, що він особливим чином відновлює концепцію все-єдності (All-Einheit)‖. Гегель
тлумачить єдине як абсолютний суб‘єкт, який здійснює акти рефлексії і зумів досягнути рівня
самосвідомості, духу, в якому єдине та множинне перебувають одночасно та не протистоять одне
одному й у такий спосіб знімається дуалізм форми і змісту, чуттєвого та морального світу. Таким
чином, людина одночасно може бути носієм сенсу та смислу буття. Відома синтеза Гегеля
дозволяє особливому набути форми конкретно-загального, домінантному смислу
трансформуватись у сенс. Якщо раніше метафізична думка зверталася до космології, то робота
духу в філософії Гегеля здійснюється завдяки медіуму історії, вбираючи його попередні форми.
Правда, історія не може виступити завершеною структурою розуму та не може відповідати
строго логічним законам розвитку, оскільки випадковості, невірогідності не можуть бути
вкладені в схеми діалектичного мислення. Ю.Габермас зазначає: ―історія з усталеним минулим,
наперед визначеним майбутнім і упередженим сьогоденням вже не є історією‖ [2, с.269 ].
М.Гайдеґер робить розрізнення метафізики та онтології. Б.Козак зауважує, що М.Гайдеґер
―… перший, хто свідомо та істотно протиставив онтологію як фундаменталь-онтологію та
метафізику, цим самим намітивши нове зрушення в предметній саморефлексії філософії. Його
розмежування метафізики та онтології вплинуло на подальший розвиток філософії (цей вплив
найбільш помітний у Ж.Дерріда через його деконструкцію та в Е.Левінаса через його метафізику
Іншого та ін.), а отже, й сучасна ситуація філософування не зрозуміла без нього‖ [9]. На нашу
думку, якщо метафізика піклується про специфічні сфери роду, то онтологія звертає свої погляди
на індивідуальну сферу буття, у якій індивід спроможний відхилятися від належності до роду.
―Метафізичні форми мислення, – зазначає Ю. Габермас, – пасують перед індивідуальним‖ [2,
с.261]. Метафізика зустрічається з проблемою, що усе індивідуальне постає як зовнішнє та
випадкове. П.Гайденко зазначає: ―Не в єдиному загальному, а в багатоманітному індивідуальному
лежить те, що пов‘язує людей одне з одним‖ [3, с.170]. У той самий час, модерна філософія впадає в
іншу крайність неартикульованості індивідуального, яке важко піддати узагальненню та
понятійному опису. На думку Ю.Габермаса, ―… радикальний контекстуалізм сам народжується від
негативної метафізики, яка без перепочинку окреслює майже те саме, що його завжди мислив
метафізичний ідеалізм як безумовне, і що майже завжди не досягало мети‖ [2, с.256].
Таким чином, філософське бачення багатьох філософських проблем Р.Декартом,
В.Шеллінгом, І.Кантом, Г.Гегелем підготувало фундамент для виявлення подальших мислених
конструкцій, зокрема концепту множинного, який визначає межі філософії тотальності. Більш
пізній філософський дискурс Ф.Шляєрмахера, А.Шопенгауера, С.К‘єркегора, М.Штірнера,
В.Дільтея, М.Шелера та інших посприяв тому, що проблематика множинного ставала
пріоритетним полем дослідження некласичної філософії. Вперше в історії розвитку європейської
філософії Інший отримав статус значущості та посприяв оберненості поглядів з ієрархізованого
Ми до толерантного Я. Принцип толерантності поступово набуває пріоритетного значення в
культурі та спонукає мислителів до переосмислення теми сенсу життя у напрямку ухвалення не
лише онтологічного, а й етичного статусу Я у бутті, зокрема соціальному.
Негативно-онтологічне розуміння єдиного відкрило можливість критики розуму в межах
метафізичного знання С.Кіркегором, М.Гайдеґером, Ф.Ніцше, Ж.Дерріда та представниками
радикального контекстуалізму Ж.-Ф. Ліотаром та Р. Рорті. І. В. Ільїна зазначає, що
конституентами означеної позиції варто назвати трансцендентальну феноменологію Гусерля,
аналітичний
трансценденталізм
раннього
Вітгенштайна.
Опозиційною
щодо
трансцендентальної філософії є концепція Е. Левінаса, яка de facto демонструє релевантність її
визначальним позиціям.
Можна зробити висновок, що уся метафізична філософія – це філософія трансцендентного,
яка продукує ідею сенсу життя, а філософія постмодернізму, як філософія множинного – філософія
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смислів. Сенс є прерогативою метафізичного єдиного, а смисли – цариною онтологічного буття.
Здійснивши деконструкцію метафізики, ми тим самим здійснюємо деконструкцію сенсу життя та
вивільняємо смисли буття. Сенс життя іманентно властивий родовому буттю людини, а смисли –
індивідуальному способу людського буття. Водночас, взаємопов‘язаність сенсу та смислу
утворюють життєвий світ людини. Сенс життя несе на собі ціннісний відбиток. Людина визначає
сенс життя, виходячи з поняття цінності. Громадянська позиція людини, осереддям якої є
розуміння цінності, здатна бути прикладом осенсовування життя.
Філософія множинного як філософія смислів – прерогатива постмодерної філософії ХХ
століття. Вказуючи на незаперечну вагомість метафізичного знання, М. Кромпец стверджує, що
незважаючи на сьогоднішню критику метафізичного знання, воно ―… постійно залишається живим
пізнанням, яке розвивається і роз‘яснює сучасний контекст філософської культури‖ [11, с.12].
Метафізичне знання є запорукою сенсу життя людини, оскільки декларує універсальні цінності.
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Summary
Safonik L. Meaning of a Life as Core of Metaphysical Thinking. It is emphasized that the one as a work
of metaphysical thinking is the key to the meaning of life as well as the deconstruction of metaphysics is the
threat of loss of meaning in life. It is noted that the loss of universal metaphysical values dooms man loneliness
and it is concluded that the meaning of life based on metaphysical knowledge declares universal values, being as
well the background of meaningless life. Positive aspect is the deconstruction of metaphysics releasing
existential meanings. Positive meaning of prerogative of single metaphysical and ontological meanings is realm
of existence. The meaning of life bears the nominal value. Man determines the meaning of life, based on the
concept of value. Meanings of life are not as connected with valuable dimension as destructive acts may also act
meanings of life. Keywords: metaphysics, meaning of life, value, ontology, the meaning of being human.
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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО ЗАКОНА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
«В сердцах людей некоторые законы столь крепко самой
природой запечатлены, что, когда бы ни вздумалось людям
человеческий образ утратить и от законов тех отступиться, они
волей-неволей должны уважать их и соблюдать непреложно ‹…› нет
здесь ни для кого исключения, и любое заступничество бессильно тут.
Столь же прочны, нерушимы и вековечны и евангельские истины,
досточтимая непреложность коих никогда не убудет и не обернется
прахом. Помимо них, есть еще такие, что зовутся у вас плодами
воображения; будучи якобы измышлением людей, они могут иметь или
не иметь силу по желанию того, кто их отрицает или утверждает»
Ф.М. Мольца «Дочь короля Британии…»
Досліджується науковий закон як одна з найконсервативніших форм наукового пізнання,
з формуванням якої зазвичай пов'язують незалежність науки від інших соціальних інститутів.
Аналізуючи детерміністські та індетерміністські уявлення періоду розквіту та кризи
ренесансного гуманізму, автор встановлює їх роль у переході від донаукової теологічної до
наукової натуралістичної парадигми закону. Ключові слова: гуманізм, закон, фортуна,
чеснота, індивід, суспільство, природне, людське.
В отечественной методологии формирование всеобщей категории закона составляло
принципиальную значимость, и в целях полноты исследования рассматривалось сразу на двух
уровнях, порождая два основных смысла этой проблемы – философский и естественнонаучный
[27]. Если первый, относящий ко временам древнегреческого «логоса» и древнекитайского
«дао», изображал образование категории как процесс конкретизации интуиции «всеобщей
связи» и обобщения социально-политических коннотаций (В.П. Тугаринов), то второй,
относящий к XVII в., представлял категорию как результат организации накопленного
эмпирического опыта определенным способом материально-производственной деятельности
(В.Н. Голованов, А.Ф. Зотов, А.А. Друянов). Между тем, назрела актуальность заполнения
образовавшегося временного пробела, с одной стороны, подробностями изучения
номенклатуры детерминизма, где некоторые категории преодолевают статус предварительных
«форм обусловленности» и «аспектов отношения взаимодействия», а с другой – оживленными
этимологическими наработками [15]. Тогда вторичное усложнение проблемы как установление
связи уровней и аспектов категории закона потребует совмещения соответствующих
методологических подходов и внесения дополнительных исторических и терминологических
вех. В этой связи пристального внимания заслуживает эпоха Возрождения, наполненная
наибольшим количеством форм и аспектов применения «закона», испытавших в ходе
последующего оформления в науку одновременные синтез и редукцию. Постоянным
историческим лейтмотивом их содержания до сих пор служат два основных смысла,
восходящих к доклассическому и классическому древнегреческим понятиям θέμις и νόμος. В
первом из них внешнее однозначно-математическое «предписание» придается, в духе Платона,
материи, имплицируя между собой природные акциденции; во втором – внутренняя
многозначно-балансирующая «тенденция» по-аристотелевски эксплицируется через
актуализацию «формальных» связей акциденций.
Согласно авторитетному британскому систематизатору номологических концепций,
«подобно другим наиболее общим идеям, понятие Закона входило в сознание различных эпох в
разнообразии своих конкретизаций, возникающих из соединения этого понятия с другими
компонентами популярной космологии» [34, c. 506]. Учитывая то, что Кватроченто еще не
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обнаружило практической ценности естествознания [6, с.49; 3, с.31-34], своеобразным полигоном
для выработки идеи научного закона, где платоновская и аристотелевская номологические
стратегии пересекались как сферы должного (желаемого) и возможного, были перипетии
становления антисхоластической антропологии и социальной философии (исследования М.К.
Петрова, Б.Г. Кузнецова, Л.М. Косаревой; Э. Кассирера, Г. Барона, Э. Гарена и др.).
Поэтому задача дополнительного изучения таких вне-естественных форм выражения
«всеобщей мировой связи», как «божественный закон», «фатум», «фортуна», «добродетель» и
др., неоднократно реанимируемых в истории методологии, обещает обогатить современные
обобщения научного закона [32]. Общая канва «приключения идей», которое мы беремся
реконструировать состоит в переложении содержания номологического «предписания» с
логико-богословского на астролого-математическое и опытно-историческое, а исходной точкой
– классификация законов Фомы Аквинского, помещенная нами в эпиграф в том виде, в каком
она господствовала в сознании интеллектуалов европейского Ренессанса.
На первый взгляд, заметное там иерархическое различение законов закладывает основы
ведущей впоследствии альтернативы динамического и статистического уровней закона в
научном описании. Однако при более пристальном рассмотрении в каждом из них
просматривается аристотелевская схема субстанциальной телеологии, сочетающей внутреннее
и внешнее ценой неизбывной эмпирической случайности:
- для «вечного закона» (lex aeterna) – в силу разнообразия причастности (participatio)
отдельных вещей и их внесущностных обстоятельств к верховному благу (summum bonum);
- для «естественного закона» (lex naturalis) – в силу постоянного отставания традиции
(институтов брака, воспитания, любопытства, миролюбия и др.), выработанной в дополнение к
моисеевым заповедям (lex divina), от экспансии иллюминативной склонности (inclinatio)
сотворенных вещей (и человека в первую очередь) в отношении всеобщности верховного блага
(bonum commune);
- для «человеческих законов» (leges humanae) – в силу исторической контекстуальности
приложений и ограничений человеческой природы государством в обществе.
Поскольку на любом из уровней закон призван актуализировать цели, последовательно
связывая уже достигнутые в роли средств для более верховных (regula est et mensura actuum), у
томистского человека имеется рациональный ресурс (virtus est potentiae perfectionem)
преодоления случайностей, разделяющих человеческий и божественный разум, в лице логикоматематических истин, богословского метода или «позитивных» нововведений [4].
Приращение этого ресурса обусловливается социальным контекстом и внешне выражается в
развитии цивилизации. Однако последнее отнюдь не всегда центрируется вокруг
действительного общего блага, поэтому с каждым таким приобретением у граждан появляется
дополнительный повод к чувственным эгоистическим импульсам, а у государства – к
регламентирующим коррективам, некоторые из которых ограничивают расширившийся
потенциал свободы природными рамками (dispositio), а некоторые подыскивают ему
преходящие формы (adiventae) [25].
Известно, что ренессансная интенсификация христианской цивилизации привела в
движение томистские уровни законодательства, нарушив их гармонию и, в конце концов,
разделив по сферам. Среди отдаленных последствий этого преодоления теологической
парадигмы закона – деизм, «естественные» закон и право Т. Гоббса и «законы движения» И.
Ньютона. Первым же симптомом изменений оказалось своеобразное динамическое
противоречие титанизма, за которым стояла идея «восхождения к вечным истинам»
(transcensum) Николая Кузанского [26, с.184], и тирании, за которой стояло усиление
монархизма (папизма) в Европе.
***
Социальные обстоятельства произведенной гуманизмом эмансипации человека от
клерикальной судьбы, считавшейся вопреки всем обстоятельствам всегда разумной или благой,
перевернули акцидентальные ресурсы индивидуального творчества в разряд «свирепой»
фортуны (Данте, Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо К. Салютати). Поначалу отношение к ней
строилось по христианскому образцу, обоснованному еще Альбертом Великим и Фомой
Аквинским как духовное преодоление плотских страстей (или, в «обратных» средневековых
терминах, преодоление Фортуной Рока). Так, Пико делла Мирандола, излагая позицию
платоников, сопоставляет «порядок идей» (providenzia) и «порядок вещей» (fato) с жизнью
бестелесной рациональной души и временного чувственного тела: так же как закон провидения
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«направляет вещи к своей цели, к достижению высшего и конечного блага», подчинение
вторичных чувств первичному разуму обещает фатально отягченному телом человеку свободу
в осуществлении конечных желаний [28, с.292-293].
В трактате М. Фичино «О троякой жизни» мы видим ее (им)моральное содержание уже в
сплаве с подчеркнуто экзотерическим физикалистским описанием: подчинение духа фортуне
является «болезнью телесности», так как дух по отношению к телу обладает преимуществом
намного превосходящей массы – почти такой же, как тяготение звезд на отдельное тело. В силу
двойственной духовно-телесной природы человека влияние фортуны неустранимо, но
подлежит избирательному перенаправлению «духовной массой» в добро, зло или бездействие
[16, с.110]. Залогом успеха такого духовного преодоления является нравственное
совершенствование индивида – «взращивание добродетели (virtù)».
Однако по мере переноса ее источника с божественной благодати на человеческую
натуру, которая очевидно выражает возрастающую социальную силу человека, аскетические
средства совершенствования сменяются гражданскими и предпринимательскими средствами
земного transcensum‘а. Часто для гуманистов, воспринявших опыт «симпатии»
трансцендентного и этического (М. Пальмиери, М. Паренти, Дж. Ручеллаи), степень духовного
совершенства имела вполне зримое выражение – в величине личного состояния, сохраняемого
и приращаемого в превратностях финансового рынка. Тем более что стойкое экономическое
благополучие считалось следствием моральных добродетелей, ведь оно, во-первых, основано
на стремлении превзойти наличное, во-вторых, повышает потенциал всей общины, в третьих,
обычно не превышает меры природной необходимости (П. Браччолини, Л. Валла); и при всем
этом еще и выражает божественной провидение. «Сложился новый образ мышления, в общих
чертах – образ мышления еще раннего западного капитализма, совокупность правил,
возможностей, расчетов, умения жить и обогащаться одновременно. То была и рискованная
игра: ключевые выражения торгового языка ―удача‖, ―случай‖, ―благоразумие‖,
―осмотрительность‖, ―обеспечение‖ (fortuna, ventura, ragione, prudenza, sicurta) устанавливают
пределы риска, от которого надлежит себя обезопасить» [5, с.477]. На этом идеологическом
фоне происходит формирование первых статистических моделей, обслуживающих по лекалам
астрологической фортуны финансовую инвентаризацию зарождающейся банковской системы
(«шанс», «баланс», «страховка», «риск», «функция», «средняя» и др.). Обладая статусом
независимости от воли отдельных людей, они экстраполируются в скором времени на среду
государственной политики и социальной действительности вообще.
В пополанском обществе, где исходный христианский образец приобретает
антисословное значение преодоления звездного удела, соответственно обезличиванию фортуны
плотские страсти утрачивают личное начало, что позволяет, с одной стороны, натурализовать
их в «причины вещей», а с другой – обозначить морально неприемлемые причины как
неестественные и потому требующие сверхличных усилий. Хотя последнее конституируется
светским республиканским правлением, на практике оно чаще сводится к апологии «хорошего
тирана», производной схоластического отождествления моральной и политической иерархии
[14, с.38]. Так, Л.Б.Альберти ранних трактатов утверждает, что «в гражданских делах и в
человеческой жизни разум, несомненно могущественнее фортуны, мудрость – случайности» [2,
с.137]. Но во второй половине ХV в., когда ощущается дисгармония природы и традиционного
общества, он уже склоняется к тому, что фортуна награждает недостойных, а добродетельным
стоит запасаться искусностью и трудолюбием [1]; и для гуманистов, измученных
гражданскими войнами и беззаконием, вторую жизнь обретает провидческая сентенция
К.Салютати – «нет большей свободы, чем подчиняться наилучшему государю» [30, с.114].
Как в положительных, так и в отрицательных условиях социально-политической
нестабильности интеллектуалы обращаются к небесному порядку, надеясь увидеть в его
исходной (или очищенной) копии земного порядка указания на завтрашний день. По этой
логике, случайное выдвижение индивида в государи с неожиданно большим активом
благополучия, должное свидетельствовать о высоком потенциале его добродетели
(Дж. Понтано), следует в то же время «естественно» объяснять его выдающимся личным
гороскопом. А поскольку тот, согласно «всеобщей форме Закона» тесно детерминируется всей
небесной системой, подданные вправе ожидать зеркальной детерминации своей системы
общественного устройства гороскопом их государя и вовлечения в его выдающееся
благополучие… Проходит то время, когда «планеты и созвездия» служили орудием
божественной воли; теперь орудие довлеет Воле, нивелируя различия чудесного и
естественного. Если аристотелианец П. Помпонацци в этом контексте еще указывает, что
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естественный порядок «вечного и нерушимого Закона» не столько опережает своими
предсказаниями божественную волю, сколько уберегает ее от профанации звездочетами и
прорицателями [29, с.184-194], то пантеист Дж. Бруно в своей апологии магии говорит о
симпатической активизации сил макрокосма («Провидения») независимо от звезд, полагаясь
только на целесообразный выбор в пределах микрокосма («Благоразумия») [7, с.103-104, 178].
Следует заметить, что методологический трюк, берущий небесный ансамбль то в прямой,
то в зеркальный образец, на самом деле просто выражает ренессансное межеумье, где
средневековый онтологический дуализм испытывается антропологической амбивалентностью.
«Представьте себе самые несовместимые сочетания и тенденции, каким-то диковинным
образом уживающиеся друг с другом, и вы никогда не ошибетесь в опознании двоящейся
физиономии этого переходного времени: юношеский энтузиазм и въедливый скепсис, зверский
аппетит и безысходная пресыщенность, расцвет и увядание, надежда и обреченность, пылкая
вера и кощунственный скепсис соседствуют здесь на одинаковых правах, создавая уникальную
в своем роде ситуации целесообразности без цели; оттого единственным ослепительно
обманчивым маяком в этом море беззакония и безумия оказывается артистизм ‹…›» [31, с.184185]. Под влиянием Итальянских войн, сделавших очевидной зависимость благосостояния от
политики, гражданская доблесть мимикрирует в куртуазность и административность, совесть –
в дерзость, а слава – в умение добиться своего, действуя по времени и обстоятельствам
(virtuoso) (Б. Кастильоне, Ф. Гвиччардини, Н. Макиавелли) [11].
Как видно, из противоречия государственно-правовых и неиституциональных принципов
поведения происходит обозначенная выше «свирепость» фортуны. Учитывая монархический
контекст, дискредитирующий статус божественного уровня законодательства, эту
«разрушительницу земных благ» можно отождествить с эллинистической богиней случая
(ηστή). Вместе с тем, в возрожденном контексте эта случайность так же вызвала
противопоставление – в аналоге эпикуровского «клинамена» и стоического «логоса»
(«фатума»). Первый из них на христианско-антропологической почве настолько расширил
возможности самопроизвольного, что совладать с ними оказалось по плечу только «позитивно»
дерзающему монарху. Второй же вступил в силу, когда доблесть (virtù) монарха стала казаться
недостаточной: коперниканство, расширив пределы макрокосма до бесконечности, заставило
продлевать «духовные способности» микрокосма в бесконечность имманентного естественного
порядка (regnum naturae), способного обуздать и произвол фортуны, и таинственность высшего
порядка (regnum gratiae), определив им «закон». Тенденцию перехода от первого ко второму
остроумно предвещал М. Фичино: «не многим дается власть устанавливать законы, и еще
меньше тех, что повинуются изданным законам» [35, с.234].
***
Хрестоматийным мыслителем, совместившим все приведенные аспекты исходного
образца преодоления фортуны, считается Н. Макиавелли. У автора «Государя» аналогичная
пантеистической деиерархизации природы инфинитизация человека происходит путем
отчуждения от него божественной субстанциальной морали. Дело в том, что пресловутая
флорентийская интенсификация общественной жизни [9], разделив сферы моральной
прескрипции целей и каузальной дескрипции их средств, незамедлительно обнаружила
последствия такой секуляризации для обеих: вместо соучастия в предопределенном процессе
совершенствования индивид становится предприимчивым субъектом эгоистического
целеполагания. Поскольку социальный контекст все же составляет некоторые «силовые линии»
(qualita dei tempi) для обособившихся средств, (а)моральная вседозволенность была
натурализирована и номологизирована Н. Макиавелли по материалам опытной истории и
реалистической политики. Они занимают место «идеальных» канонов государственности,
придворного права и дипломатии, производных от богословских догм и схоластических
универсалий, насколько те противостоят новому атомистическому мироощущению эпохи
перманентного военного положения [18, с.144].
В такой «светской казуистике», сочетающей, на самом деле, и средневековое богословие, и
индуктивизм античных юриспруденции и медицины, трансцендентность морали распределяется
в земной истории, превращаясь в прагматичные образцы (не)целесообразности (exemplum
effectuale). Становясь таким образом всего лишь акцидентальной прескрипцией, мораль (иже с
ней благодать, добродетель, фортуна и государственные институции) уступает
субстанциальность человека его обобщенной (восполненной) природе поведения, разыскиваемой
теперь в инвариантах земной истории как «закон (вне)исторической причинности». «Всякий раз,
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когда исторические формы уже отжили, когда право обратилось в бесправие, благодеяние в
мучение, союзы в цепи и оковы, то кажется, будто человеческий дух окунается в вечноодинаковую природу, чтобы смыть с себя пыль веков, – словно Антей, стремящийся получить
прилив свежих сил от вечной родной земли, – и ―снова возвращается древнее первобытное
состояние природы‖. Это же прежде всего и основная черта Возрождения ‹…›» [8, с.53].
Если предшествующий в этом жанре Л.А.Бруни ограничивается очищением
исторических хроник от легенд и чудес [37]., то Н. Макиавелли по тому же признаку
переменчивости отделяет социально-политические причины от «неизменной природы»
индивидуально-психологических побуждений, представляя их как равноправные полюса,
задающие пространство для движения общественной жизни. В итоге, по словам В.Андрушко
[17, с.38], выработанную Кузанцем в отношении космоса повторяемость совершенного
кругообразного движения как первую стоико-ренессансную интуицию категории закона Н.
Макиавелли, ориентируясь больше на Полибия и Цицерона, применил к обществу [23, с.410;
24, с.128-130]. Однако по мере констатации социально-политических причин, все чаще
способных
превосходить
респектабельность
цикличности
«небесного
ансамбля»
(одновременно рационального и трансцендентного), исторический закон вытягивается в
субстанциализированную таким образом и со стороны природы, и общества причинноследственную цепочку, в которой содержание закона и методологические требования к нему
становятся неразличимыми. Например, у Р. Декарта мы уже не встретим ни нравственных
метаний между космическими симпатиями и антипатиями, ни их поучительного чередования в
истории: «‹…› существует Бог, от которого зависят все вещи и совершенства которого
безграничны, могущество необъятно, а повеления непреложны: это научит нас принимать как
благо все, что с нами случается, ибо все это явно послано нам Богом» [12, с.517].
Отлученная от целей Св. Истории новая мораль уже не предполагает качественного
прогресса: после чаемого и знакового объединения Итальянского государства на национальной
основе, ее динамическая гармония будет руководиться, по Н. Макиавелли, «неизменной
природой», трансцендированной по истечении Золотого века от ее носителя, теперь
безблагодатного, но утешенного грядущей свободой целеполагания. «И поскольку в духе этой
свободы освобождающийся человек сам решает, что будет для него обязательным, это последнее
может отныне определяться по-разному. Обязательным может стать человеческий разум и его
закон или учреждение по нормам этого разума и предметно упорядоченное сущее, или тот пока
не упорядоченный и только еще покоряемый через опредмечивание хаос, который в
определенную эпоху начинает требовать овладения собой» [36, с.56]. Диапазон этого разброса,
коррелирующий до установления гносеологической субъект-объектной дистинкции с диапазоном
форм социально-государственного устройства, определяется активным соотнесением в рамках
синкретизма, охватывающего личное и безличное, индивидуальное и социальное, внутреннее и
внешнее, духовное и материальное, естественное и искусственное, необходимое и случайное.
Речь идет о нравственной способности virtù, в которой средневековый баланс
трансцендентных «уделения/причащения» нарушается в пользу деятельного причащения,
понимаемого в смысле автономного земного transcensum‘а Кузанца. Если на социальном
уровне риск подобного способа актуализации небесного потенциала подкрепляется его
историческими реминисценциями, то индивидуальная добродетель ищет поручительства в
природном законе этой истории. Однако антисхоластические импликации натурализма
Чинквеченто еще отказывают закону в каких-либо константных свойствах, превращая его в
судьбу-фортуну. Последняя, выполняя предписанную авторитетом С. Боэция роль ancilla dei и
направляя свободу воли с земных благ на «небесное воссоединение», испытывает с ХV в.
влияние римской традиции Цицерона, Саллюста, Сенеки, Ливия [33, с.48-53].
Будучи в первоначальном значении bona dea, вознаграждающей за подвиги славой,
честью, богатством и свободой, эта «добрая богиня» римлян становится сверхличной силой,
поддерживающей талантливые и добродетельные дерзания индивида в нужном, но
неисповедимом направлении. Соответственно ее посулам конкретизируется и добродетель
индивида, насыщая доселе абстрактные предписания идеальных целей реальными
случайностями их средств. С тем, чтобы обеспечить над ними контроль, индивид вынужден
отказаться от интуитивной аристотелевской этики «средней меры» и прибегнуть к эстетической
экстремализации моральных средств, достигая таким образом чистого качества одной из
полярных возможностей мирового порядка в Природе. Отсюда – убеждение, что добродетель
приумножается в морально амбивалентной борьбе за благосклонность фортуны, что
пассивность человека полностью отдаст его во власть фортуны, а энергичные действия
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способны добыть ее поддержку, по крайней мере, в половине начинаний и пополнить запас
моральной прочности к неизбежным ударам случайности [22, с.116-119].
Но Н. Макиавелли этим не довольствуется. В желании устранить половинчатость удачи и
заручиться долговременными ориентирами он обращается к астрологии, которая так же
выражает незавершенное ренессансное преодоление онтологического дуализма, сверяя
«судьбу» человека с траекторией его «звезды». Другими словами, преодолевая натуральный и
юдициарный грехопадший детерминизм «земных стихий», рыцарь судьбы может обратиться к
совершенному оригиналу пространства и времени детерминизма «небесного ансамбля».
Несмотря на весь анахронизм астрологического подспорья, уже ощущаемый, например,
Ф. Гвиччардини, его применимость к судьбоносным решениям в рассмотренном контексте
очевидно была оправдана «благородным сочетанием» естественного и юдициарного
компонента даже в натурализованных силах фортуны. И в велениях судьбы, и в ее звездных
подсказках уже содержится «половина» отвоеванной у бога благодати, в которой индивид еще
только угадывает ее социальное достоинство, но уже посягает на него. «Ніколо Макіявеллі в ―Il
Principe‖ вперше заявляє про те, що дії засновника держави визначає його внутрішня сила
(virtù), реалізовувана в динамічній боротьбі із зовнішніми перешкодами (fortuna). У разі
перемоги державець (il principe), виходячи з принципу могутності свого virtù, встановлює
законодавчу основу або принцип (principe) існування новоствореної держави» [13, с.83]. Его
внутренний критерий совершенства находит, таким образом, внешнее оправдание в
гражданских законах, которые с точки зрения разума (intellectum) Кузанца являются
линеарными ограничениями индивидуального произвола, а для ума (mens) – инвариантами
целесообразных действий.
Содержание государственного принципа, на самом деле, многообразно и, на первый
взгляд, сочетает сплошные противоречия: «закон людей» и «силу зверя», «силу льва» и
«хитрость лисицы», публичную мораль и дипломатические игры, государственные институты и
закон обстоятельств, запугивающие преступления и завоевание симпатий. Отчасти это
впечатление вызвано описательно-историческим методом, демонстрирующим «силу Фортуны в
свершении судеб» и «силу древних основателей государств»; отчасти – приоритетом
эмпирического уровня этико-политического праксиса; отчасти – политической хронологией
Флоренции начала ХVI в. и соответствующей разницей адресатов основных произведений.
Однако если исходить из презумпции действенности метода Н. Макиавелли, в государственном
принципе обнаруживается равновесие указанных противоположностей.
В основу метода положена популярная христианская метафора, приписываемая ап.
Павлу (Рим. 12, 4-5), по которой общество уподобляется живому организму (ζώμα). Если в
«Романском Возрождении» она оправдывала сословное разделение и феодальный порядок [19,
с.158-169], то во времена чередования власти «Совета десяти», сеньории Медичи и папизации
провинций ее смысл уже приходится на плотские проявления этого организма: как последствия
грехопадения следует воспринимать показушность публичной добродетели, эгоистическую
природу подданных и ненасытную конфликтность соседних государств. Таким образом,
морально-политическая деиерархизация Кватроченто, открывавшая амбивалентную свободу
самоопределения, в веке следующем оборачивается хаосом свобод. Воспринимая его как
«торжество плоти», государь прибегает к репрессивно-аскетическим мерам – благо, что
окончательно развращенные оказываются и самыми благочестивыми: «в самом деле, ни у
одного народа не было никогда учредителя чрезвычайных законов, который не прибегал бы к
Богу ‹…› ибо много есть благ, познанных человеком рассудительным, которые сами по себе не
столь очевидны чтобы и все прочие люди могли сразу же оценить их достоинства» [24, с.150151]. Однако последние соответствуют искусственному, «позитивному» уровню
законодательства с его многообразием, противоположностями и изменчивостью: «‹…› когда
добрый обычай исчезает, закон сразу же делается необходимым ‹…› голод и нужда делают
людей изобретательными, а законы – добрыми ‹…›» [24, с.133].
Но история учит тому, что государственное долголетие зависит не только от величины
частной virtù основателя, что легко подменяется тиранией, но и от ее функции воспитывать
добродетели «социальной плоти» (pigliatore). Задавая личным примером государственные
институты, конституционное устройство, принципы организации общества (ordini), частная virtù
новоиспеченной деспотии подобно «закону» Ветхого Завета должна перейти в новозаветную
«благодать» общинной virtù свободной республики, устрашение и слава – в патриотизм и
величие. Правда, этот очаг «естественного света» (lumen naturale) в социальном организме во
избежание регрессии к природному закону, всегда сопровождаемому коррупцией общинной virtù,
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готов подкрепляться массой вспомогательных законов ordini с общим исходным принципом
государственно-идеологической целесообразности, в котором историчность моральной
телеологии аккумулируется в потенцию самосохранения, экстремального воспроизводства.
Таким образом, в отличие от «республиканской» традиции Флоренции, превозносящей
априорную гармонию (Данте, Б.Латини, Ф.Гвиччардини и др.), моральные цели
макиавеллианского общества автономно варьируют средствами, а законы «смешанной»
республиканской конституции обеспечивают гражданскую свободу по результатам
перманентных разногласий богатых и бедных, знатных и выскочек, демагогов и добродетельных.
***
Итоговое выведение государственно-правовых принципов из-под эгиды теологии в
ведомство человеческой натуры не означало искоренения трансцендентности: она оставалась
в меру (не)познанности regnum naturae. В эту же меру уравнение человека с соразмерными
силами природы дискриминирует иррациональный компонент познания, связанный с
индивидуальной, то есть избирательной концентрацией потенций (микро-)космоса по
преодолению своего звездного удела; и его преемницей, далекой еще от всякого целесообразия,
станет способность совершенно произвольно, силою их закона использовать природные
свойства. Леонардо да Винчи в этом контексте, наверное, первым обезличивает возрожденный
вместе с неоплатонизмом дискурс харизматичности («энтузиазма», «героизма»), отождествляя
математическую рефлексию опыта («основания определенной меры и строгих правил») с
овладением хаотическим многообразием явлений и говорит о превращении опытно-случайного
в закономерно-необходимое. «О чудесная необходимость, ты с величайшим умом понуждаешь
все действия быть причастными причин своих, и по высокому и непререкаемому закону
повинуется тебе в кратчайшем действовании всякая природная деятельность! Кто мог бы
думать, что столь тесное пространство способно вместить в себе образы всей вселенной? О
великое явление, чей ум в состоянии проникнуть такую сущность! Какой язык в состоянии
изъяснить такие чудеса? Явно никакой. Это направляет человеческое размышление к
созерцанию божественному» [21, с.303-304.]. И далее, говоря о молнии: «‹…› о
могущественное и некогда одушевленное орудие искусной природы, тебе недостаточно больше
твоих сил, тебе должно покинуть спокойную жизнь и повиноваться законам, которые Бог и
время даровали природе-матери» [20, с.327].
Таким образом, обозначенная нами в начале трансформация томистского универсума
законов складывается в следующую последовательность: при освоении новой предметной
области деонтологические претензии традиции сначала диктуют структурное предписание
(«вечный закон»); затем это спекулятивное законодательство обнаруживает примерную
имманенцию в душе и природе («естественный закон»); там же, где появляются предпосылки
приблизить природную реальность к социальной практике («позитивные человеческие законы»),
приблизительные закономерности приводятся к необходимости, наследующей статус вечных и
естественных законов. Эта ренессансная судьба закона позволяет подкрепить распространенный
тезис о том, что классическое понятие научного закона природы в его математической точности
происходит от прагматической ориентации новоевропейской науки. «Центр тяжести находится
теперь не во всеобщности, а в возможности делать частные заключения. Закон превращается в
программу технического применения ‹…› возможность делать на его основании предсказания о
том, что получится в результате того или иного эксперимента» [10].
Выводы. Переданный ренессансному человеку потенциал божественных полномочий,
обоснованный Николаем Кузанским как деятельная «причастность» всякой духовной сущности
в своей неустранимой индивидуальности, был вскоре ограничен требованиями социальной
целесообразности. В свою очередь, социальная детерминация, мистически выраженная через
астрологические ансамбли, привела к субстанциализации природы в виде ragione – разумных
оснований, первоначально антипатичных человеку, но вторично открываемых им через
расчленение и ранжир опыта.
Поскольку в условиях Нового времени моральные и чувственные аспекты опыта
подчиняются прагматическим ориентирам, дальнейшая манифестация духовной сущности
приходится уже на обобщенных Субъекта и Природу, в которых отдельный индивидуум
обладает свободой трансцендентной самоидентификации и целеполагания только на правах
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гражданина, а истинное познание природы представляется возможным только в форме
научного закона. Вместе с тем, социогуманитарные предпосылки последнего, представленные
в данной статье, не являются единственным экстернальным источником последующих
классических форм научного познания, поэтому требуют дополнительного изучения всего
ренессансного мировоззренческого контекста.
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Summary
Makarov Z. Social and Humanitarian Preconditions of Formation of the Scientific Law in Renaissance.
The article is devoted the scientific law as by one of the most conservative forms of scientific knowledge. With its
formation usually it is connected independence of a science of other social institutes. The author establishes the
role of deterministic and indeterministic views in transition from prescientific theological to a scientific naturalistic
paradigm of the law. The author establishes this views in period of prosperity and crisis of the Renaissance of
humanism. Key words: humanism, law, fate, virtue, individual, society, natural, human.
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ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНАХ ПРИРОДЫ
Исследуется философская категория «объективный закон». Осуществляя категориальный анализ
объективных законов, авторы утверждают, что нельзя сделать ни одного шага в познании не признав их
абсолютного существования. Вместе с тем конструктивная деятельность субъекта, в которой свойства
реальности непосредственно оформляются в виде некоторых протокольных предложений, правил или
законов, не является просто «объективным взаимодействием тел», а протекает в культурно-исторических
формах и только таким образом осмысленная фиксируется также и в знании. Ключевые слова: абстракция,
антиномия, атрибутивные свойства Вселенной, всеобщее, закон, космология, модель, наука, объективность,
принцип конкретности, природа, философия науки.

В философии науки трудно найти более актуальную проблему, чем проблему объективного
закона. Проблему закона анализировали как естествоиспытатели ( К.Птоломей, Н.Коперник,
Г.Галилей, И.Ньютон, М.Планк, А.Эйнштейн, В.Гейзенберг, П.Дирак, И.Пригожин, Д.Менделеев, В.Вернадский, В.Фок, А.Тяпкин и др.), так и философы (Р.Декарт,Б.Спиноза, И.Кант,
Г.Гегель, Ф.Энгельс, Б.Рассел, А.Уайхед, Р.Рорти и др.). Среди современных исследователей
следует указать на работы И.Новикова, М.Ненашева, И.Цехмистро, Грина Брайна и др.
Природа не терпит «пустоты» и человеческое знание не терпит «пустоты». Человеческое
сознание мгновенно заполняет «пустоты», если не научными образами, понятиями, идеями, то
религиозными, художественными, мистическими и оккультными, наконец, мифологическими и
обыденными. И с этим обстоятельством исследователь должен считаться, приступая к анализу
такого объекта как Вселенная. В связи с этим сделаем два замечания. Во-первых, современная
космология исходит из неявной общей предпосылки, что Вселенной свойственна внутренняя
упорядоченность, иначе мир невозможно рационально познать и описать. Эта предпосылка,
органично встроенная в наши умы, не относится к числу строго доказанных истин, чаще имеет
апофатическое обоснование, но мало кто из крупнейших философов и естествоиспытателей
проявлял желание ее опровергать. Известный русский философ И.Ильин, изучавший
религиозные основания науки, пришел к выводу, что мыслить научно – значит стремиться думать
в соответствии с той формой абсолютной разумности, которой подчинена Вселенная.
Осмысливание внутренней интеллигибельности мира в терминах обьективных законов кладет
начало тому, что мы именуем «научным сознанием». Научный смысл, следовательно, происходит
от признания законов Вселенной, а твердое убеждение в объективной реальности таких законов,
в конечном счете, требует риска веры в высшую разумность космоса. Крупнейшие мыслители
всех времен полагали, что равновесное сочетание важнейших мировых противоположностей
(притяжения и отталкивания, прерывности и непрерывности, конечного и бесконечного и т. д.)
лучше всего выражается универсальными законами природы. Так, А.Пуанкаре, один из
основателей релятивистской физики, писал, что наполненность мира гармонией есть «вечное
чудо», что исключения из законов крайне редки и что эстетическое в науке в первую очередь
связано с созерцанием этого бесценного чуда. «Тот, кто его вкусил, кто увидел хотя бы издали
роскошную гармонию законов природы, будет более расположен пренебрегать своими
маленькими эгоистическими интересами, чем любой другой. Он получит идеал, который будет
любить больше самого себя, и это единственная почва, на которой можно строить мораль» [1].
Вместе с тем концептуальное построение современной картины мира, сопряженное с
признанием общих законов Вселенной, периодически подвергается жесткой критике со
стороны скептически настроенных философов и ученых. Скептики, агностики и нигилисты
время от времени пытаются разрушить утвердившееся холистическое мировоззрение, не
подозревая однако, что расчищают место для нового холистического синтеза. Ж.-П.Вернан
ясно описал механизм взаимоперехода рационализма и скептицизма на примере истории
античной философии [2]. Аналогичный процесс нетрудно обнаружить в истории современной
науки. Нынешняя «постмодернистская деконструкция» холистического мироотношения имеет
целью десакрализовать религиозные основания естествознания и подорвать веру ученых в
объективную реальность законов природы. Широкая пропаганда и навязывание ученым
постмодернистского стиля грозит полностью лишить научное объяснение «физического
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смысла», свести фундаментальные науки к технологии «know how». Не случайно поэтому в
философии и науке сегодня усиливается противодействие постмодернизму. Все более заметна
тенденция возродить холизм – обновить мировоззренческие объяснительные принципы,
создать новую картину целостности мира и человека, восстановить в рамках неохолизма веру в
объективную реальность законов Вселенной.
Современная космология напоминает скорее хаотическое нагромождение гипотез,
совокупность спекулятивных предположений, чем стройную картину. В космологии запросто
говорят о замкнутой Вселенной, которая в момент Большого взрыва была на 20 порядков меньше
атомного ядра, т.е. имела размер порядка 10‾ 33 см. При этом делается ссылка на закон сохранения
энергии не запрещающий возникновения элементарных частиц «из ничего», или из вакуума,
который рассматривается как особое состояние физической формы материи. К примеру, Дж.Серль
в своей известной книге «Открывая сознание заново» пишет: «Итак, общая теория относительности
устраняет последнее препятствие на пути рождения Вселенной «из ничего». Энергия «ничего»
равна нулю. Но и энергия замкнутой Вселенной равна нулю. Значит, закон сохранения энергии не
противоречит образованию «из ничего» замкнутой Вселенной» [3].
Известный российский космолог Г.Идлис высказал идею о том, что масса нашей
Метагалактики относительно внешнего наблюдателя будет очень малой, а поэтому элементарные
частицы и такие объекты как метагалактики оказываются вполне совместимыми. Высказанная идея
была сформулирована еще в античной Греции как идея взаимосвязи самого большого и самого
малого. «Таким образом, – пишет Г.Идлис, – это будет объект, который снаружи выглядит как
элементарная микрочастица, а изнутри – как макросистема порядка нашей метагалактики. Значит,
нет никакой гарантии, что каждая элементарная частица не скрывает внутри себя объекты такого
типа»». «Пикантность» гносеологической ситуации относительно понимания «природы»
космологических и квантово-физических объектов состоит в том, что сознание не только
порождает слишком необычные, на наш взгляд, образы и понятия, на основе которых делаются
неоднозначные выводы, но при этом не замечается некоторая фантастичность их. Вот,
прелюбопытнейшее размышление современных киевских философов о природе физической
реальности: «Методологія наративістики відкидає подібну інтерпретацію природи фізичної
реальності. Відповідно до цієї методології, фізична реальність не існує сама по собі, а виробляється.
І виробляє її той, хто здійснює діалог з буттям. Цей учасник діалогу створює її приблизно так, як
створював оповідач (наратор) його живою,вольовою,наділеною творчою уявою ―Повість
временних літ‖,‖Книгу буття‖,‖Текст‖. Фізична реальність виявляється соціальним продуктом;
вона – продукт не тільки фізичних дій експериментатора, а й його фантазії» [4].
Авторы рассуждают о физической реальности точно это некое аморфное образование,
лишенное каких-либо законов. Лишь указание на то, что физическая реальность не существует
сама по себе, а «изготовляется», «конструируется» субъектом познания наводит на мысль о том,
что авторы солидаризуются с известным замечанием И.Канта о конструировании законов
природы, о котором (о конструировании!!) немецкий философ заявил в «Предисловии» ко
второму изданию «Критики чистого разума». Однако авторы на протяжении всего раздела книги
не обмолвились ни словом о том, что же такое естественнонаучные законы и каково их
отношение к объективным законам природы, если таковые существуют. В то время как И.Кант
«Критику чистого разума», по-нашему мнению, посвятил проблеме закона, прекрасно понимая,
что рассудок и разум по-разному «воспринимают» эту реальность, которая имеет
социокультурный характер.
Между тем существование физической и космологической реальности немыслимо без
понимания особенностей объективных космологических законов, или, как обычно говорят,
естественнонаучных законов. Интересно, что С.Хайтун в статье «Эволюция Вселенной»,
комментируя основное содержание работ И.Новикова (известного космолога!), пишет: «Ну и
как вам это «кипение вакуума»? Как можно утверждать что-либо о других Вселенных, если
нельзя выйти за пределы собственной?! Концепция «кипящего вакуума», несомненно,
проходит по ведомству научных спекуляций, которые играя в науке позитивную роль,
прокладывают новые пути. Вот только не следует преподносить их как «последние достижения
физики», проверяемые «точнейшими наблюдениями»» [5]. Ну, а что пишет И.Новиков о
законах? «…Наша Вселенная вечна. Она – один из пузырей в Сверхвселенной…Согласно
теории, другие вселенные существуют, однако физические законы в них могут кардинально
отличаться от законов нашего мира… Можем ли мы…выйти за границы нашего пузыря… и
исследовать другие Вселенные? К сожалению, непосредственно это сделать нельзя. Дело в том,
что границы каждого пузыря расширяются со скоростью, большей скорости света. Границы

92

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

нашей Вселенной удаляются быстрее любого сигнала, который мы можем послать к границе.
Следовательно, выйти за его границы мы не можем» [6].
В данном случае выскажем следующие замечания.
А) Категория «закон» = «объективный закон природы» – философская категория. К
сожалению, естествоиспытатели фактически не очень-то обращают внимание на то, что
«оперируют» философской категорией. Сказать, что «объективные законы Вселенной есть, т.е.
существуют», значит, в философском плане сформулировать тривиальную мысль. Тем не менее,
в данном суждении скрыта сложнейшая философская проблема: неотрефлектированность
понятия о том, что такое «есть». Категория «есть» базовая в проблеме существования. На эту
проблему обратил внимание М.Хайдеггер в своей нашумевшей книге «Бытие и время». Но
немецкий философ не справился с решением данной проблемы. Но если всегда «закон есть
закон», т.е. всеобщее, то, в таком случае, мы движемся к кантовским антиномиям.
Б) Оперируя категорией «закон» следует иметь в виду, что это предельная абстракция и
уходить от этой проблемы не следует. Категория «закон» (в данном случае «объективные
законы Вселенной») не может определяться через род или видовое отличие, а только через свое
место во всеобщей атрибутивной структуре, каким является наблюдаемая Вселенная. Но
каковы эти всеобщие атрибутивные свойства наблюдаемой части Вселенной мы можем лишь
догадываться и высказывать лишь различные предположения [15]. Что относится к
атрибутивным характеристикам наблюдаемой части Вселенной требует особого анализа.
В) Что является основанием для выводов, которые делают С.Хайтун и И.Новиков? Если
только соображения удобства авторов, то нет никаких критериев для отличия адекватных и
произвольных абстракций. Адекватность абстрагирования от законов имеет место в следующих
случаях: а) если в данном отношении исследуемый закон действительно независим от
определенных характеристик; б) если такая независимость, так или иначе, возможна. Строго
говоря, всякий закон действует в определенной сфере и при определенных условиях.
Каждая научная модель (описание и объяснение явлений природы) включает в себя набор
исходных, предельных понятий, так сказать, базовых категорий, от понимания которых зависит
стратегия деятельности человека. К числу таких относится и категория «закон». И.Новиков в
своей статье понятие «закон» оставил без внимания. Но, что любопытно: С.Хайтун – оппонент
И.Новикова – так же не проясняет свое понимание понятия «закон», хотя утверждает следующее:
«Подчиняясь общим законам эволюции, наша Метагалактика также эволюционирует с
нарастанием степени фрактальности (т.е.уменьшением фрактальной размерности) в сторону
наращивания метаболизмов и связанности «всего со всем», с образованием новых структурных
«этажей»,ростом сложности и разнообразия возникающих форм» [7].
Ну и как можно понять подобного рода высказывание? Оказывается, что даже такой объект
как Метагалактика подчиняется законам эволюции, о которых человек совершенно ничего не
знает, но существование которых постулируется или предполагается. Интерес к космологическим
проблемам, как отметил И.Кант в одном из своих писем, привел его к пересмотру оснований
познавательного процесса и к иному толкованию законов природы, которые не существуют как
таковые сами по себе. И.Кант прекрасно понимал, что человеческий разум способен объединять
антиномические суждения друг с другом. Поэтому он и наделял человеческий разум
трансцендентальной способностью. Это побудило И.Канта приступить к критике чистого разума
как такового, чтобы устранить скандал мнимого противоречия разума с самим собой. Когда в
литературе подчеркивается, что для получения физического знания, вскрывающего природу
явлений, необходимо уже иметь априорное знание, которое представляет собой условие того, что
оно способно превратиться в метод исследования явлений, то, как правило, не проводится
строгое разграничение функций рассудка и функций разума. Например, А.Грязнов в статье
«Методология физики и априоризм Канта» говорит о всеобщих априорных принципах физики,
которыми, по его мнению, выступают основоположения чистого рассудка [8]. Между тем, И.Кант
проводит четкое различие между функциями рассудка и функциями разума. И.Кант полностью
погружен в логику, понимая, что без разъяснения того, что понимать под исходными понятиями,
которыми оперирует рассудок, и трансцендентальными идеями, т.е. «чистыми понятиями разума»
[9], невозможно анализировать суждения, выступающие законами природы. Поэтому его и волнует
вопрос: «содержит ли разум a priori сам по себе, т.е. чистый разум, синтетические основоположения
и правила и каковы могут быть эти принципы?» [10]. И.Кант настаивает на том, что
трансцендентальная диалектика глубоко скрыта в человеческом разуме [11] и логическое
применение разума вполне определенно. «Если рассудок есть способность создавать единство
явлений посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по
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принципам. Следовательно, разум никогда не направлен прямо на опыт или какой-нибудь предмет,
а всегда направлен на рассудок, чтобы с помощью понятий a priori придать многообразным его
знаниям единство, которое можно назвать единством разума и которое совершенно иного рода, чем
то единство, которое может быть осуществлено рассудком» [12].
Отсюда следует, что человеческое познание имеет дело не с независимой от субъекта
реальностью и не с вещами в себе, а с теми объектами, которые произведены самим
субъектом. Потому субъект должен знать те предметы, которые существуют в опыте. В
метафизике И.Канта понятие «опыт» играет особую роль. И.Кант постоянно обращается к
данной категории. Но в данном случае опыт – это конструирование, соответствующая
организация субъектом эмпирического материала (в том числе и ощущений, чувственных
впечатлений) с помощью априорных форм чувственного созерцания и априорных категорий
рассудка. Именно эта конструктивная деятельность субъекта и является источником
появления различных законов природы. Как это происходит конкретно требует особого
анализа. Мы лишь отметим, что конструктивная деятельность субъекта, в которой свойства
реальности непосредственно оформляются в виде некоторых протокольных предложений
или правил (в конечном итоге формулировке законов) не является просто «объективным
взаимодействием тел», а протекает в культурно-исторических формах и только таким
образом осмысленная фиксируется также и в знании.
Поэтому и возникает крайне сложный и запутанный вопрос о том, как фундаментальные
(объективные) законы космологии предстают перед субъектом со стороны их всеобщих черт, и
одновременно характеризует эти всеобщие черты как необходимый атрибут материального мира. С
другой стороны, как раз и представляет особый интерес категориальный анализ такого объекта,
каким мы считаем «объективные законы Вселенной». Когда речь заходит о категориальном анализе
объективных законов, то следует принять во внимание отношение между сознанием и
окружающим миром (в данном случае с объективной реальностью); процесс познания – это та
культурно-историческая рамка, на основе которой строится система категорий, используемая для
понимания «природы» объективных законов. Или, иначе говоря, необходимо ответить на вопросы:
что такое объективные законы Вселенной? и как существуют объективные законы Вселенной?
Парадоксальность ситуации заключается в том, что в современной космологии, как, впрочем,
и в других областях науки, исследователи, как правило, крайне редко обращаются к
категориальному анализу суждения «объективные законы существуют». Казалось бы, что
суждение о существовании объективных законов является начальным этапом их познания. Однако,
познание законов природы отличается от познания чувственно-воспринимаемых вещей (в данном
случае, не суть важно воспринимаем мы вещи непосредственно или с помощью приборов).
Однако такая логика не срабатывает, когда речь заходит о существовании объективных
законов. Познание не может основываться на том, что наряду с суждением о существовании
закона одновременно высказывается суждение о не существовании и изменении их. Когда мы
говорим о существовании закона Ома для определенной области электрических явлений мы не
можем одновременно утверждать, что данный закон в этой области явлений не существует и
изменяется. Вообще говоря, вопрос об изменении объективных законов с онтологической
точки зрения является крайне сложным и запутанным, а в логическом отношении совершенно
не проанализированным. В том-то и заключается парадокс, что в познавательном отношении
признание факта изменчивости вещей, свойств и отношений основывается на признании
абсолютного существования законов. Нельзя сделать ни одного шага в познании не признав
абсолютного существования объективных законов.
С другой стороны, вопрос об изменчивости объективных законов в современной
философии не обсуждается – не модно, крайне сложно, чересчур завязано на метафизике. Даже
трудно понять, почему вопрос об изменчивости объективных законов не обсуждается. Но если
принять во внимание модель расширения Вселенной, то проблема изменчивости всеобщих
законов Вселенной приобретает особую остроту и даже пикантность. Например, в рамках
марксистской философии (в диалектическом материализме) указанная проблема обсуждалась
(см. работы И.Новика). Что касается естествоиспытателей, то на эту проблему обращал внимание
Р.Фейнман, в своих лекциях по физике. Хотя еще в тридцатые годы ХХ столетия английский
физик П.Дирак высказал гипотезу о медленном изменении гравитационной постоянной. Данная
гипотеза связана в первую очередь с проблемами измерительных процедур в современной
экспериментальной физике, что опять-таки для современной философии не является актуальным.
Между тем, идея изменчивости, или эволюции, объективных законов порождает ряд проблем
онтологического и гносеолого-когнитивного характера. Прежде всего, необходимо принять во
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внимание, о каких всеобщих законах может идти речь и как существуют эти законы и являются
ли они детерминантами происходящих процессов во Вселенной? Как соотносится, например,
закон сохранения энергии с наблюдаемыми процессами? Можно ли закон сохранения энергии
рассматривать как некий атрибут наблюдаемой части Вселенной? Что представляет собою
пространство всеобщих объективных законов? [16]
Далее. С точки зрения формальной логики объективные законы выражаются в форме
суждений. Поэтому целесообразно проанализировать существование законов с точки зрения
формальной логики. Нельзя высказать что-либо об объекте, не отнеся его к тому или иному
множеству. Поэтому можно предположить, что высказывание «существует закон Ома» есть
краткое выражение мысли о том, что «закон Ома» входит в М, включается в М (закон Ома
М).
Если же соответствующее множество не указано и не подразумевается, то экзистенциальное
высказывание о существовании объективных законов будет бессмысленным. В самом деле, что
означает, например, суждение « закон Ома существует»? Оно может означать, что при
определенных условиях некоторые электрические явления, происходящие на Земле, описываются
соответствующей концептуальной схемой (истина), а так же электрические явления, происходящие
на Луне, при соответствующих условиях (истина), а так же тождественные явления, имеющие
реальное (истина) или воображаемое (ложь) существование, и, наконец, в самом общем плане –
существование электрических явлений имеющих место (неважно при каких условиях) в известной
нам Вселенной. Последний смысл, очевидно, соответствует утверждению «существования
объективных законов вообще», но и здесь утверждение о существовании равносильно суждению о
включении в класс: в класс всего того, что может быть наименовано.
Строго говоря, когда речь идет о существовании или не существовании вещей, свойств и
отношений, то, с точки зрения формальной логики, им соответствуют познавательные
операции утверждения (включения в множество) и отрицания (исключения из множества).
Отрицание конъюнкции высказываний о существовании предмета в качестве множества и
элемента в одном и том же эталонном множестве эквивалентно познавательной операции
дизъюнкции. Как известно, операции отрицания в сочетании с конъюнкцией или дизъюнкцией
достаточны для построения логического умозаключения. Однако этот прием не годится, когда
речь заходит о существовании или не существовании законов, поскольку противоречит
принципу конкретности существования.
Г.Гегель был прав, когда писал, что «между вещью и ее существованием проводится
различие подобно тому, как можно проводить различие между нечто и его бытием» [13]. По
Г.Гегелю существующее и существование не тождественны. Попытаемся воспользоваться этим
положением немецкого философа для анализа проблемы существования объективных законов.
Сформулируем вопрос: «что значит объективный закон существует» (например, закон
всемирного тяготения)? Относительно существования объективных законов не применима
самая абстрактная характеристика существования: существовать, значит быть элементом
такого множества, которое не является элементом самого себя. Объективный закон как объект
познания не существует именно в указанном смысле. Другими словами, к проблеме
существования объективных законов не применимо основное правило расселовской теории
типов: «Все, что включает все множество, не должно быть одним из элементов множества».
С другой стороны, есть соблазн анализировать проблему существования объективных
законов с учетом мощной традиции современного естествознания, рассматривая бытие любого
объекта как конкретное взаимодействие с вполне определенными условиями. Например,
традиционно физики полагают, что закон всемирного тяготения проявляется именно во
взаимодействии материальных объектов. Однако и этот подход наталкивается на определенные
трудности. Чтобы конкретизировать проблему существования объективных законов, примем во
внимание, что категории существования и не существования всегда были тесно связаны с
понятиями единого и многого. Трудности, возникающие при анализе этих категорий, были
хорошо осознаны еще древними и подытожены в диалогах Платона «Софист» и «Парменид».
Однако, по нашему мнению, принцип конкретности существования объектов должен
рассматриваться не только в гносеологическом и логико-онтологическом аспектах, но и в
культуро-онтологическом плане. Другими словами, мы можем что-то утверждать о
существовании, или не о существовании не только в отношении к человеческому сознанию
(независимо от него), но о любом способе существования, в любом мыслимом множестве
предметов (под которыми тоже понимаются не только энергетически-массовые образования, но
и информация, и идеализованные предметы, и продукты фантазии и т. д.).
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Обьясним наше понимание существования объективных законов примером. Строго
говоря, когда мы говорим вообще о существовании объективных законов, то формулируем
некоторую метафизическую бессмыслицу. (К примеру, если мы ставим эксперимент
Кэвендиша по измерению гравитационной постоянной на Солнце.) До определенного «порога»
эксперимент Кэвендиша не существует на Солнце. Ведь известно, что самый быстрый способ
связи – это луч света, пробегающий 300 тыс. км/сек. Луч света проходит путь от Солнца до
Земли за 8 мин. Следовательно, события, произошедшие на Солнце менее 8 мин. назад, никак
не связаны с событиями на Земле. Они существуют во множестве солнечных событий и не
существуют во множестве событий земных. И этими событиями мы можем пренебречь
непроизвольно, не потому, что нам так захотелось, а по вполне объективным основаниям.
То же самое относится и к проблеме не существования объективных законов. Что имеется,
например, в виду, когда отрицают существование законов Ома или Бойля-Мариотта? Отрицание
существования закона Бойля–Мариотта правомерно в случае описания поведения реальных газов.
Но ведь данный закон «существует» для некоторого множества идеальных газов, которые лишь
очень отдаленно напоминают реальные газы. Отрицая существование идеальных газов, мы отрицаем существование соответствия законов идеальных газов реальным газам.
Таким образом, оттого, что мы отрицаем существование законов в определенном множестве,
оно не становится абсолютным не существованием. Без учета конкретного множества процессов,
событий, явлений, которым соответствует или не соответствует данный закон (конкретное
суждение), нельзя пойти дальше положения, сформулированного еще Гераклитом: «В одни и те же
воды мы погружаемся и не погружаемся, мы существуем и не существуем». Но одним этим
принципом нельзя ограничиваться. Приняв данный принцип, можно двигаться в разных
направлениях. Принятие этого положения без конкретизации есть выражение релятивизма: все
только относительно, ничего нельзя утверждать определенно и абсолютно.
Пытаясь уйти от такой бесперспективной точки зрения, философы стремились найти чтото определенное, устойчивое, безотносительное. И на этом пути некоторые из них приходили к
выводу, что относительность наших утверждений зависит только от несовершенства
человеческого познания. С критикой такой точки зрения выступил Г.Гегель, настаивая на том,
что трансцендентальный идеализм в конечном итоге приходит к субъективному идеализму, что
корни (трансцендентального идеализма) в противопоставлении вещи-в-себе и внешней
рефлексии. По Г.Гегелю объективные законы как особые вещи – в-себе существенным образом
существуют. Объективные законы как вещи-в-себе обладают свойствами и вследствие этого
имеется можество объективных законов, которые отличны друг от друга через самих себя.
Другими словами, каждый объективный закон есть некоторая конкретность или
определенность. Является ли Вселенная абсолютно определенной сама по себе есть вопрос
достаточно сложный и совершенно далекий от решения.
Философы по-разному относились к проблеме определенности мира (Вселенной). Но,
пожалуй, наиболее четко данную проблему сформулировал И.Кант. Позволяет ли принцип
конкретности существования наметить пути решения проблемы существования объективных
законов, которые своеобразно отразились в кантовских антиномиях Интересно в плане
сказанного одно замечание русского философа И. Лапшина; он подчеркивал, что уклонение от
разрешения антиномий Канта «возможно в троякой и только в троякой форме»: либо признать
сразу, что тезис и антитезис оба истинны (т. е. встать на позиции иррационализма), либо
признать только тезис или только антитезис (т. е. встать на позиции метафизики). «Во всех трех
случаях, – делает вывод И.Лапшин, – отвечающий попадает, по выражению Канта, в положение
подставляющего решето, когда вопрошающий делает вид, что доит козла – иначе говоря, сам
вопрос «Каков мир сам по себе, независимо от познающего субъекта... есть нелепый вопрос, на
который может быть лишь нелепый ответ» [14].
Однако ответ Ивана Лапшина так же неудовлетворителен с точки зрения развития
современного естествознания, поскольку любой познаваемый объект (и объективные законы в том
числе) существует или не существует лишь в определенных (и притом различных) отношениях, без
указания которых вопросы о существовании объективных законов не имеют смысла. Иными
словами, объективные законы есть, но не во всех отношениях. Может показаться, что принцип
конкретности существования объективных законов весьма абстрактен, а потому и сам принцип
кажется даже тривиальным (впрочем, как и все исходные положения достаточно абстрактных
концептуальных схем). Однако мы полагаем, что это не так и анализ должен быть продолжен.
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Summary
Kapiton V., Kapiton O. About objectivity of nature laws. The article deals with philosophical category
“objective law”. Carrying out an category analysis of objective laws authors asserts an impossibility any
atempts of cognition without acknowledging of absolute being of these laws. At the same time constructive
activity of subject in which qualities of reality directly design as some protocol propositions, rules or laws, is not
just “obljective interaction of bodies” but take place in cultural and historical kinds and than translate in
knowledge. Keywords: abstraction, antinomy, atributs of Universe, universe, law, cosmolioogy, model, science,
objectivity, principle of specification, nature, philosophy of science.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЦІННІСНИХ ОСНОВ СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ВІД АНТИЧНОСТІ
ДО ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Аналізується історичний розвиток і становлення громадянського суспільства з погляду формування
його ціннісних основ. Розглядаються чотири історичні періоди: античність, середньовіччя, Відродження
та Новий Час. Автор вперше досліджує джерела, які раніше не використовувались в україномовному
контексті. Ключові слова: громадянське суспільство, цінності громадянського суспільства.

Громадянське суспільство – це невід‘ємна частина будь-якого суспільства. Наявність
розвиненого громадянського суспільства в державі є запорукою її демократичного розвитку. З
іншого боку, ступінь розвиненості та самодостатності громадянського суспільства є
індикатором демократичності держави. Сьогодні, коли Україна рухається у напрямку
запровадження демократичних стандартів життя та управління, вивчення концепту
громадянського суспільства є надзвичайно актуальним. Адже, тільки маючи теоретичне
наукове підґрунтя, можна ефективно прогнозувати та керувати реальними процесами.
Підходи до вивчення громадянського суспільства поступово змінюються із розвитком
суспільства. Спираючись на соціально-політичну реальність того чи того історичного періоду,
філософи кожної епохи давали своє визначення концепту громадянського суспільства, або
відповідному аналогові цього поняття.
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Український дослідник А. Карась виводить найбільш узагальнене сучасне визначення
громадянського суспільства, характеризуючи його як ―солідаризований вплив громадськості на
формулювання та реалізацію владних рішень щодо дотримання прав людини та гарантії її
вільного розвитку з метою забезпечення самовизначення кожної особи‖ [7, с.425].
Якщо вважати, що громадянське суспільство набуло своїх основних сучасних рис за
епохи Просвітництва, то все що передувало цій епосі – є періодами його зародження та
становлення. У контексті цієї статті, ми зосередимося на тому, як саме почало формуватись
явище, яке зараз називаємо громадянським суспільством, починаючи від античності та
закінчуючи епохою Нового часу. Оскільки ж суспільству на різних етапах його розвитку
притаманний набір ціннісних орієнтирів, крізь призму яких відбувалася загальна організація
його життєдіяльності, то в широкому сенсі, під суспільством будемо розуміти спільність
людей, які належать до певної цивілізаційної групи як в історичному, так і культурному
контекстах. Спробуємо розглянути розвиток громадянського суспільства у його зв‘язку з
аксіологічними підвалинами історично-культурних цивілізацій.
У західній філософії традиційним вважається розглядати громадянське суспільство
починаючи з античних часів. Античні суспільства були більш-менш складними аграрними (або
доіндустріальними) суспільствами, політично організованими у держави, які могли бути об‘єднані
тільки завдяки силі. Це призвело до існування імперій зі, швидше за все, слабким та
нефункціональним державним апаратом, що, змушувало їх пригноблювати та експлуатувати своїх
підданих і вести імперіалістичну політику стосовно менших сусідів. Єдиною життєздатною
альтернативою імперії, яка базувалася на військовій силі, у доіндустріальних обставинах могла
бути невелика держава, зокрема, місто-держава, що об‘єднувала міський центр і скромну сільську
глибинку. Такі суспільства були вийнятковими прикладами серед усіх доіндустріальних суспільств:
вони були більш урбанізованими, економічно більш ринково орієнтованими та політично більш
демократичними. Надзвичайно різноманітний світ декількох сотень грецьких та італійських містдержав тих часів часто порівнюють з великою лабораторією, де експериментували з політикою:
починаючи з монархій, через різні форми олігархічних моделей до демократії. Найвиразнішим
прикладом є класична афінська демократія, що стала першою формою правління, яка, порівняно із
сьогоденням, дозволила найбільш широку політичну участь громадян [3, с.341].
Аристотелевий поліс був ―об‘єднанням об‘єднань‖, який надавав можливість громадянам
(тій невеликій кількості особистостей, які мали таку ―кваліфікацію‖) розділити свої доброчесні
обов‘язки правити та підкорятися владі. У цьому сенсі, держава представляється як
―громадянська‖ форма суспільства та ―громадянськість‖ визначається як вимога гарного
громадянства [1, с.6]. Аристотель як у «Політиці», так і в «Нікомаховій етиці» описує
політичну спільноту як найвищу спільноту, яка охоплює і все інше, та має на меті найвище та
найважливіше благо для всіх: гарне (тобто, етично цінне) життя.
Низький рівень економічної інтеграції та крихкість державних структур у
доіндустріальних суспільствах надав особливого значення групам самодопомоги,
організованим на основі спорідненості, територіальної близькості, професії, або навіть
добровільним об‘єднанням: клани, прототипи цехів та релігійні об‘єднання [3Ошибка!
Источник ссылки не найден., с.342]. В Аристотеля, різноманітність сфер людського життя
втілюється у найрізноманітніших видах соціальних організацій. Але всі вони повністю
підкорюються всеохоплюючій політичній спільноті, під якою ми розуміємо державу. І це є
природнім як для індивідуумів, так і для об‘єднань, адже ця політична спільнота сама собою є
всеохоплюючою [2].
Для Цицерона, держава базується на ―угоді про правосуддя та суспільний інтерес‖, що
відповідно є ―societas‖ (партнерство) громадян і закону, що є ―зв'язкою (тим, що скріплює) для
громадянського суспільства‖, утворюючи у такий спосіб, певну рівність у правах (навіть для
скоріше недемократичного Цицерона) [3, с.342]. Загалом, в античній філософській думці
громадянське суспільство та держава розглядалися як єдине нероздільне поняття, під яким
розумівся тип політичного об‘єднання, створеного для керування соціальним конфліктом
шляхом введення правил для стримування громадян від нанесення шкоди один одному [1, с.6].
Для античного громадянина свобода виражалась у громадській відповідальності та участі.
До системи цінностей також належала недоторканість особисто-приватного життя та причетність
до суспільно-політичного життя [11, с.109]. Для того, щоб захистити свої інтереси, громадяни
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мали проявляти громадянську активність. Античне громадянське суспільство було втіленням
колективного блага та справедливості, коли рішення ухвалювалися спільно в інтересах всієї
громади та базувалися на людських інтересах. Громадянське суспільство античності було
―ексклюзивним‖, адже велика частина жителів громади не могли брати участь у політичному
житті. Бути громадянином – вважалося привілеєм, а бути частиною громадянського суспільства –
почесним обов‘язком. Особиста свобода громадянина полягала у праві брати участь у процесі
колективного ухвалення рішень. Античне громадянське суспільство було втіленням держави як
запоруки організації мирного співіснування індивідуумів.
Середньовічна думка продовжила традиції античності, прирівнявши громадянське
суспільство до ―політично-організованої держави‖ – типу цивілізації, який став можливим завдяки
тому, що люди живуть в об‘єднаннях, які управляються законом і захищаються державою.
Період середньовіччя характеризується ―застоєм‖ – соціальні зміни у суспільстві
відбувалися дуже повільно, якщо взагалі відбувались. Найвища присутність Бога на землі в
особі Римо-Католицької церкви забезпечила космологічне пояснення визнаній у всьому світі
ієрархії. Папа стояв на духовній вершині цієї владної піраміди. Головна характеристика
політичної сфери Середніх віків – постійна напруга між духовною та світською владою.
Ціннісним орієнтиром для середньовічного суспільства слугувала християнська етика, в
центрі якого стояла віра та ідея вірності та самовідданого служіння (Богу, пану, феодалу,
правителю тощо). Августин Блаженний описав політичні принципи середньовічного суспільства
у своєму творі ―Про град Божий‖ (413 р. н. е.) [6], де також охарактеризував засади
―християнського громадянського суспільства‖ – саме це поняття використовує ірландський
професор Фред Пауелл для визначення концепту громадянського суспільства часів середньовіччя
[3, с.345]. В основі роботи Августина лежить дуальність, що базується на ідеї двох міст: Граду
Земного (Civitas Terra) та Граду Божого (Civitas Dei). Августин стверджує, що відносини між
церквою та державною владою визначаються вищістю церковної влади, а закон Божий
перевершує світські закони. Християнське громадянське суспільство базується на передумові
людської слабкості, що походить від доктрини падіння Адама та Єви (первородний гріх), яке
робить політичну автономію та індивідуальний вибір неможливими. Таким чином, формується
ієрархічний порядок, у якому війна, власність, рабство та держава є стовпами політичного
(світського) суспільства. Стверджуючи свою найвищу владу над світською сферою, церква
дозволяє державі керувати на рівні повсякденного життя людей. Незважаючи на те, що часто
реальність громадянського суспільства тих часів була зовсім іншою, ця теорія була основною у
визначенні громадянського суспільства у середньовічній християнській спільноті.
Хоча, згідно з середньовічними уявленнями, віра та закон Божий керував життям людини та
людської спільноти, можна виділити певні елементи тогочасного громадянського суспільства, в
якому люди самостійно розв‘язували власні соціальні проблеми. Зокрема, важливу роль грала
благодійність, яка визначала опіку над бідними як християнський обов‘язок віруючого, що містив
як моральну, так і соціальну складові, угодні Богові. Тома Аквінський виділив християнські
принципи благодійності та організував їх у сім ―духовних допомог‖ та сім ―добрих справ‖ [5],
здійснюючи які у земному світі, можна отримати спокуту у світі небесному. У такий спосіб
забезпечувалася справедливість, організована божественним чином у відповідності до закону
Божого. Здійснення благодійності визначало доброчесність у християнському громадянському
суспільстві. Середньовічне суспільство мало просте християнське розуміння, що світ базується на
вірі в Бога, де благочестиві люди працюють разом задля забезпечення захисту, зцілення та спокути.
Важливим соціальним експериментом були монастирі, які запровадили певну форму
громадянського суспільства, часто в хаосі довкола них. Монастир формував складне мікросуспільство, пов‘язане з більшим суспільством назовні. Монастирі опікувалися хворими та
іншими знедоленими, стаючи у такий спосіб основними осередками благодійності. Часто монахи
були єдиними, хто займався медичною практикою. Деякі монастирі робили піклування про
хворих своєю основною сферою діяльності, стаючи ключовими в Європі медичними центрами.
Таким чином, монастирі з їх комунальною формою, стали центром громадянського суспільства
Західної Європи [3, с.348]. Пізніше, із розвитком протестантизму та ростом урбанізованості,
монастирі, які найчастіше були розташовані у сільській місцевості, почали занепадати.
З часом філософська думка Середніх віків прогресувала до епохи Відродження, у неї
проникали ідеї античності у формі неоаристотелізму, що призводило до зміни форм політичної
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думки, надаючи більше місця для громадянського суспільства у світській сфері. Християнство
постало перед викликами ідей та цінностей античних часів. Заново відкрили тексти Аристотеля
та Платона арабські та єврейські дослідники, найбільш відомі з яких – Аверроес і Маймонід. Цю
роботу одразу підтримали християнські філософи (папа Лев Х, П‘єр Абеляр, Тома Аквінський).
Основна робота Томи Аквінського ―Сума теології‖ заново концептуалізувала філософські
засади християнства, в основі яких лежав синтез аристотелівського наукового раціоналізму та
філософські канони християнства. Таким він вивів християнство з ортодоксальності Августина
Блаженного. Середньовічне суспільство почало повільно трансформуватися з аграрно-сільського до
урбаністичного, що урізноманітнило форми тогочасного громадянського суспільства. Це вимагало
нової філософії, яка б могла співіснувати з аристотелівською ідеєю політичного суспільства, що
базувалось на місті-державі. Аквінський вважав за потрібне забезпечити інтелектуальний
плюралізм і повагу до політичної різноманітності у своєму християнізованому аристотелізмі, коли
політика більше не була просто продуктом гріха як результату падіння людини.
Подальша урбанізація сприяла переходові до нового історичного етапу – доби
Відродження, яка надала імпульс громадянському суспільству у світській сфері, де громадяни
почали змагатися за економічну та політичну владу. Поступово у середньовічному суспільстві,
яке, здебільшого, було сільським, з‘являлося все більше великих міст: Венеція, Піза, Генуя,
Флоренція, Париж, Лондон, Іпр, Брюгге, Гент, Фландрія. Формувався новий клас комерсантів,
який перевершував аристократію як у багатстві, так і за впливом та владою.
Як видатне місто віртуозного мистецтва, торгівлі та процвітаючого громадянського
суспільства постає Флоренція. Флорентійське громадянське суспільство зросло з системи цехів
до форм економічних і політичних об‘єднань. Воно досягло свого апогею в неуспішній
революції чомпі, яка хоча й не змогла досягти демократії, продемонструвала роль влади цехів.
Купецькі гільдії тепер доповнилися цехами ремісників. Цехи не тільки забезпечували своїх
членів політичною та економічною владою, а й також соціальним захистом і взаємодопомогою.
Цехи контролювали близько двохсот заводів міста. Вони частково збігалися з громадським
урядом, але також і змагалися за владу з ним. У цьому сенсі, цехи забезпечували основу для
громадянського суспільства, яке було незалежним від держави, комерційної аристократії та
церкви, які уособлювали правлячу олігархію.
Відродження було визначним часом для пошуку оптимальних відносин між державою та
приватним життям. Слова, які використовувалися для опису громадянського суспільства,
походили з перекладів текстів Аристотеля, були адаптовані схоластами до тогочасних реалій.
Коен та Арато [8] відзначили, що аристотелівська ―politike koinonia‖ була перекладена на
латинську як ―societas civilis‖, але водночас цей термін міг використовуватись і до таких
утворень як імперія (згадаємо Цицерона). У часи Відродження ―societas civilis‖ був прирівняний
до ―res publica‖ та використовувався для опису республіканської думки. У цьому сенсі, вже
з‘являється дуалізм, але це не відоме сучасне протистояння між державою та суспільством, а
протистояння між короною та трьома станами (дворянством, духовенством і третім станом).
Тим не менш, європейські монархії поступово втрачали монополізацію влади, і термін
―societas civilis‖ почав набувати сучасного значення ―громадянського суспільства‖ як
протилежного до держави. Повсюдний добробут був передумовою розвитку інституцій
громадянського суспільства. Ті, хто могли генерувати надлишкові здобутки, та, як наслідок,
підтримувати ―неквапливі заняття‖, такі як мистецтво та вища освіта, швидше за все, були
успішними ―бізнесменами‖. Італійські міста-держави були стратегічно розміщені між
постачальниками розкішних товарів з близького та далекого Сходу та ненажерливим
європейським ринком. Достаток, який вони отримали завдяки торгівлі, дав можливість
приватним особам маневрувати, щоб здобути прихильність держави, зайняти позиції в державі та
критикувати як політику держави, так і систему міст-держав у більш загальному сенсі [3, с.350].
В той самий час, коли багатство було передумовою появи громадянського суспільства як
противаги державі, постійна ворожнеча видатних сімей спонукала до реформування
політичного життя. Комерційний клас вигравав від зростання політичної стабільності. Як
показує Е. Муір, громадська релігійність, юридична практика та витончені манери – все це
сприяло умиротворенню суспільного життя [4, с.397].
Першим, хто заперечив вищість закону Божого на стику двох епох був Ніколо Макіавеллі
(1469–1527). Найбільш відомим його твором став ―Володар‖, написаний у вигляді порад для
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Лоренцо де Медичі, тогочасного правителя Флоренції [10]. Хоча часто Макіавеллі закидають
зовсім недемократичне виправдовування тиранії та деспотизму заради досягнення мети
правителя, важливим у його творі є інше. У «Володарі» чеснота ототожнюється зі здатністю
людини досягати успіху та самій творити свою долю. Таким чином, Макіавеллі перевертає
середньовічні уявлення про те, що все знаходиться в руках Божих, проголошуючи
індивідуалізм і цілеспрямованість особистості. Людина стає моральним актором і творцем
свого особистого та політичного життя. Знову ж таки, ―володар‖ Макіавеллі не є егоїстичним,
він діє в інтересах всього суспільства, хоча й може знехтувати меншим заради загального блага.
Спираючись на ідеї Макіавеллі, французький філософ Жан Боден продовжив пошуки
підстав для нового соціально-політичного ладу. У своїх працях він розумів громадянство як
беззастережне підданство суверенові, влада якого може бути обмежена тільки законами, які він
же сам і продукує [7, с.50]. І Макіавеллі, і Боден визнавали свободу особистостей у приватній
сфері, сфері, у якій держава не чинить обмежень, але філософи описували цю сферу переважно
у негативному світлі, розглядаючи її як аполітичну [3, с.352].
З погляду сьогодення, може здаватися, що філософська соціально-політична думка епохи
Відродження заперечує участь людини в політичному процесі. Але треба усвідомлювати, що
коли писали ці автори, універсальне виборче право було чимось нечуваним. У своїх роздумах
про суспільний лад вони намагалися знайти баланс між монархом й іншими політичними
елітами. Таким чином, мислителі епохи Відродження підготували підґрунтя для подальших
пошуків у напрямку осмислення концепту громадянського суспільства.
Ціннісні орієнтири епохи Відродження визначалися як гуманістичні, в центрі яких
знаходилась людина як найвища, санкціонована Богом, цінність [12, с.132]. У цьому сенсі
стверджувалося право особистості брати ініціативу в розгляді соціально-політичних питань.
Беручи до уваги нерівність, яка існувала в тогочасному суспільстві, можна зрозуміти, чому
філософи надавали таке право тільки ―сильним світу цього‖. Прогресом у напрямку розвитку
поняття громадянської участі можна вважати те, що філософи Відродження відійшли від
постулату, що все вирішує Бог, та надали людині можливість діяти самостійно.
Епоха Нового часу в філософії характеризується подальшим ствердженням
гуманістичних цінностей Відродження. Влада церкви має все менший вплив, так само, як і
феодальна аристократія. Вона замінюється союзами королів з багатими купцями, які в різних
країнах в різних пропорціях ділять владу між собою. Все більшої ваги набувають національні
держави, у зв‘язку з належністю до яких починає розглядатись і поняття громадянства.
Символами філософії Нового часу стали розум, свобода та активність, коли людина була
покликана правити світом через союз філософії та науки (а не релігії). Ідеалом нового класу –
буржуазії, постає людина як розумна та діюча істота, активність якої обумовлена мірою свободи.
Філософи Відродження та Нового часу все ще ототожнювали державу та громадянське суспільство.
Англійський філософ Томас Гоббс продовжив розмірковувати над державним ладом. Він розумів
потребу держави в подоланні, так званого, ―природного стану‖ з метою запобігання громадянській
війні – ―війні всіх проти всіх‖. Український дослідник А. Ф. Карась називає ідеї Гоббса
суперечливими, адже, на його думку, англійський філософ виводить на перший план
індивідуалістичні інтереси людей, які об‘єднуються у державу тільки заради задоволення
приватних цілей: ―Спільнота людей перетворена в теорії Гоббса на антисолідаристське скупчення,
члени якого можуть тимчасово кооперуватися навколо потреб особистої вигоди‖ [7, с.63]. Понад
те, все, що лежить поза політичною площиною, загалом характеризується як ―антиетичне‖ та
―асоціальне‖. У такому розумінні громадянського суспільства, коли ―бути в ньому‖ просто вигідно
для індивідуумів, втрачається його важлива ціннісна складова – солідарність. Позитивним у теорії
Гоббса є подальше утвердження думки про те, що громадяни мають брати участь в організації
власного добробуту, тобто ствердження неодмінності громадянської участі.
В іншого англійського філософа Дж. Локка громадянське суспільство, яке ототожнюється
з політичним, також постає на противагу, так званому, «природному стану» – стану, коли
кожен «є суддею у власній справі». Тобто люди, які об‘єднані в одне ціле, мають спільний
закон і спільні для всіх механізми розв‘язання суперечок, перебувають у громадянському
суспільстві. Локк зазначає, що громадянське суспільство, в такому розумінні, існувало завжди,
і що воно є невід‘ємним складником співіснування людей між собою [9, с.311]. Важливою
відмінністю концепції Локка від гоббсового трактування громадянського суспільства є те, що
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

101

основою для його формування, на думку Локка, є ―здоровий глузд і певного типу
взаєморозуміння між людьми‖ [7, с.74], на відміну від «дикого інстинкту» та певних, можна
сказати, меркантильних міркувань.
У своїх ідеях Локк впритул підійшов до відокремлення громадянського суспільства від
держави та проголошення її ―витвором соціальних інститутів‖. Громадянське суспільство, яке
формувалося за добровільною згодою, підлягало волі більшості, яка у такий спосіб мала
можливість проголошувати закони для всіх. Така громадянська згуртованість сама по собі не
ґрунтувалась на державній владі, яка була просто ―виявом фіктивної ідентичності приватних
осіб, згуртованих у публіку, які є передовсім власниками, а вже потім просто людьми‖ [7, с.97].
Таким чином, можна говорити про розвиток цього поняття у напрямку його
відокремлення від держави. Громадянське суспільство цієї доби базувалося на характерних для
періоду цінностях: антропоцентризм, індивідуалізм, підприємливість. В міру того, як людина
все менше залежала від церкви, вона починала більше вірити у свої сили та об‘єднуватися з
іншими заради задоволення власних потреб.
Висновок. Отже, досліджуючи розвиток громадянського суспільства крізь призму
цінностей від античності до епохи Нового часу, можна спостерігати, як поступово інтереси та
прагнення окремої людини виходять на перший план. За античності належність до громади
була основною цінністю, а отже громадянське суспільство того часу утворювало саму громадудержаву. Але все змінилося за часів середньовіччя, коли воля людини була повністю підкорена
Богові, а спокута стала основним рушієм людських вчинків. Тоді вияви громадянського
суспільства можна було спостерігати більше у сфері благодійництва та суспільної допомоги. За
часів Відродження та Нового часу інтереси людини виходять на перший план, проголошуючи
основними цінностями гуманізм і людиноцентризм. Громадянське суспільство поступово
постає в іншому, небаченому досі вимірі, коли люди починають захищати свої інтереси від
держави. Хоча донині держава і громадянське суспільство найчастіше збігаються, але процеси
відокремлення цих понять вже зрушили з місця.
Література
1.Edwards M. Civil Society, Cambridge: Polity, 2004. – 192p.
2.Ehrenberg J. Civil society. The critical history of an idea. New York/London: New York University Press,
1999. – 285p.
3.International Encyclopedia of Civil society: Anheier, Helmut K.; Toepler, Stefan (Eds.). – Springer
Science+Business Media, LLC 2010 (USA). – 1686p.
4.Muir E. The sources of civil society in Italy // Journal of Interdisciplinary History. – 1999. – 29(3). – p.379–406.
5.Аквінський Тома, св. Компендіум теології / Тома Аквінський. – Київ: Інститут св. Томи Аквінського,
2011. – 424с.
6.Блаженный Августин. Творения / Августин Блаженный. – Т. 3-4. – СПб.: Алетейя, 1998.
7.Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях:
Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 c.
8.Коэн Д.Л. Гражданское общество и политическая теория / Д.Л.Коэн, Э.Арато. – М.: Весь мир, 2003. – 784 с.
9.Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. / Дж.Локк. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – 670 с.
10.Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – М.: Планета, 1990. – 80 с.
11.Маліновська О. С. Громадянськість в добу античності та середньовіччя / О.С.Маліновська //
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2012. –
ғ28. – С.108-112.
12.Петінова О.Б. Аксіологічна проблематика ХV–ХVІІІ століття та ціннісні реалії сьогодення /
О.Б.Петінова // Культура народов Причерноморья. – 2008. – ғ143. – С.132-136.
Summary
Kovbasyuk A. Evolution of the Value Basics of Civil Society from Antiquity to the Era of Modern
Times: Historical Context. The historical development of the civil society is analyzed from the point of the
formation of its value basics. We consider four historical periods: antiquity, the Middle Ages, the Renaissance
and the Early modern period. The paper first used sources not previously used in the Ukrainian context.
Keywords: civil society, values of the civil society.
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СУТНІСТЬ ЗМІН СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО БУТТЯ
В СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ
Охарактеризовано основні тренди, які визначають сутність і специфіку трансформаційних
процесів сучасної цивілізації. Показано, що криза соціалізації загрожує незворотнім розпадом головних
форм соціальної діяльності людини, якими визначалися всі попередні досягнення і саме її існування.
Пояснюються основні мотивації суб’єктів соціуму, моделі ціннісних орієнтацій, які визначають зміст і
основні вектори трансформаційних процесів доби ультраліберального капіталізму. Ключові слова:
антропологічне, постмодернізм, цінності, цивілізація, ультралібералізм.

Про те, що сучасний світ перебуває напередодні колосальних трансформацій, засвідчує
низка соціодинамічних траекторій, серед яких можна виділити такі основні:
- міграційна політика «відкритих дверей», що зумовила становлення турецьких вілайєтів
в Німеччині, компактні арабські подення на півдні Франції, кавказьку експансію не лише
Москви, але і найбільших міст РФ, перетворення чорних бідонвілів на етнокультурних
«міноритаріїв» в південних мегаполісах США, а також «демографічне цунамі» африканських і
мусульманських потоків в Італії;
- розпад соціальних зв‘язків, що заподіяні руйнуванням сімї, легітимацією одностатевих
шлюбів і законодавчим захистом прав ЛГБТ-співтовариств (лесбіянок, геїв, бісексуалів і
трансвеститів);
- виснаження психологічних ресурсів людини індустріалізацією культури і зміною стилю
і темпоритму життя від традиційно розміреного до радикально динамічного;
- панування стереотипів «масової культури», її вестернізація і витіснення духовноособистісного начала механічно-споживацьким.
Зауважені трансформації потребують осмислення їхньої природи, адже вже у
сьогоденні світ опинився в обрії структурно-економічної кризи, яка з 2008 року зумовила
злам економічних пропорцій, загибель цілих галузей, знецінення національних багатств,
зубожіння середнього класу. Драматизм ситуації визначає розшарування світу на два різних
людства, які не просто співіснують з відчуттям взаємної ненависті, але які започаткували
війну на взаємовинищення. «У однієї раси є авіаносці, супутники і крилаті ракети. У іншої –
готовність тисяч фанатиків стати «живими бомбами» і перенести війну на територію
супротивника, захоплюючи в заручники його жінок і дітей, таранячи літаками ненависні
хмарочоси. І якщо на одному полюсі панує втома від історії, то на іншому – її невгамовна
спрага» [4, с.536]. Дослідження трансформаційних процесів сучасної цивілізації і зумовлює
актуальність і теоретичну важливість рефлексій щодо основних напрямів сутності змін
соціально-культурного буття в резонансі з головними векторами самого історичного процесу.
Аналіз останніх досліджень, зорієнтованих на осмислення трансформаційних процесів,
засвідчує зростання уваги до розуміння механізмів культурної ідентифікації та самореалізації,
природи розколотих цивілізацій, в умовах яких особистість втрачає цілісне бачення світу.
Усталені ціннісні орієнтації, антропологічні принципи світовідношення, які плекалися до
розриву між соціальними і культурними циклами, заподіяного революційними потрясіннями є
предметом уваги Н.Скотної [8] П.Гуревича [2], Т.Левченко [6], О.Трубнікової, К.Узбека,
Д.Ізмайлової. Такі розвідки, безумовно, важливі для з‘ясування змісту сучасного українського
соціуму, який формується і функціонує за тими цивілізаційними законами і тенденціями
розвитку, що притаманні втілюваній у життя ультраліберальній моделі держави, де виплекано
розкол суспільства на різні ―народи‖: заможних і злиднів.
У добу радикальних соціальних та культурних зрушень, зростання ризиків і небезпек, що
загрожують людству, важливого значення набуває аналіз проблем лідерства західної
цивілізації, яке пов‘язане з системними трансформаціями епохи модерну і набуває
самолегітимуючі ідеологічні процедури. В цьому відношенні значний інтерес становлять
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доробки Д.Муза, О.Целякової, С.Кара-Мурзи [5], М.Калашнікова, С.Кугушева [3], які
зосереджують увагу на дослідженні економічних, соціальних і культурних причин глобальної
смутокризи так званого «постіндустріалізму». Їм притаманне прагнення виявляти основні
мотивації суб‘єктів соціуму, моделі їх ціннісних орієнтацій.
Особливий інтерес в цьому сенсі становлять наукові розвідки М.Михальченка [7],
В.Скотного [9] про базисні риси цивілізаційної кризи, які дозволяють побачити проблеми
сучасного суспільства у світоглядному аспекті. Важливо й те, що їхні смислові конструкти
щодо сутності трансформаційних процесів соціально-культурного буття резонують з
головними векторами самого історичного процесу.
Метою статті є аналіз соціальних та духовно-метафізичних підвалин, які визначають
зміст і основні напрями розвитку суспільства доби ультраліберального капіталізма.
Роздуми над базовим змістом сучасної цивілізації спонукають нас до висновку про її
кризовий стан. При цьому криза, якою уражена сучасна цивілізація, як тепер зрозуміло, має
структурні передумови. Це структурна криза, і її природу можна збагнути лише вибиваючись за
межі теорії власне економічних циклів. Ця криза – кінець чогось, що було до неї, і початок
чогось нового. Що нині припиняє своє існування? Свій потенціал, очевидно, вичерпує
ліберальний монетаризм (―постіндустріальний‖ глобалізм), який протягом останнього
тридцятиліття логічно завершує розвиток декількох віків історії капіталізму, що здійснював
свій ―розвиток через руйнування‖. Створюючи промисловість, капітали, високий рівень життя,
лідери ринково орієнтованого суспільства Заходу дійсно весь час руйнували – природу, інші
цивілізації, культури, суспільства.
Процес трансформації економік бреттон-вудського типу в економіки неоліберального
типу реально був процесом трансформації економік розвитку в економіки форсованого
перерозподілу активів із іх концентрацією у транснаціональних фінансових і нефінансових
структур, тобто у найсильніших агентів ринку. За такої політики неможливі довготермінові
витрати на фундаментальну і прикладну науку, оновлення інфраструктури, культуру,
мистецтво. Тепер, коли держави втрачають можливість виділяти субсидії з бюджету на
підтримку і розвиток соціально-економічних і духовно-метафізичних підвалин соціальнокультурного буття доби «постіндустріалізму», криза дійсно набуває глобального виміру.
Проте, це занепад у зрозумілій, соціальній сфері. Але ж з‘явилися нові загрози свободі
людині. І тут необхідно звернути увагу на те, що сучасний ультралібералізм породив
багаторівневу структуру з придушення творчості і кризу людського капіталу. В.Скотний
справедливо зауважує, що ―існуюча ситуація повністю корелює з антропологічною проблемою,
сутність якої полягає у виникненні нового типу людини, для якої найхарактернішою ознакою є
цілераціональнаповедінка, тобто поведінка, яка раціонально регулюється вже не внутрішніми
цінностями, а зовнішньою метою. Внаслідок цього цілераціональна дія з аспекту поведінки
особистості перетворилася на її основу і призвела до виникнення іншої людини – діяча, ділка.
Це тип людини ринково-технологічної епохи, яка заміняє особистість. Ця людина – носій
раціональності як послідовного прагнення до свідомо та раніше поставленої мети. Вона –
―розумний егоїст‖, для якого почуття, спілкування, переживання втрачають самостійну
цінність. Життєдіяльність ―розумного егоїста‖ поступово редукується до діяльності, активність
збуджується не стільки безпосередніми його потребами, скільки навязаними йомц в соціальних
відносинах, які сприймаються розумом. Скорочуючи фазу емоційного й образно-естетичного
сприйняття світу, він відразу спирається на концепти або навіть просто помічає їх знаками.
Якщо говорити в термінах етики – це людина без цінностей, без ―душі‖, без ―серця‖ ‖[9, с.486].
Адепти ультракапіталістичного суспільства виплекали філософію споживацького
світовідношення, за яким пріоритетне значення набуває розвага, гра, ескапізм, нарциссизм,
жага особистого швидкого збагачення як стиль життя. Звідси руйнація самого духу творчості в
сучасному світі. Покоління 90-х, яке формувалося в період культурного розриву між
цивілізаціями, у своїй масі воліє уникати тривалої, копіткої праці у самовдосконаленні і
опануванням життєвого та фахового досвіду старшого покоління.
Адже за філософією сучасного капіталізму дійсними людьми визнаються лише
платоспроможні. А цей статус легше здобути не ціною десятиліть праці на межі сил задля
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здобуття високого соціального статусу через розвиток космічної інженерії, фундаментальних
наукових відкриттів у біохімії, електроінверсії, енергетики відновлювальних ресурсів – цього
питомого підгрунтя ―постхай-тека‖, ―хай-ека‖ і ―хай-хьюма‖, а переорієнтацією на тіньову
фінансову систему, де є простір для безмежних спекуляцій з іпотечними цінними паперами,
ринковою вартістю житла, пільговими кредитними лініями, окозамилюванням ―інтернетекономіки‖, хедж-фондами (найсуттєвіший інструмент розбудови збанкрутілої у 2008 р.
Американської спекулятивно-фінансової піраміди) та ін.
Ціле покоління сформувалося на прикладах безвідповідальності офіційних шахраїв від
урядового рівня до приватного бізнесу, які відверто маніпулюють бухгалтерською звітністю,
що дозволяє безкарно привласнювати гроші через дивіденти, надвисоку зарплатню і бонуси,
фіктивні оборудки, приховування в офшорах астрономічних сум.
Таким чином статус людини визначається розміром рахунку в банку. Ціна, а не цінності
визначають сенс життя в такому соціумі. Тому любов, відданість, патріотизм, справедливість,
гідність, обов‘язок, культурна ідентичність, співчуття, альтруїзм, вірність, дружба, вдячність,
взаємодопомога, доброзичливість, щирість, скромність, порядність, делікатність, як безумовно
неринкові і неекономічні якості, перетворюються на об‘єкт системного упослідження
потужними олігархічними ЗМІ і адептами мультикультуралізму.
Сучасний ультраліберальний капіталізм доклав багато зусиль для ліквідації вітальної ніші
інтелектуально і фізично розвинутих людей та контролю над їх життєдіяльністю. Адже насамперед
вони становлять потенційну загрозу цьому суспільному ладу. Натомість регулярно і систематично
протягом останніх десятиліть формується соціальноорієнтована ―людина маси‖ з мінімізованою
індивідуальною свідомістю, потребами, інтелектом, індивідуальною життєздатністю.
Характерними світоглядними рисами ―людини маси‖ стали втрата природного інтересу
до невідомих явищ, до експерименталізму, адаптації цих явищ для власних потреб, страх
особистої відповідальності за участь у соціальнозначущих вчинках, втрата мотивації до
самостійного виховання нащадків. Відбулася справжня зміна антропологічних принципів
світовідношення. Якщо у 1960-х видатні інтелектуали і митці збирали повні стадіони чи актові
зали вдячної аудиторії (на кшалт московського ―Політехнічного‖), яка переймалася
філософськими питаннями сенсу життя і феномену смерті, совісті і обов‘язку, щастя, сутності
добра і зла, якщо кумирами більшості звичайних людей були герої космосу, високих технологій,
творчої праці, військової звитяги у захисті Батьківщини, якщо більшість об‘єднувала Спільна
справа, що передбачала солідарність, колективізм, співчуття і забезпечувала позитивну стратегію
розвитку, то нинішнє покоління ―хомо економікус‖ перебуває у полоні ―гламуру‖, ―глянцу‖,
попсової ―зірковості‖, що сповідують споживання і розвагу, а тому ілюмінує кліпову, розірвану
свідомість, не здатну не лише до самостійного мислення, але навіть до тривалої рефлексії над
певними явищами. Не дивно тому, що це покоління є легко навіюваним, невротичним,
підвладним маніпуляціям і програмованим на примітивні прагнення.
Двадцятилітня ретроспектива ерозії державних інститутів в сучасній Україні засвідчує
тотальне
витіснення
принципів
комуналістичної
антропології
світовідношення
антропологічною моделлю соціал-дарвінізму імальтузіанства.Відомо, що соціалістична
цивілізація розбудовувалася як суспільство-сім‘я, якому притаманні опікування усіма його
членами і принцип господарювання, що вимагав жити у відповідності з реальними статками.
Таке суспільство могло жити лише скромно. Тому соціалістичне планове господарство
духовним підмурівком мало служіння Спільній справі, яке підтримувалося взаємозалежними
принципами нездирництва і ощадливості. Їхня особливість визначалася тим, що своєю
змістовністю вони розкривають певний тип життєвого устрою. Для забезпечення надійних
статків, безпеки, незалежності і можливості постійно покращувати життя потрібною була
налаштованість народу на розвиток вітчизняного виробництва і його продукціїї (часто гіршої
якості ніж імпортні). Для гарантованого виживання цілі покоління були привчені виділяти на
споживання лише те, що залишалося після забезпечення головних умов виживання. Адже СРСР
на світовий ринок не допускали, грошові транші МВФ не виділяв, інвестицій в розвиток
економіки не пропонували, новітніх технологій не продавали.
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Виявилося, що сам соціалістичний образ життя є неможливим без таких антропологічних
принципів як невибагливість і нездирництво. Відтоді як у 60-ті роки меншість здирників, які
страждали від комуналістичного образу життя, зуміли спокусити спочатку молодь, а згодом і
інших поворотом до цивілізації споживацтва, почався процес знищення соціалістичного ладу.
Письменник Б.Васильєв вірно підмітив цю тенденцію: «Зовсім нещодавно – шістдесяті роки. В
розпалі шалена боротьба за престижність. Уже дублянки купуються не для того, щоб було тепло,
а для того, щоб було «як у людей». Вже на власника мотоцикла дивляться з іронічним
співчуттям, вже з першими півнями займають чергу за золотом; вже пудами скуповують
книжки…» [1, с.150-151]. Спокійною мудрістю і високою душею, спроможною не помічати
холуйського прагнення «дістати», «здобути», «купити», «продати», а якщо узагальнити – «щоб як
у людей», були наділені лише ті, чий життєвий досвід пройшов випробовування війнами,
негараздами відновлення господарства, напруженою працею втілення Червоного проекту. «Я так
запально пишу про цю повальну пошесть нашу, - зауважує Б. Васильєв, - тому що з дитинства
був призвичаєний глибоко зневажати дві язви людського суспільства: ідеалізацію неробства і
натужну, спітнілу, лакейську жагу накопичення… Я виріс у сім‘ї, де панував раціональний
аскетизм: посуд – це те, із чого їдять і п‘ють, меблі – на чому сидять або сплять, одяг – для тепла,
а дім – щоб у ньому жити, і ні для чого більше…Принцип раціонального аскетизму передбачає
наявність необхідного та відсутність того, без чого спокійно можна обійтись» [1, с.149].
Сутність повороту до життя не за статками, здійсненого під час «перебудови», на який
погодився народ, і полягала у відмові від зазначених вище головних засад соціалістичного життя.
Спокуса знищення цих засад багатошарова і складно структурована. Тепер це стає зрозумілим.
Так, зокрема, паплюження етики служіння спільній Справі, принципу нездирництва,
супроводжувалося насадженням цінностей споживання. Нині в умовах неоліберальної
економічної моделі тріумфує філософія збагачення. Її головне кредо: стань мільйонером за будьяку ціну і якомога швидше. Лише перед тим відкриваються блага життя у всьому їх розмаїтті, хто
зумів це зробити. Хто не зумів – той лише нікчема, аутсайдер. Ідейною основою філософії
збагачення є протестантизм, точніше його радикальна течія – кальвінізм (пуританство), який не
визнає світу цінностей, проте з пієтетом ставиться до світу цін. Засаднича ідея таких християн:
бідність – це тяжкий гріх. Нужденність, злидні – прозора ознака спрямованості до пекла. Єдиним
можливим шляхом спасіння вважається багатство. Звідси і життєва програма – працюй, думай
лише засебе, плекай капітал і тоді ти опинишся серед небагатьох спасенних. Адже справжніми
людьми вважаються лише багаті.
З 80-х років ХХ ст. нажива, як релігія, так званого «цивілізованого світу», переорієнтовує
атомізованих індивідів громадянського суспільства з копіткої системної праці, як запоруки
життєвого успіху, через зростання знань і творчих здібностей, на споживання і розваги.
Зауважимо ще раз, що цілеспрямовано твориться суб‘єкт з мозаїчною картиною світу, кліповою
свідомістю, не здатний тривалий час утримувати будь-яке явище або подію в полі зору.
Ринковим фундаменталістам (ліберал-реформаторам) в ідеалі потрібні саме такі обмежені
набором декількох поверхневих ідей «живі чіпи», орієнтовані на зовнішнє навіювання
авторитетними мас-медіа іміджів, реклами, моди, стереотипів. Ці «хомо економікус» готові все
переводити на грошовий еквівалент і мотивовані виключно примітивним егоїзмом та
запрограмованими бажаннями.
Ця фрагментарність створюється через цілеспрямоване відлучення людей від раціональної
картини світу, раціонального погляду на життя, самостійного критичного мислення і почуттів.
Електронні канали зв‘язку потужно підсилюють психологічну звичку віри в ірраціональне, і
миттєво поширюють її по всьому світу. Здійснюється це через цілеспрямовані потоки замежових
психологічних навантажень. У людей провокують рятівне бажання спокою і розваг. Виявляється
попит на дивовижно одномірні, не інтелектуальні, кліпово розірвані журналістику, освіту,
мистецтво, які руйнують цілісність особистості через ефективне застосування в колективній
свідомості нових стереотипів поведінки, шкали цінностей і установок, які дозволяють змінювати
саму соціальну тканину суспільства, свідомо породжувати нові типи соціальних спільнот,
трансформувати форми взаємодії людей між собою.
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Визначальними в цьому вимірі стали телепроекти О.Ханги – «Про це», А.Малахова –
«Велике прання», Д.Нагієва – «Вікна», С.Бодрова – «Останній герой». Серед знакових
розважальних програм, що спонукають багатомільйонну телеаудиторію до тривіального
світовідношення, спрощених бажань, елементарних почуттів, нарциссичного ескапізму,
звільнення від норм моралі, розміну інтелекту на гроші слід назвати: «За склом», «Слабка ланка»,
«Від пацанки до панянки», «Джентельменський набір», «Рай, гуд бай», «Пекельна кухня» та ін.
Механізм цієї олігархічної консцієнтальної агресії, спрямованої на злам наявних
універсальних форм діяльності людей, скарбницею яких виступає культура, і, зумовлених
ними найважливіших зв‘язків їх самовизначення, найбільш дієво розкривається у сфері
олігархічного медіа-простору. ЗМІ тотально стверджують фантоматику, згасання творчості,
занурення у світ ілюзій, у світ Матриці. Пропонується електронне дозвілля, яке за своєю
змістовністю провокує жорстокість, егоїзм, брутальність, розпад соціальних зв‘язків,
безпринципність, підступність, жорстокість, заздрість, злобність, зраду, мстивість, нахабство,
невдячність, несправедливість, нетерпимість, цинізм, егоїзм. Адже надзавданням
ультраліберальних фундаменталістів є перекодування культури на регістри тривіального, в
межах якого уможливлюється реалізація спрощення і стереотипізації сутності людини,
творення суб‘єкту «хомо економікус» із зазначеними вище якостями.
Узагальнюючи викладене, можна дійти висновку, що остаточного розпаду соціуму ,
наприклад, на пострадянському просторі ще не відбулося. Натомість, на місці єдиного донедавна
народу, утворилася маса локальних спільнот. Кожна з них існує за своїми законами, системою
цінностей, стереотипами поведінки. Хіба можна віднести до цілісного суспільства «нових
українців» з їхніми повадками, смислом життя та бідних людей? Склад їхнього життя відтепер
докорінно різниться. Вони стали не лише різними, але чужими одне одному світами, які не
перетинаються між собою.
Головна причина розпаду соціалістичного соціуму – в остаточній перемозі духа
привласнення і споживання. Загинула творча, креативна засада соціалістичної цивілізації.
Приватизація стала технологією висмикування особистої частки зі спільного цілого. Раніше
народ об‘єднувався Загальною Справою. Її протилежністю стала Велика Оборудка, коли
споживацьке начало взяло гору над Творенням. Споживання придушило здібності. Проте
споживання, за визначенням, об‘єднує меншою мірою ніж співтворчість. Це підґрунтя і почало
живити застійні явища в житті соціуму і, зрештою, зумовило його деградацію. Загальна справа
померла. Натомість запанувало тотальне полювання за здобиччю. Власну країну почали
грабувати багатії. А бідні від злиднів завзято дошматували залишки.
Ідеологія постмодерну стверджує: «Суспільство стане багатим, якщо збагатиться кожна
людина». Думка вірна, проте у житті все підкорила собі переможна ідеологія трофеїзму: «Усе –
задля грошей. Грабуй усе і за будь-яку ціну. Збагачуйся!» Але жодна держава у світі ще не
піднімалася завдяки такому ідіотському світогляду. Мета завжди повинна бути ідеальною,
одухотвореною. Навіть США з їхнім багатством і культом успіху прямували до могутності,
спочатку під прапором пуританства: розбудуємо Новий Ізраїль, Богообрану Землю. Потім – під
прапорами Американської Свободи і Прав Людини. Сильним стає лише той,, для кого гроші –
не мета існування, а засіб досягнення Мегамети» [2 , с.151].
Якщо Загальна справа – це фундамент грандіозної споруди суспільства, тоді його
цементуючий засіб – це культура. Коли знищуються ці складові, тоді і запускається механізм
деградації цивілізації. Адже при цьому упосліджуються традиції гуманістичних принципів
світовідношення. Останніми соціоутворюючими факторами для людей стали ЗМІ та
мистецтво. Вони, стараннями постмодернізму, замість того щоб компенсувати втрату
Загальної Справи зміцненням культури, стали сповідувати глобалістську «калчер».
Телебачення, арт-бізнес, постмодернізм в розмаїтті різних видів мистецтв систематично
знищує віру в добро і відданість, честь і совість, у свою країну, патріотів і героїв. Об‘єктом
руйнування стали всі священні символи. Людей змушують вірити в те, що їхня країна – це
смітник, історія – пекельне зло. Як наслідок соціалістична цивілізація розпалася на етнічні,
злочинні, регіональні і майнові локуси.
Світова криза, започаткована у 2008 р., буде настільки системною та широкомасштабною, що після її завершення докорінно зміниться весь соціальний світолад. Проте вже
тепер можна бачити наслідки розриву соціального і культурного циклів, заподіяних цією
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кризою, для антропологічних принципів світовідношення в епохи модерну і постмодерну.
Люди епохи модерну, трагічної, але й водночас великої, за століття науки і техніки набули:
досвід читання і рефлексій; віру в безмежні можливості Людини; прагнення до величного,
розкриття замежових можливостей творчості, що дозволило освоїти ближній космос і досягти
інших планет; віру в науку і Розум, в Надлюдину. За визначенням – це були когітарії, ті, хто
опановує творче знання.
Наріжним каменем соцмодерну були солідарність і співробітництво, відносини сімейної
ієрархії всередині країни, патріотизм, чесність, народозбереження і запекла праця: на
підприємствах, полях, лабораторіях, класах і аудиторіях, цінність міцної люблячої сім‘ї. Були
виховані покоління, призвичаєні до працьовитої компетенції, навчання, народження дітей і
відповідальності за своє життя. Напевно лише на цих цінностях може набути достатньої
життєвої сили нова суспільна модель, якісно відмінна від ультраліберального капіталізму, який
розбудовується на егоїзмі, особистому успіху і знищенні слабкого сильнішим.
Епоха постмодерну варваризувала нове покоління, оскільки воно: втратило досвід
ситемного спілкування з літературою, цією «галактикою Гутенберга»; функціонально
неграмотне, його освіта на порядок примітивніша ніж у їхніх однолітків 60-х років ХХ ст.; є
носієм алогічного мислення і тому легко піддається навіюваню, гіпнабельне, схильне до
елементарно простих вирішень проблемних ситуацій. Епоха постмодерну задіяла егоїзм і гонитву
за прибутками, індивідуалізм, тривіальні розваги, гедонізм і споживання, фетишизм і
політкоректність щодо легалізації одностатевих шлюбів, забезпечення рівних громадянських
прав для осіб традиційної та нетрадиційної сексуальної орієнтації в усьому світі, викорінення
здорових стосунків між чоловіками і жінками, знищення нормальної сім‘ї. Десятиліття
постмодерну не створили жодних великих ідей і смисложиттєвих принципів. Сенс існування
зведено до рівня елементарного споживання.
У контексті нашої теми перспективнимиє дослідження сутності того історичного
суб‘єкту, який може стати альтернативою сучасній капіталістичній еліті, а також з‘ясування
сутності парадигмального у постмодернізмі, які сприятимуть розумінню змін, що відбулися як
в системі цінностей, так і з культурною ідентифікацією особи.
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Summary
Zdorovenko V. The main trends of transformation processes of modern civilization. Іn the article
examines the main trends of transformation processes of modern civilization. For completeness, the
characteristics and the specific nature of these processes are analyzed socio-economic, spiritual and
metaphysical basis of the existing unit of life. Explains the basic motivation of the subjects of society, a model of
value orientations in terms of transformation processes of social and cultural life. Keywords: transformation
process, the "middle class" values, civilization, ultraliberalizm.
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СУБ’ЄКТИ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ В ПРОЦЕСІ ЛОБІЮВАННЯ
Досліджується процес лобіювання з погляду колективної дії. З’ясовано його суть і місце в соціальнополітичній системі суспільства та в політичному бутті людини. Проаналізовано лобіювання як засіб
колективної дії суб’єктів політичного буття людини. Доведено, що лобізм є механізмом колективної дії в
задоволенні різнопланових потреб як соціальної групи, так і самої людини. Встановлено умови, за яких
відбувається вияв соціальної активності. Проаналізовано колективну дію формальних і неформальних
соціальних утворень, зокрема відзначено, що неформальні соціальні утворення переходять у розряд
формальних за умови, якщо їх аксіологічну основу підтримує більшість суспільства. Ключові слова:
людина, особистість, колективна дія, соціальна система, політична система, лобізм, влада.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Відомо, що людина є соціальною істотою, що
її розвиток залежить від багатьох чинників, одним із яких постає соціум. Його можна порівняти
з живим організмом, який у своєму розвитку як прогресує, так і може регресувати. Отже,
соціум є тією системою, що може розвиватись і саморозвиватись, і цей саморозвиток
нескінченний, він відбуватиметься до того часу, доки існуватиме суспільство, оскільки
суспільство як система, здатна до саморозвитку, постійно поповнюється новими організмами –
людьми, які у ньому соціалізуються. Тобто – це система, яка не є стабільною, розвиток її
залежить від дії людей, що утворюють те чи те суспільство.
Як зазначає Я.Пономаренко, особистість існує лише в системі суспільних відносин, поза
якими вона не може існувати. Водночас суспільство завжди притіняє особистість, бажає того
людина чи ні, впливає, формує особистість. Часто у вжитку є фраза про те, що, якби я народився в
іншому місці, все було б інакше. Ми не знаємо цього напевне, але можемо припустити, що це
справді так. Але тоді можна говорити про те, що формування особистості цілком і повністю
залежить від того суспільства, в якому вона живе. І якщо «помістити» людину в необхідну
соціокультурну «зону» – зростатиме і формуватиметься певна, потрібна нам особистість. Частково,
зазначає дослідниця, це так, але неможна забувати про те, що, крім впливу соціокультури, людина
сама має певні, притаманні тільки їй якості та здібності, що при однаковому впливі соціокультури
ніколи не вийде двох однакових, повністю ідентичних людей. Але разом з цим вплив, який
здійснює певна соціокультура на індивіда, – безперечно значний [6, с.71-75].
Однак варто зазначити, що сама людина не призведе до кардинальних змін у соціальній
структурі, через це суб‘єкти (люди) такого типу об‘єднуються в різні соціальні групи.
Представниками таких груп є політичні партії, громадські рухи та інші об‘єднання, що мають
соціальний статус формальних або неформальних. Зважаючи на велику кількість соціальних
об‘єднань, які існують в нашому суспільстві, й на те, що частина з них є нестабільними, нашу
увагу привертають об‘єднання, які мають тривалий проміжок часу існування та колективна дія
яких розцінюється суспільством як результат соціально-політичних, економічних та інших змін
людського буття. Тобто мова йтиме про соціально-політичні об‘єднання лобістського типу, що
є суб‘єктами колективної дії в політичному бутті людини.
Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Відомо, що явище
політичного життя, яке ми зараз іменуємо «лобізмом», було описане в працях окремих мислителів.
Так, наприклад, Т.Гоббс і Ж.-Ж.Руссо у своїх дослідженнях лобізму звертали увагу на вплив
приватних інститутів, структур на прийняття політичних рішень. Розуміючи, що приватний сектор
переслідує лише власні економічні інтереси, вони вважали, що це явище негативне.
Цікавим у цьому плані є напрацювання А.Бентлі, який, вивчаючи процес суспільного
тиску на владу, відодив належне місце політичним партіям і суспільним рухам, особливо
загострював увагу на політичних партіях, адже відповідно до їх соціально-політичного
становища у соціальній системі політичні партії виконують роль посередника між суспільством
і владою. Саме політичні партії заповнюють той соціальний вакуум, який утворюється між
владою і суспільством. У своїй роботі дослідник говорить про те, що завдяки посередництву (а
цю роль у соціально-політичній системі виконують політичні партії) досягається згода чи
відшукується компроміс між владою і суспільством.
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Іншої думки дотримувався Й.Шумпетер. Він надавав перевагу конкуренції політичних
утворень. Але, як відомо, конкуренція не призводить до того, щоб стабілізувати відносини між
владою і суспільством. Крім цього, конкуренція, а тим більше політична, не передбачає
досягнення якогось компромісу чи згоди, вона розглядає суспільство як засіб підкорення влади.
Тобто розглядається варіант захоплення та монополізації влади. У цьому випадку діалог між
суспільством і владою відсутній.
Привертає увагу багатьох дослідників соціальних утворень праця М.Дюверже «Партійна
політика і групи тиску». В ній автор виокремлює такі політичні утворення: «традиційні»,
«групи за звичаєм», «групи захисту», «групи підтримки» та «асоціативні групи». Всі вони
репрезентують інтереси різних соціальних верств, а відповідно презентують і різні політичні
інтереси і виконують різні соціально-політичні ролі.
Цікавий погляд на прийняття політичних рішень висловив автор відомої книги «Логіка
колективних дій» М.Олсон. Він зазначив, що групи репрезентацій політичних інтересів мають
асиметричний вплив на прийняття політичних рішень.
Не менш цікавими є праці А.Косон, К.Ліндблом, А.Поттер, Р.Солсбері, Дж.Тьєрі та
К.Шлозман. Усіх їх об‘єднує одна спільна позиція: у групи репрезентації політичних інтересів
входять особи, які можуть впливати на прийняття політичного рішення чи на хід його
реалізації, а також на кадрову політику органів влади. На сучасному етапі лобізм як соціальне
явище колективної дії став невід‘ємною частиною системи політичного і державного
управління в більшості країн світу з демократичною політичною системою [див.: 3].
Особливий інтерес становлять також праці сучасних українських філософів
(В.Андрущенко, М.Бойченко, В.Кремінь, М.Недюха, З.Самчук, М.Федорін та ін.). Їх об‘єднує
думка про те, що лобізм в українському суспільстві є не що інше, як політичний бізнес, де
людина є частиною соціально-політичної системи.
Теоретико-методологічній розробці проблематики лобіювання у сфері політології, права
присвячені прації Е.Гросфельд, О.Дягілєва, Р.Мацкевича, В.Нестеровича, О.Одінцової, І.Сікори
та інших дослідників. Однак наявність різних поглядів на соціально-політичне явище
лобіювання, а також спотворене висвітлення проблематики лобіювання засобами масової
інформації суттєво деформували розуміння справжньої сутності цього феномену як
ефективного механізму взаємодії суспільства і влади, що дозволяє громадянам та їх
об‘єднанням долучитися до процесу ухвалення рішень та вдосконалення політики. А
відповідно деформувалось уявлення людини про колективну дію в бутті соціальних груп.
Зазначена проблематика висвітлюється у працях Я.Бронька, І.Варзара, А.Колодія,
Ю.Мацієвського, М.Розумного, А.Романюка, С.Рябова, Ю.Шведа, В.Холод.
Однак, незважаючи на посилений інтерес науковців у сфері філософії, політології та
права до цієї проблеми, поза увагою залишилася колективна дія соціально-політичних
утворень, які у своїй професійній діяльності займаються лобіюванням.
Сама актуальність і формує мету статті: проаналізувати колективну дію суспільнополітичних організацій як суб‘єктів лобізму.
Завдання статті: з‘ясувати суть лобізму в суспільно-політичному бутті людини; показати
лобізм як суспільно-політичне явище крізь призму діяльності суб‘єктів політичного буття.
Виклад основного матеріалу. Відомий мислитель класичної філософії античного періоду
Платон, замислюючись на проблемою, що собою являє людина, зазначив: людина – істота
політична. Таке платонівське розуміння не випадкове, адже серед різноманітних суб‘єктів
політичної системи – держава, партія, народ, етнос, організація, громадсько-політичні рухи
тощо – найголовнішою є людина. Під людиною ми розуміємо особу, індивіда, особистість.
Крім цього, людина як основний фундатор утворення різних суб‘єктів політичного дійства і є
виконавцем того чи того політичного дійства. Тобто політика і людина – це явища, що
взаємопов´язані між собою. Людина творить політичну дійсність і водночас є її учасником.
Якщо ж сконцентруватися на змінах, яких зазнала політика, можна помітити її
розгалуження та розростання. Таке зростання політики в житті людини сталося не випадково,
якщо виходити з того, що політика є мистецтвом управління державою, а людина постає
суб‘єктом, що діє в політиці. Іншими словами, людина – це основний учасник, виконавець
соціального дійства, який постійно діє – вона є активним суб‘єктом.
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Доцільно відзначити, що людина зазвичай виявляє свою активність стосовно того чи того
соціального явища. Однак вияв відповідної активності можливий лише за певних умов: 1) у
ньому вона вбачає потенціальний предмет задоволення своєї потреби; 2) це явище для людини
життєво важливе; 3) коли людина чітко усвідомила, що свою потребу вона зможе задовольнити
в результаті здійснення процесу діяльності. Сукупність цих умов свідчить про наявність у
людини відповідного інтересу. Сама ж діяльність спрямована на задоволення усвідомленої
потреби і постає при цьому як процес реалізації інтересу.
Отже політика для людини є тим середовищем, у якому вона задовольняє свої соціальнополітичні потреби. Такий підхід до соціального явища політики є не випадковим, і на якомусь
етапі навіть виправданим. Адже у більшості випадків особи, які приходять у політику під
завісою представників відповідних соціальних груп, лобіюють свої власні інтереси, які
набирають форми закону і стають загальнообов‘язковими для всіх.
Один із німецьких філософів К.Хельд зазначав, що політичне життя – напрочуд складне
соціальне утворення, це справжній політичний світ [9, с.38–49], у якому можуть виявити себе
лише окремі особи, які володіють відповідними ораторськими та організаторськими якостями,
мають вищий рівень політичної культури і політичної свідомості. Адже специфіка політичного
життя, його нормативні вимоги – складник загальної культури сучасної людини. Тільки на цій
основі вона здатна виважено будувати свої стосунки з державою, поєднуючи в собі якості
свідомого громадянина і члена соціуму з принципами власної автономії та індивідуальної
свободи. Не масова, конформована, слухняно-покірна, а свідомо й відповідально діюча
особистість – справжня «політична людина», яка в сукупності з іншими формами своєї
самореалізації – економічної, моральної, естетичної, соціальної постає не як атомарний об´єкт
соціуму, а як його суб´єкт, творець обставин суспільного і власного життя.
Усе вищесказане свідчить про те, що політика – це не лише мистецтво управління
державою, а й сфера колективної дії суб‘єктів політики: політичних партій, громадських
організацій та рухів. У цьому випадку колективна дія зазначених суб‘єктів виявляється в
лобіюванні інтересів певних соціальних груп, верств населення. І лобіювання постає як
соціально-політичний феномен колективної дії, завдяки якому узгоджуються дії між владою і
політичними партіями, соціальними групами.
Лобізм, як явище колективної дії тісно пов‘язаний із політичною владою і є легітимною
ознакою її наявності. Доконечними умовами становлення та розвитку лобізму як соціальнополітичного феномену є процеси соціальної диференціації, розшарування населення та
розширення доступу до влади на засадах політичного плюралізму і конкуренції задля
задоволення інтересів певних політико-фінансових і соціальних груп, корпоративних
об‘єднань, окремих підприємців тощо. Звідси закономірним є прагнення впливати на поведінку
державних органів, посадових осіб з метою переорієнтації політики на свою користь, ухвалення
вигідних управлінських рішень і навіть законодавчих актів.
Фактично лобізм доповнює конституційну систему демократичного представництва.
Використовуючи можливості лобістської діяльності, різні соціальні групи, бізнесові,
благодійні, комерційні та інші організації, що не спроможні захищати власні інтереси шляхом
забезпечення свого представництва в парламенті, можуть у певний спосіб впливати на
законотворчий процес, зокрема за допомогою колективної дії суб‘єктів суспільно-політичного
життя, прийняття тих або тих законів, а також реалізацію політичних рішень. Вони вважають,
що їхні інтереси мають бути належно захищені. Через систему і практику лобізму згадані групи
докладають максимум зусиль, щоб розширити сферу колективної дії. Адже вона є результатом
діяльності організованих суб‘єктів суспільно-політичного буття людини (соціальних груп), які
займаються лобіюванням.
Процес становлення і розвитку лобізму як соціального явища можна умовно викласти як
певну послідовність: протолобізм – домінування архаїчного, заснованого на протекції монархів
і фаворитизмі «просування» інтересів і власне лобізм, що ґрунтується на повноваженнях
представницьких органів влади.
Зважаючи на те, що найвищого професійного розвитку лобізм набув у США, його форми
діяльності є однаковими для всіх країн: виступ на слуханнях у комітетах законодавчого органу
з викладом позицій зацікавлених сторін; складання проектів законів і пропозицій для внесення
їх на обговорення парламенту; організація пропагандистських кампаній «за» чи «проти», «тиск
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знизу» (потоки листів, телеграм, телефонних дзвінків на адресу законодавців, особисті візити
впливових місцевих виборців до своїх депутатів).
Реалізація завдань, які стоять перед суб‘єктами суспільно-політичного життя у
європейських країнах, тісно пов‘язана з колективною дією політичних партій. Ці групи,
використовуючи наявні ресурси і засоби, сприяють проходженню відповідної партії до
парламенту, а надалі активно взаємодіють із ними у розв‘язанні проблем, пов‘язаних із
реалізацією власних інтересів.
Доцільно зауважити, що лобізм як суспільно-політичне явище для українського
суспільства є не новим, про це свідчить розвиток політичних процесів в Україні у період
Середньовіччя, Нової і Новітньої історії. Достатньо пригадати політичні періоди часів
Київської Русі, козацької держави, Української Народної Республіки тощо. Знаючи історію цих
періодів розвитку української державності, ми можемо з впевненістю сказати, що лобізм – це
одна з найпоширеніших форм впливу добровільних об‘єднань людей на органи влади.
Таке бачення колективної дії соціальних утворень лобістського типу свідчить про те, що
вона є одним із елементів політичної системи, що відіграє важливу роль у процесі прийняття
політичних рішень.
Однак виникає запитання, чи справді таке явище є позитивним у суспільно-політичному
житті. Однозначної відповіді на це запитання немає. Досліджуючи цей феномен у соціальнополітичному бутті, М.Недюха і М.Федорін зазначають, що слово «лобізм» має неоднозначну
оцінку, сприймається в легальному та тіньовому контекстах. Останній зазвичай набуває суто
негативного значення, є синонімом понять «блат», «протекціонізм», «підкуп», купівля голосів
для задоволення власних корисливих інтересів шляхом нехтування потребами інших. І для цього
є всі підстави, адже нерідко лобіст для реалізації своїх завдань використовує досить сумнівні
засоби і методи. Зокрема йдеться про нелегальний тиск (хабарництво, корупція тощо) на
представників влади, за допомогою яких ухвалюються управлінські рішення в інтересах певних
груп або осіб [див.: 4, с.22-25].
В українському суспільно-політичному середовищі лобізм отримує винятково негативне
значення, коли асоціюється з поняттям протекціонізму, підкупу державних службовців і
депутатів, коли спостерігається ототожнення механізму лобіювання як сукупності силових
методів і корупційних дій для досягнення мети. Звісно, лобізм як система представництва
групових інтересів має і позитивну сторону. Виступаючи в якості важливого і необхідного
інституту демократичного процесу, він є формою законного впливу груп інтересів на
управлінські рішення державних органів. Але такі практики впливу на представників влади, як
незаконний тиск, хабарництво, корупція, формують негативне ставлення до лобізму загалом. В
силу можливості поширення таких практик і необхідності запобігання їм, лобізм має бути
контрольованим. Адже якщо він стає неконтрольованим, то від цього може постраждати
суспільне благо, на задоволення якого спрямована діяльність державних органів.
Сьогодні в Україні ніхто не поставить під сумнів існування прихованого лобізму на всіх
рівнях влади. Проблема лобізму є однією з важливих і складних в українській політиці. І справа
не в його наявності, а переважно у формі, в якій він здійснюється.
Перший етап розвитку лобізму в Україні, напевне, можна назвати олігархічним. Він мав
ознаки нецивілізованого лобіювання, відмітною рисою якого було придбання власності та
бізнес-переваг неконкурентними методами – закриті конкурси і тендери, необґрунтована
видача державних кредитів, адміністративні рішення, проведені в умовах правового вакууму.
Йшов процес приватизації підприємств і майже паралельно – перерозподіл власності.
З розвитком нормального ринку настає період цивілізованого лобізму, що
характеризується конкурентними методами впливу – PR і рекламні кампанії, ініціація
експертних оцінок проектів адміністративних рішень; наявність інститутів лобізму у вигляді
організацій і груп фізичних осіб, що займаються цією діяльністю на професійній основі.
Під маркою лобізму в нас фігурує все що завгодно, лише не його класична, перевірена
демократією модель. На заході лобізм є важливим елементом демократії, узгодження інтересів,
інструментом зворотного зв‘язку між державою і групами інтересів соціуму.
Поряд із цим, лобістські об‘єднання на початкових стадіях бувають неформальними. Тобто,
неформальною є їх колективна дія. Мова йде про суспільно-політичні утворення, в політичній
системі вони не є юридично оформленими і не мають відповідного юридичного статусу, але
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через свою наполегливу працю досягають відповідних результатів. Прикладом такої ситуації в
Українському суспільстві є НРУ. Сьогодні це політичне утворення має статус політичної партій,
але ще нещодавно воно діяло на теренах колишньої УРСР як суспільне утворення, яке
перебувало поза законом і захищало ідею незалежності України. І лише із набуттям такого
статусу України НРУ перетворився з нелегального суспільно-політичного утворення в легальне,
відбулася трансформація із суспільно-політичного руху в політичну партію. Але, незважаючи на
суспільно-політичні трансформації, що відбувалися в межах суспільно-політичного руху,
колективна дія його була спрямована на лобіювання інтересів українського суспільства,
пов‘язаних із боротьбою за незалежність України.
Українська дослідниця Є.Тихомирова, звертаючись до проблем лобіювання, тлумачить
цей феномен як «специфічний вид паблік рилейшнз, пов´язаний з комунікаціями різних
соціальних груп і організацій з представниками влади для захисту своїх інтересів під час
прийняття тих або тих рішень органами державної влади і управління» [8, с.113-127].
Аналізуючи лобізм з погляду захисту економічних інтересів, А.Артемов зазначає, що
«лобіювання як фактор впливу на всі сфери суспільного буття каналами законодавчих і
виконавчих органів у межах правового поля являє собою механізм реалізації відносин між
державною економічною політикою і суспільною формою управління господарством» [1].
В.Нестерович визначає лобіювання як «процес легального впливу на чітко визначені
законом органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також на їх посадових
осіб з боку зареєстрованих у встановленому законом порядку фізичних і юридичних осіб з
метою закріплення власних інтересів чи інтересів третіх осіб (клієнтів) у нормативноправових актах, що приймаються» [5, с.6].
Всі вищенаведені трактування суті лобіювання наштовхнули В.Сумську на таке
узагальнення: це діяльність фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, їх
об‘єднань, консультативно-дорадчих органів, створених при органах державної влади або
органах місцевого самоврядування, юридичних осіб та їх об‘єднань, що здійснюються у спосіб,
не заборонений законом, і спрямована на здійснення легального впливу на органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб під час прийняття
(участі у прийняті), внесення змін, скасування ними рішень, крім індивідуальних, з метою
закріплення в них власних інтересів лобістів або інтересів третіх осіб [див.: 7]. Отже,
лобіювання в суспільно-політичному бутті є не що інше як результат колективної дії окремих
суб‘єктів політичної системи (політичних партій, громадських організацій, рухів тощо).
Такий підхід до лобіювання свідчить про те, що це суспільно-політичне явище доцільно
трактувати як результат колективної дії громадських і політичних утворень. Окрім вказаних
суб‘єктів, до них належать також усі корпорації, спілки підприємців, професійні асоціації,
громадські організації. Вони обов‘язково володіють підрозділами, які нараховують кілька
десятків і навіть сотень співробітників і спеціалізуються на просуванні інтересів. Групи інтересів
активно користуються послугами найманих лобістів, юридичних і пропагандистських фірм. До
лобістів відносять у першу чергу представників профспілок, ділові асоціації, громадськополітичні об‘єднання, комітети, комісії. Лобістські організації ставлять за мету здійснювати
вплив на законодавчі акти, які приймаються, діяльність партій, результати виборів.
Колективна дія суб‘єктів політичної діяльності (політичні партії, рухи, громадські
організації тощо) досліджується крізь призму досягнення та реалізації інтересів різноманітних
груп, союзів, об‘єднань громадян, субстрат і субеліт, корпорацій тощо шляхом організованого
впливу на законодавчу та адміністративну діяльність державних органів. Це в котрий раз
доводить, що сучасне суспільство складається з багатьох різноманітних прошарків населення,
які взаємодіють у межах держави і не лише.
Для об‘єднання, вираження та задоволення своїх специфічних інтересів представники цих
прошарків створюють відповідні організовані групи – починаючи від клубу любителів пива до
професійних спілок, організацій підприємців, релігійних, спортивних культурних та інших
об‘єднань. Ці організації і є «групами тиску». Для задоволення інтересів своїх членів вони
можуть брати участь у громадському та політичному житті, використовувати виборче право,
право на об‘єднання, публікувати статті та інтерв‘ю в засобах масової інформації чи інакше
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намагатися впливати на громадську думку та процес прийняття рішень у суспільстві. Ці групи,
нарівні з політичними партіями і засобами масової інформації є основними структурами
громадянського суспільства, колективна дія яких забезпечує вплив особи на державу. Тут чималу
роль відіграє принцип толерантності, що змушує головних гравців чи політичних акторів брати
до уваги інші погляди, іншу політичну позицію чи нейтральне ставлення певних політичних груп.
Це є вагомим аргументом у розвитку прозорих відносин політичної влади і свідомої громади, яка
може контролювати своїх обранців, що несуть соціальну відповідальність за різні політикоуправлінські рішення [див.: 2].
Висновок. Колективна реалізація лобістських можливостей різних груп інтересів
далеко не однакова. Як відомо, імовірність реалізації інтересів тих або тих груп залежить від
комплексу можливостей, якими ця група і члени групи володіють. У число найбільш істотних
можливостей входять: близькість до особи чи організації, що ухвалює рішення; наявність
коштів, достатніх для всього комплексу дій, що забезпечують реалізацію інтересу,
можливість впливу на засоби масової інформації. Оцінюючи всі можливості, фахівці
зазначають, що лобістський потенціал організацій прямо пропорційний економічному
значенню галузі чи господарської одиниці, яку вони представляють.
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Summary
Polishchuk O. Subjects of Collective Activity in the Process of Lobbying. The process of lobbying from
the point of view of collective activity has been examined. The essence and the place of lobbying in socialpolitical system of the society and in political being of a person have been cleared up. Lobbying as a means of
collective activity of the subjects of political being of a person has been shown. It is proved that lobbyism is a
mechanism of collective activity in satisfying different needs both of a social group and a person himself. The
conditions, under which manifestation of social activity happens, have been determined. Collective activity of
formal and informal social formations has been analyzed. It is registered, in particular, that informal social
formations transform into the category of formal under the condition if its axiological basis is supported by the
majority of the society. Kewwords: person, personality, collective activity, social system, political system,
lobbyism, power.
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КОНЦЕПЦІЯ АЗІЙСЬКОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА
І ТРАДИЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ
Аналізується концепція «азійського способу виробництва». Визначено його роль у формуванні
світоглядної та економічної традиції Південної та Північної Кореї. Проаналізовано «азійські цінності»
як орієнтири впливу на економічне зростання та формування економічного життя Республіки Корея.
Дається аналіз важливих чинників зростання економічного життя південнокорейського суспільства.
Ключові слова: азійський спосіб виробництва, азійські цінності, економічна традиція, економічне
життя, Республіка Корея, світоглядні настанови, світоглядні чинники.

Азійський спосіб виробництва – такий характер господарювання, за якого основні
економічні рішення приймаються централізовано державними органами, які прагнуть повністю
контролювати не тільки розподіл і споживання, а й саме виробництво як необхідного так і
додаткового продукту. Слід зауважити, що саме така модель і відіграла найважливішу роль у
формуванні та злеті південнокорейської економіки і продовжує це здійснювати сьогодні.
Гегель говорив про неісторичність Сходу як про непорушність певних гуманітарних, релігійнофілософських і культурних підвалин цієї частини світу. Відомий марксистський термін
«азійський спосіб виробництва» припускає «східний деспотизм»: суперцентралізована
політична влада і спосіб виробництва, заснований на суспільному використанні знарядь праці.
Дослідження цієї проблематики знаходимо у працях таких науковців, як В.Андрущенко,
С.Васильєв, А.Дробан, Джунге Су, Ю.Семенов, А.Ланьков., Л.Петров., Лі Кю Тхе, Пак Ін Бі,
Сін Іль Чай, В.Хан та ін.
Метою статті є з‘ясування концепції азійського способу виробництва, його
актуальності та ефективності в реаліях південнокорейського суспільства, проаналізувати
важливі чинники і традиції економічного життя Республіки Корея.
Термін «азійський спосіб виробництва» виник як елемент відповідної концепції в
листуванні К.Маркса і Ф.Енгельса, а також окремих статтях К.Маркса, наприклад, «Британське
володарювання в Індії». В якості визначальної риси цієї формації Маркс указував на
відсутність приватної власності на землю. Згідно з пізнішими дослідженнями авторів, які
дотримуються формаційного підходу до історії, крізь цю формацію пройшли багато суспільств
на різних континентах. У зв'язку з цим окремі вчені запропонували альтернативні назви:
Ю.Семенов у своїх роботах використовує термін політарний спосіб виробництва, А.Дробан –
державно-общинний лад, Л.Васильєв – державний спосіб виробництва.
В азіатському способі виробництва виокремлюються два основні класи: селянство і
бюрократія. Селянство формально вільне, але неможливість продажу землі і повинності на
користь держави нагадують феодальну залежність. Кількість рабів дуже мала, їх
використовують не у великому товарному виробництві, а як слуг. Ремісників і купців також
мало, до того ж торгівля менш розвинена порівняно з рабовласницьким ладом. Закріпленого
законом або релігією жорсткого спадкового станового чи кастового поділу немає, хоча
насправді соціальна мобільність низька. Соціальна ієрархія утворюється державними
чиновниками і поповнюється через систему іспитів [див.: 10].
На думку окремих дослідників, «азіатська формація» представляє великі труднощі для
марксистського дослідження, оскільки формально засоби виробництва не належать правлячому
класу. Панівним класом при цьому виявляються не люди, а держава як така в особі чиновників і
функціонерів. У марксизмі залишилася неопрацьованою категорія азіатського способу
виробництва. Для азіатського способу характерний той факт, що в ньому влада породжує
власність, на відміну від європейського способу. Для азіатського способу характерний
залишковий принцип оплати праці і переважно моральні стимули і нематеріальні блага праці.
Навіть якщо при азіатському способі поставити всі досягнення європейського способу, то
істинність відносин залишиться незмінною [див.: 9].
Але враховуючи сучасні перетворення, які впродовж уже багатьох років спостерігаються в
Азійському регіоні, можна стверджувати про необхідність корегування концепції азійського
способу виробництва. Враховуючи сучасні тенденції розвитку азійських держав, зокрема
Південної Кореї, можна піддати критиці класичний варіант концепції азійського способу
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виробництва, про що йде мова у цій статті. З подання європейських учених, Схід
характеризувався як регіон, де панує традиція, сакральність, економічна відсталість. Регіон, де
відсутні ознаки так званого «Універсального прогресу». Тут здавна існували поруч два образи:
мудрий самітник і воїн-кочівник.
Незважаючи на ідеї західних учених, основною концепцією, що є рушійною силою
азійського суспільства на його шляху економічного та суспільного зростання, постають
аутентичні азійські цінності настанови та орієнтації. Філософська концепція Азійського регіону
виводить ідею «Азійських цінностей», чого немає в західній світоглядній думці. Основні тези
цієї концепції такі: 1) Азіати ставлять права співтовариства вище, ніж права людини; 2) Азіати
більше вірять у необхідність міцної сім'ї; 3) Азіати дозволяють урядам диктувати суспільству
моральні підвалини; 4) Азійські спільноти ставляться вороже до т.зв. «цінностей»
вседозволеності; 5) Азіати досить строгі батьки; 6) Азіати більш пристосовані до капіталізму; 7)
Азіати не очікують соціального забезпечення й добробуту від уряду; 8) Азіати високо цінують
освіту; 9) Азіати вельми ощадливі.
Є цілий ряд південнокорейських політиків, які визнають, що азіатська концепція прав
людини і за змістом і за формою протилежна євро-американським уявленням. Чи існує подібна
цій, сукупність ціннісних орієнтирів для людей, котрі живуть на Заході? Аж ніяк! Або ж її
треба формувати штучно, запозичуючи щось у інших. Спроби адаптації західних
демократичних цінностей у Південній Кореї чи Японії можна назвати невдалими. Причому ця
спроба адаптувати західний демократичний досвід ніяк не була вдалою [див.: 3, с.75-80]. Також
сьогодні спостерігається криза у панівній західній філософській світоглядній думці, яка
спричинила кризу в економічній сфері.
Отже, твердження марксистської теорії азійського способу виробництва, що воно
породжує відсталість або деспотизм не є правильними. Адже, дивлячись крізь призму не
економічної, а філософської світоглядної парадигми, ми бачимо, що модель, яку на заході
називають «азійський спосіб виробництва», аж ніяк не породжує деспотизм у світогляді
корейців. Азійський економічний спосіб виробництва – виражає азійські цінності, до яких
можна віднести традиційний світогляд, культуру та певні моральні орієнтири. Насправді,
колективізм і повна покора владі є важливими механізмами у розбудові Республіки Корея,
побудові відповідних виробничих відносин як частини східного суспільства. Філософська
діалектика продуктивних сил і виробничих відносин як певного способу виробництва має
характер взаємозумовленого зв‘язку. З соціально-філософського погляду, південнокорейські
традиції виробничих відносин як рушійної сили економічного зростання – це складна
ієрархічно-супідрядна та структурно-функціональна система вертикальних відносин, яка
встановлюється між елементами продуктивних сил у процесі виробництва [див.: 3, с.24].
Після поразки Японії у Другій світовій війні та подальшої окупації Корейського
півострова союзними державами відбулася помітна активізація діяльності корейських
істориків-марксистів. Більшість із них, як і колись, проживали в Сеулі, де традиційно були
зосереджені всі центральні академічні структури і де знаходився єдиний в Кореї університет.
Соціалістичні підходи і теорії марксистської ідеології залишалися відкритими та актуальними у
вирішенні суспільних та економічних питань. Проте вже до початку 1946 року стало очевидно,
що нова демократична політика Сполучених Штатів Америки та антикомуністична політика не
дозволили марксистській історіографії прижитися в південній частині розділеної країни.
Напружені відносини з націоналістичними вченими, які відстоювали відродження нації,
культури, мови, традицій, також не сприяли плідній роботі істориків-марксистів. Південні
Корейці не бачили в цьому користі та плідності, бо розцінювали марксистське вчення як
ідеологічне забезпечення соціалістичної деспотії.
Проголошення у 1946 році північнокорейськими комуністами політики непримиренної
боротьби проти всіх правих і проамериканськи налаштованих політичних сил, комуністичні
виступи, які засуджували капіталізм, буржуазію, зробили подальше перебування лівої
інтелігенції в південній Кореї неможливим. Тому всі марксистські соціалістичні ідеї та погляди
були повністю викорененими та піддавалися жорсткій критиці. Південна Корея обирає новий
маршрут – демократія, капіталізм, відновлення нації, націоналізму та рух до успішного
державотворення. Будь які ідеї марксистської теорії були забороненими. І в цьому справді був
великий плюс, що показало нам сьогодні місце Південної Кореї в сучасному глобальному світі.
Відстороненність від марксистсько-ленінської ідеології та світобачення аж ніяк не зашкодили
Південній Кореї стати успішною країною. Саме відсторонення від соціалістичної та
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комуністичної деспотії, ідеології, шовінізму та соціалістичних постулатів допомогли
Республіці Корея стати успішною світовою державою, чого неможливо сказати про північну.
У 1953 році перші політичні чистки, щодо ідеології та майбутнього активно розпочалися і
в Північній Кореї. 1958 рік перетворився в масові погроми, націлені в першу чергу проти
"чужинства" (яке прийшло з Півдня, СРСР чи Китаю) корейської інтелігенції та ідей. За таких
умов історіографія КНДР (Корейської народної демократичної республіки) в основному
складалася з творів істориків-марксистів колишньої "Соціально-економічної школи", не могла
не отримати смертельного удару. Саме з цього моменту, традиція марксистської
матеріалістичної історіографії в Північній Кореї почала швидко згасати, так як і на півдні. У
жовтні 1955 року до Академії Наук КНДР прийшла молодь – Кім Сок-Хен, Пак Сі-Хен, Чон
Сік-там та ін. Незважаючи на той факт, що вони також були вихідцями з Півдня, всі вони
належали до «позитивістської школи», націоналістичної історіографії і цілком відповідали
вимогам, поставленим перед ними новою національною соціалістичною ідеологією Чучхе.
Починаючи з 1959 року стрімкими темпами почалося переписування історії Кореї на користь
правлячого клану Кім Ір Сена і його «партизанського» угруповання.
Особлива роль у поваленні традиційної марксистської історіографії належала
спадкоємцеві «партизанської династії» – Кім Чен Іру. Після вступу на соціально-економічний
факультет університету в Пхеньяні в 1960 р. Кім Чен Ір піддав різкій критиці свого викладача
історії за «догматизм».
Останню крапку в процесі руйнування корейської марксистської історіографії поставив
наставник Кім Чен Іра і творець філософії та ідеології Чучхе – професор Хван Чжан Єн. У
написаній вже після його втечі в Південну Корею книзі «Я бачив правду історії» (1999), Хван
зізнався, що як альтернативу «застарілої» марксистсько-ленінської історіографії він
запропонував досліджувати національну історію з «чучхейської» позиції, тобто, як
стверджується, з «позицій народних мас «і» національної самостійності». Такий погляд цілком
був прийнятним ізоляціоністським (по відношенню до СРСР і КНР) планам Кім Ір Сена і на
квітневому 1967 пленумі ЦК ТПК ідеї Чучхе були офіційно оголошені «єдиною та монолітною
ідеологією», а нова «чучхейська» історіографія негайно сприйнята всіма істориками як
офіційна. Всі книги, статті та доповіді з цього часу стали починатися цитатами з робіт Великого
Вождя, Сонця Нації – Кім Ір Сена [10].
Отже ідея Маркса була повністю викоренена як на півдні так і півночі. А Південна Корея,
дотримуючись своїх цінностей та своїх світоглядних настанов, будує свою економіку та
державу. Хмарочоси Сеула, сучасні автомагістралі, наповнені товарами вітрини магазинів ...
Ще 40 років тому Південна Корея була не просто бідною, а дуже бідною навіть за мірками
«країн третього світу»: за рівнем ВВП на душу населення вона відставала від Нігерії. Зараз
Південна Корея за розміром економіки на перший квартал 2013 року, займає 10-е місце у світі
та 8-е місце серед країн АТЕС. Хоча площа держави в сто разів менша ніж у США, Південна
Корея є світовим постачальником автомобілів, техніки, електроніки, технологій і є найбільшим
у світі виробником танкерів і суден.
Слід зауважити, що етнічна і культурна однорідність, а також конфуціанська традиція,
особливі цінності, працьовитість, освіта, життєвий успіх і відданість своїй нації – ці та багато
інших чинників багато в чому визначили швидкі темпи розвитку економіки Республіки Корея.
У конфуціанській філософії екзистенціальність людини сприймається як справа
самоствердження і самовдосконалення. Корейське товариство, яке було побудоване за
суспільною китайською моделлю, змушувало індивіда відчувати свою цінність як частинку
величезного, складного і в цілому доброзичливо налаштованого суспільного організму, в якому
прописані рольові взаємини, служили керівництвом до моральної поведінки. Права індивіда
інтерпретувались як його «доля» з суспільних прав. «[Належне] виконання ролей в ієрархічній
системі … пріоритетне стосовно переважної більшості інших благ» [4, с.34].
Аналізуючи важливі традиції економічного життя південнокорейського суспільства, слід
врахувати раціоналізм. Ключовим словом для корейців в усі часи було слово «користь». Це
пояснюють тим, що в традиційних корейських ученнях був відсутній релігійний первень, в
єднанні Людини і Природи не було містичного поклоніння природі, а був природний,
розумний зв'язок, співвіднесеність один з одним. Людина сама може змінити себе, з
користю застосувати свої можливості, знання, здібності щодо себе і Природи,
суспільства. Мудреці, а за ними й інші, міркували не про те, що є істина і брехня, що є Світ, а про
те, як їх використовувати у людських стосунках, як впливати на правителя та його політику.
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Традиція впливає на виробничі відносини у Південній Кореї, а саме: 1) відношення до
засобу виробництва, тобто форму власності; 2) зв‘язки між людьми у процесі обміну, розподілу
та споживання створюваних благ; 3) взаємини людей, що зумовлені їх виробничою
спеціалізацією, тобто розподілом праці; 4) відношення співпраці та супідрядності –
управлінські взаємини [3, c.23].
Наступною важливою традицією південнокорейського суспільства у діловій активності є
прагматизм: корейці розв‘язують практичні, конкретні проблеми реального життя. Особливо
слід відзначити працьовитість і діловитість. Ці якіоті виховали і «рисову цивілізацію» і
конфуціанську етику праці. Здатність наполегливо трудитися значною мірою допомагає
сучасним корейцям здійснювати економічний стрибок у майбутнє [1, с.10-12]. Конфуціанство
завжди високо цінувало напружену систематичну працю, самодисципліну й здатність до роботи
у колективі. Східна людина вважає критерієм поведінки гармонію. Тому гармонія та
врівноваженість – частина соціальної структури Сходу. Порушення її веде до порушення
колективної структури праці та дисбалансу. Серцевину цього утворює своєрідне розуміння
моральної природи людини, її взаємозв'язків у родині, суспільстві та державі [2, с.25].
Виходячи з цього, сучасна Республіка Корея має значні обсяги зовнішньої торгівлі.
Водночас це країна, яка дуже цікава з погляду перспектив індустріалізації. Споживчий ринок
Кореї розвивається дуже швидкими темпами. У Кореї практично немає нафти і газу. На
кам'янистій землі важко вирощувати фрукти й овочі. Тому багато років тому вирішили
використовувати єдиний ресурс – робочі руки. Ставку зробили на розвиток легкої
промисловості. Потім почали розвивати машинобудування, електроніку, побутову техніку,
спочатку активно копіювали технології, дизайн, потім з'явилися власні розробки.
Зараз по експорту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Корея займає 4-е місце. Один з
головних напрямів розвитку економіки – технологічні інновації, експорт IT-продукції.
Половина припадає на сусіда по регіону – Китай. Південна Корея, допомогла провідним
компаніям вийти на світові ринки, захопити їх, створити бренди. Важливим культурноекономічним фактором Південної Кореї є її важливе стратегічне становище в АзіатськоТихоокеанському регіоні: корейський півострів знаходиться між Китаєм, Японією і Тайванем.
Країна вчасно усвідомила ці переваги і вписалась у розвиток інфраструктури. На бюджетні
кошти будують аеропорти, автобани, залізниці і поромне сполучення. У невеликій за площею
Кореї тільки в 2012 році звели 106 тис. км. доріг [7].
Всеохоплююча роль держави є наступним фактором у традиційному формуванні економіки
успіху в Південній Кореї. Будучи побудованою на древніх конфуціанських цінностях, світогляді
та давній патріархальній системі, держава забезпечувала централізований вплив на сферу
соціально-економічних рішень, що проявлялося у стимулюванні розвитку найбільших об'єднань.
Конфуцій трактував державу як велику родину. Влада імператора ще в династії Чосон
уподібнювалася владі батька, а взаємини між підданими – сімейним стосункам, тобто молодші
залежать від старших, а старші зобов'язані піклуватися про молодших [4]. Конфуцій говорив, що
фундаментом управління державою має бути виховання людинолюбства. Але це поняття значно
відрізняється від сучасного: піклування батьків про дітей, синівська шанобливість до старших у
сім'ї та справедливі стосунки між тими, хто не пов'язаний родинними вузами – ось ключові
складники людинолюбства за Конфуцієм. Відповідно до цієї теорії, держава виникає завдяки
Божій волі, вона вічна, а правитель наділений Божою владою керувати державою і людьми. У
свою чергу піддані зобов'язані підкорятися волі правителя, зобов'язані його шанувати і т.д.
Конфуцій не сперечався зі своїми попередниками з цього приводу і, понад те, він сам
підкреслював божественну обраність імператора, називав його сином Неба, підкреслював зв'язок
і підпорядкування державної влади і волі Небес [6].
Ці древні філософські погляди Конфуція і були критично враховані Марксом в ідеї
«Азійського способу виробництва». На думку Конфуція, державою повинні керувати
благородні мужі на чолі з Імператором. Благородний чоловік – це зразок моральної
досконалості, людини яка своєю поведінкою затверджує норми моралі [9]. У цьому й полягала
відмінність поглядів Конфуція від західних філософів і мислителів. Це відкриває зовсім іншу
модель суспільного буття.
Конфуцій вважав, що внутрішні якості не закладені в людині з народження, вона повинна
сама розвивати їх у собі. Причому цей розвиток вважається метою життя людини, а ті хто не
займається самовдосконаленням, прирівнювалися мало не до злочинців. Керуючись саме цим
правилом, цим життєвим принципом, багато сучасних південнокорейських фірм досягають висот
в економіці, політиці, мистецтві, спорті і т.д., забезпечуючи розвиток усьому
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південнокорейському суспільству. На думку Конфуція, кожен правитель повинен надавати
економічну милість, а якщо конкретніше, то дарування простому населенню певних матеріальних
благ. Причому Конфуцій зміг дуже точно підкреслити розмір цього (якщо висловлюватися
сучасною мовою) соціального забезпечення, або трансфертів. Він говорив, що матеріальна
допомога держави не повинна йти проти суспільних інтересів, тобто переводячи на економічну
мову: розмір соціального забезпечення не повинен бути настільки великим, щоб держава несла
збитки, або не могло вкладати достатньо коштів у інші важливі для цього проекти.
Варто відзначити той факт, що вплив конфуціанства (як філософії, і як релігії) дуже
значиме. Воно охоплює всі сфери життя держави – політику, економіку і соціальну
сфери. Причому, на наш погляд, саме ця особлива традиція південнокорейського світогляду
стала фундаментом для такого швидкого прогресу Південної Кореї на світовій арені.
Іншою відмінною традицією економічної структури південнокорейського господарства
стало створення потужного державного сектора, основу якого склала колишня японська
колоніальна власність. Державна власність охоплює електроенергетику, будівництво шосейних
доріг, виробництво чорних металів, хімічних добрив, використання гідроресурсів, морський
промисел та меліоративні роботи в сільському господарстві. Механізм господарювання
Республіки Корея нерозривно пов'язаний з плануванням економічної діяльності на основі
п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку. Вироблення планових орієнтирів
відбувається за участю Федерації корейської промисловості, що представляє інтереси
найбільших компаній. Кредитна система перебуває під контролем держави. Державний банк
забезпечує уряду контроль над діяльністю фінансово-промислових груп. Зв'язок урядового
банку та великої групи створила внутрішній ринок фінансування, який функціонує більш
цілеспрямовано, ніж фінансова система вільного ринку, хоча й сприяє збільшенню
короткострокової заборгованості.
На стрімке зростання економіки Південної Кореї впливали і впливають різні світоглядні
традиції, чинники об'єктивні та суб'єктивні, економічні та політичні, внутрішні й зовнішні. Це
передусім: орієнтована на експорт, на взаємодію з зовнішнім світом стратегія розвитку;
сприятливий міжнародний економічний клімат 60-х першої половини 70-х років, що полегшив
доступ до зовнішніх джерел ресурсів; сильне й ефективне керівництво в особі авторитарних
урядів, що відклали демократичні і політичні перетворення на користь економічного розвитку;
малі витрати на утримання військово-промислового комплексу; залучення іноземних
капіталовкладень – як фінансових так і технологічних: промислове устаткування і «now how»;
Ці та багато інших традицій багато в чому визначили швидкі темпи розвитку економіки
Республіки Корея.
Висновки. Отже, виходячи зі східної філософської світоглядної думки, «азійський
спосіб виробництва» зіграв найважливішу роль у формуванні південнокорейського соціуму,
вплинувши на всі важливі політичні та економічні процеси, та сформувавши традицію
південнокорейського виробництва. Західне розуміння і трактування «азійського способу
виробництва» містносило в собі негативне розуміння східного соціуму як «деспотія». Але
враховуючи сучасний вихід Південної Кореї у світові лідери, розвиток демократії, капіталізму
доводить, марксиське обгрунтування економічної системи Сходу з позицій «Азійського
способу виробництва» не відповідає дійсності, ставлячи всю полеміку під сумнів. На спосіб
виробництва в Азії істотно впливають древня конфуціанська філософська світоглядна модель,
патріархальна суспільна структура, де держава виступає як вища ланка суспільного устрою. Те,
що трактувалося Марксом, як фактори, які заважають досягнути прогресу, з погляду цінносної
парадигми корейців, аж ніяк не завадило їм у просуванні до світових глобальних перетворень.
«Азійські цінності», на яких побудоване все східне суспільство, сформували відповідний
симбіоз, економічну традицію життя південнокорейського суспільства а саме: раціоналізм,
прагматизм і всеохоплююча роль держави як гаранта всього благополуччя сучасного
південнокорейського суспільства.
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Summary
Semenyuk I. Asian Concept and Method and Tradition of Economic Life in South Korea. This article
analyzes the concept of «Asian mode of production», and defines its role in shaping the ideological and
economic traditions of South and North Korea. Analysis of "Asian values" as landmarks impact on economic
growth and the formation of the economic life of the Republic of Korea. The analysis of the important factors
increase the economic life of South Korean society. Keywords: Asiatic mode of production, the economic
tradition of South Korea, worldview, economic life, Republic of Korea, attitudinal factors, Asian values.
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК СУСПІЛЬНА НОРМА
ТА СУСПІЛЬНА АНОМАЛІЯ (ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ)
Проаналізовано погляди на війну як суспільний фактор провідних філософів, істориків, соціологів,
теоретиків війни. Детальніше автор розглядає творчість покутянина Марка Черемшини, новелістика
якого фіксує індивідуальні психологічні зсуви мирного населення і є чи не найкращим джерелом досліджень
такої тематики. Ключові слова: війна, філософія війни, тема війни в літературі, Марко Черемшина.

Війна в різні історичні часи незмінно визначалась як могутній деструктивний фактор, що
завдає нищівного удару не лише світовій економіці, але і як загальносуспільній, так і
індивідуальній психології. «Суспільство, що пережило хоча би одну світову війну, більше не
може вважатися здоровим» – переконує нас В.Моріс у психологічній розвідці «Мілітарна мітла»
[8, с.134]. Всі суспільно-психологічні зміни, які часто називають післявоєнним досвідом, є
насправді суцільною травмою свідомості, і цей травматизм інколи буває невиліковний.
Війна як стан конфлікту розглядається філософами та соціологами як закономірний і
природний стан, який повинен існувати як противага спокоєві для нормального розвитку
суспільства. Знаменита фраза німецького теоретика війни, історика та письменника Карла
Клаузевіца «Війна є продовженням політики, тільки іншими способами» та його праця «Про
природу війни» підтверджують думку про те, що війна – суспільне явище, яке апріорно
закладене в розвиткові суспільства.
Разом з тим, важко розцінювати війну як позитивне явище для суспільного розвитку – як
в людському організмі чергується стан хвороби і здоров‘я, так у суспільстві чергуються
воєнний та мирний часи. «Граматика війни, як логіка політики – це логіка деструкції, оскільки
це логіка політичного безсилля… Політично сильний противник вже не потребує війни, він
знає й інші засоби досягнення своєї мети [11].
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Існують різні підходи до розуміння природи війни. Досить цікавим, на наш погляд, є
підхід Кеннета Уолца. Проаналізувавши різні джерела зародження військових конфліктів у
державі, вчений згрупував їх у три «образи» – узагальнені утворення, об‘єднані спільними
ознаками: людина, держава і міждержавне середовище [11]. Дисгармонія на якійсь одній із
ланок у глобальному своєму вияві здатна породити суспільний конфлікт, – переконує вчений.
Не всі політики поділяють думку Клаузевіца щодо природи війни. Так, представник
західної військово-історичної думки Джон Кіган заперечує твердження Клаузевіца про війну як
продовження політики, характеризуючи такий підхід як «вузький, неповний і гранично
непослідовний» [11]. Джон Кіган натомість стверджує, що війна забезпечує більше релігійні,
культурні функції у суспільстві, а не лише суто політичні.
Проблеми війни і спокою порушені вже в античних філософів, чи не першу згадку про це
знаходимо Платона та його образі ідеальної держави. Згідно з його поглядами, в державі не
повинно бути зовнішніх міжусобиць, натомість міліарні сили, консолідовані для боротьби з
зовнішнім ворогом – справа благородна і необхідна.
Геракліт, наприклад, стверджував, що "війна є батько й мати всього; одним вона
визначила бути богами, іншим людьми; одних вона зробила рабами, інших вільними" [11].
В епоху Просвітництва, коли принцип гуманізму був визначальним, війна трактується як
велике суспільне лихо і категорично засуджувалося. Ідеологи Просвітництва порушили
питання про такий суспільний устрій, наріжним каменем якого була би політична воля і
громадянська рівність – на противагу феодальному суспільству з його системою станових
привілеїв. Видатні представники Просвітництва відстоювали можливість встановлення вічного
світу, але сподівалися цього не так від особливої політичної комбінації держав, як від дедалі
більшого духовного та культурного єднання всього цивілізованого світу та солідарності
економічних інтересів.
Гердер висуває ряд принципів, з допомогою яких можна виховати людей дусі
справедливості і людяності; серед них нехіть до війні, менше шанування військової слави: "Усі
ширше треба поширювати переконання у цьому, що геройський дух, виявлений в завойовних
війнах – вампір на тілі людства і надто незаслужено заслуговує тієї слави та поваги, які
віддають йому за традицією, яка іде ще від греків, римлян і варварів" [11].
З іншого боку, вчений наводить будівничі принципи кожного суспільства, які
сприятимуть його гармонійному розвиткові. До таких принципів Гердер відносить правильно
витлумачений, «очищений» патріотизм, почуття справедливості до інших народів. У цьому
Гердер не апелює урядів, а звертається до народів, пересічних громадян своє держави, які
найбільше страждають від війни. Якщо голос народу пролунає переконливо і одностайно –
правителі змушені будуть щодо нього дослухатися й коритися.
Різким дисонансом тут звучить теорія Гегеля. За Гегелем, війна – двигун історичного
прогресу, "війна зберігає здорову моральність народів у тій індиференції стосовно переконань,
до усталеності та традиційності, аналогічно, як рух вітру охороняє озера від гниття, яке
загрожує їм під час тривалого затишшя, як і народам – тривалий чи тим паче вічний мир [11]"
Надалі поняття співвідношення війни та миру все частіше аналізувалися філософами,
істориками, соціологами, але переважно, це вже були обґрунтування висунутих раніше теорій з
їх проекцією на конкретний історичний час. Двадцяте століття, яке принесло людству дві
небачені доти в масштабах світові війни, ще більше загострило значення проблеми війни і
миру. У цей час розвивається пацифістський рух, що зародився після наполеонівських війн. Він
відкидає всяке насильство й вимагає скасувати будь-які війни, зокрема й оборонні. Деякі
сучасні представники пацифізму вважають, що війни зникнуть тоді, коли географічні кордони
земель стануть стабільними; інші вже зараз розробляють такі галузі діяльності і, по суті, сфери
життя, , куди можна було б переключити "войовничий інстинкт" людини. Таким "моральним
еквівалентом", на думку прибічників цієї теорії, може бути розвиток спорту, особливо змагань,
де учасники отримують боротьбу, азарт, ризик – рушійні сили військових конфліктів, натомість
такі види діяльності і для самих учасників, і для суспільства загалом доволі безпечні.
Відомий дослідник Й.Галтунга спробував вийти за вузькі рамки пацифізму; його
концепція виявляється у "мінімізації насильства, й несправедливості у світі", лише тоді і діти
зможуть вищі життєві людські цінності [11]. Дуже цікава позиція одного з впливових
теоретиків Римського клубу Ауреліо Печчеї, який стверджує, що створений людиною науковоНауковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія
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технічний комплекс "позбавив її орієнтирів і рівноваги, вкинувши в хаос всю людську систему"
[8]. Основну причину, яка підриває підвалини світу, він бачить у недоліках з психології та
моралі індивіда – жадібності, егоїзмі, схильність до зла, насильства тощо.
Всесвітня історія побудована на чергуванні бою і спокою – переконані дослідники
психології війни. Оскільки боротьба закладена в самому людському існуванні, то це неминуче
приводить до воєн на державному та міждержавному рівнях. Згідно з цим поглядом в основі
будь-якого суспільства апріорно закладено конфлікт, до вирішення чи загострення якого це
суспільство йтиме. Дослідниця психології війни Олена Сенявська зазначає: «Вся історія людства
може бути поділена на дві частини – війну і мир. Це два полярні стани, в яких знаходиться будьяке суспільство в своєму розвитку та по відношенню до зовнішнього оточення» [10, с.34].
Перша світова – перший глобальний військовий конфлікт, який переставив суспільні
акценти і призвів до індивідуальних психологічних деструкцій у свідомості тих, хто народився,
виховувався і жив у воєнний час. Якщо про політичні наслідки війни можна довідатися з
історичних джерел, то про психологічні зміни в тогочасному суспільстві найповніше скаже
літетатурна мемуаристика та, власне, сама художня література.
Про вплив війни на свідомість людини говорять у кількох площинах, в основному,
йдеться про те, що війна привносить у людську свідомість розуміння нетривалості життя,
розчарування в системі цінностей (аксіологічні зсуви) та страх перед завтрашнім днем. Однак
вона також може виступати стимулом до творчості, як би жорстоко це не прозвучало. І тоді
художня творчість воєнного періоду стає мимоволі документом доби, оскільки в ній
відбивається воєнна дійсність, зазнає певної інтерпретації.
Перша світова війна представлена в літературі не так через зображення авторами
політичних подій, як увагою до внутрішнього світу конкретної людини. На суспільні зміни
письменники перших десятиліть ХХ століття дивляться крізь призму людської психіки,
зображуючи не війну загалом, а людину в війні.
Оскільки період Першої світової війни стосується, в основному, європейських країн, то
саме розвиток європейської літератури і дає головну відповідь на те, що в суспільній
аксіологічній системі змінилося. «Під впливом жахливих наслідків світової війни, політичної й
економічної кризи, що охопила Європу, творча інтелігенція віддала перевагу змалюванню
внутрішнього світу окремої людини, втікаючи таким чином від катаклізмів дійсності.
Модерністи стають співцями сутінків. Вони пильно і довго вдивляються в найпотаємніші
закутки людської душі [4]». Саме цим пояснюється така пильність у спостереженні та
відтворенні індивідуального та штриховість у фіксуванні суспільного. Звісно, що це не свідчить
про те, що письменники, які послуговувалися таким способом письма, не володіли достатньою
інформацією про сучасні їм події. Це свідчить лише про те, що вони зображували загальне
через конкретне, бо такий план викладу був оптимальний і для викладу, і для сприймання.
У літературі періоду Першої світової війни на перший план виходить експресіонізм з
його тенденцією «оголеного чуття», яке «повинно іти безпосередньо від душі» [4]. А тому
читач опиняється в шоковому стані, бо відтепер читає про діапазон людських відчуттів значно
ширше, емоції зображені « …так яскраво, ніби передсмертно, в послідний раз» [1, с.7].
Література цього періоду гостріше, ніж раніше, порушує проблематику людини в межовій
ситуації, ще виразніше протиставляються життя і смерть, честь і зрада, помітним є тяжіння до
екзистенційних пошуків. Одним із важливих аспектів проблематики літератури воєнної
тематики для буковинських і галицьких письменників стає, за П.В.Рихлом, «…тема воєнного
спустошення, абсолютизація смерті, людського каліцтва, тих фізичних і моральних страждань,
які війна приносить живим. У цьому відношенні вони суголосні з представниками так званого
«втраченого покоління» в зарубіжній літературі (Е.М.Ремарк, Е.Хемінгуей, Р. Олдінґтон та ін.),
які так пристрасно засуджували потворний бік героїзованого офіційною пропагандою міфу про
війну як поле честі й турнір мужності» [6, с.252]. Розвінчування, на перший погляд,
патріотичних, а насправді смертоносних і загарбницького-безглуздих уявлень про цілі і
завдання війни призводить до розчарування на глобальному рівні.
Літературознавець П. Рихло зазначає: «Навряд чи випадково, що кращі твори
української літератури про Першу світову війну з‘явилися саме в Галичині й на Буковині –
тих регіонах, через які багато разів проходили лінії фронту» [6, с.252-253]. На території
політичного помежів‘я найактивніше розгорталися воєнні події, а отже, саме звідси родом
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найточніші спогади про неї та найвлучніші її характеристики. Мешканці таких територій
мали нагоду (а чи нещастя) порівняти різні політичні сили, зіставити різних правителів,
оскільки завойовники періодично змінювалися.
Залежно від того, яка властивість характеристики береться за домінанту, політичну владу
розуміють по-різному: від загарбництва чи диктату до визволення і власне правительства.
Цікавими для аналізу є такі свідчення, що могли би показати ставлення членів суспільства до
влади на тих землях, де влада якраз-таки часто змінювалася. Західноукраїнські землі в цьому
плані Ғ більш аніж вдячний ґрунт для дослідження.
Цікавим є зіставлення розуміння війни різними народами, яке відбите в художній
літературі. Так, українці сприймають війну як абсурд, алогізм, примус до вбивства. Ворогом
виступає той, хто вбиває, а також той, хто примушує вбивати. Для зіставлення візьмемо
розуміння війни російським народом, представлене як в авторській художній літературі, так і у
фольклорі . Стає помітним, що росіяни ставляться до війни як до екстремального, але
абсолютно логічного процесу, ворог – то об‘єкт вбивства, тут не має сили християнська
заповідь «Не вбивай», бо ворог в уявленні росіянина позбавлений людських рис і властивостей.
Російські солдати на війні користуються девізом «А на войне – как на войне», моральний
фактор поступається воєнно-стратегічному. Така різниця в світоглядах і пояснює різну
поведінку двох армій під час Першої світової війни.
Найкращим свідченням різних типів національної свідомості є якраз художня
література, де через зображення внутрішнього світу персонажа можна зрозуміти загальну
національну концепцію.
Вітчизняна психологія війни наразі майже не досліджена, бо довгий час роль України
у Першій світовій війні розглядалася через призму російського воєнного досвіду. Натомість
українська художня література виразно показує різницю в розумінні війни російським та
українським народами. В завойовника та підкореного не може бути одна суспільно політична доля. Тема Першої світової війни в українській літературі – одна з тих, що має
право на повторне дослідження.
В українській літературі це тема болю. Твори В.Стефаника («Діточа пригода», «Сини»),
О.Турянського («Поза межами болю»), О.Кобилянської («Юда», «Лист засудженого вояка до
своєї жінки», «Назустріч долі»), збірки Марка Черемшини («Село вигибає») та К.Гриневичевої
(«Непоборні») засвідчують усю трагедію того покоління, яке пережило війну.
Найпоширенішими мотивами є втрата (втрата віри, втрата близьких), сумнів (не тільки щодо
панівної тоді певної політичної сили, а навіть і стосовно найближчих людей), зрада (по
відношенню до когось чи інтровертно спрямована). Чітко викристалізовується в перелічених
творах і їх спільна концепція – Україна-жертва.
Як відомо, зміни в суспільній свідомості призвели до нового літературного слова.
Відтепер література стає принципово іншою. Це або експресіоністичне змалювання до
самозабуття людського болю, або ж екзистенційний пошук втраченого сенсу буття, або
дадаїстичне доведення беззмістовності людського існування взагалі, або ж абстракціоністський
шлях, який синтезує в собі творчі пошуки різних стильових відгалужень модернізму: футуризм,
кубізм, експресіонізм, дадаїзм тощо.
Перша світова війна зрушила свідомість людини до абсурдності, розхитала її віру і в
себе, і в світ. Теоретик експресіонізму так говорив про світобачення тогочасного митця: «Світ
не існує. Повторювати його немає сенсу» [8]. Самозруйнований світ може принести тільки
руйнацію тим, хто живе в ньому – переконані представники цього напряму.
Політолог П‘єр Аснер у статті «Двадцяте століття, війна та мир» говорить про те, що
Перша світова війна не була передбачена взагалі: «… ще напередодні 1914 року існувала
думка, що війни більше не може бути, вона була б незрозумілою у світі, де території вже не є
головним чинником багатства» [2, с.229].
Марко Черемшина мав можливість спостерігати і в різний спосіб відтворити в своїй
художній та літературній спадщині переломний момент у суспільному житті Галичини, яка
перебувала на політичному роздоріжжі протягом тривалого часу свого історичного розвитку.
Новелістика Марка Черемшини зображує парадокс війни в модерністичному ключі,
переносячи цю проблему на філософський рівень. Це логічно, оскільки модернізм осмислив
мілітарну тематику у кількох площинах, війна розглядається модерністами не лише як
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суспільна проблема, а й індивідуально-психологічна. Анре Сальмон так схематично описує
тогочасного модерністського митця в австрійському суспіьстві : «Моделлю австрійського
письменника тієї доби в значенні життєвої позиції, свого відношення до власної творчості був
чиновник, який писав драми, вірші, прозу, але який не міг кинути службу. І не кинув би її,
навіть якщо б і зміг, тому що недостатньо вірив у свій талант, а тим більше, в успіх. Це був
прообраз людини в капелюсі прикажчика на голові пророка» [8]. Саме такій моделі й відповідає
мистецький тип Марка Черемшини, несвідомого філософа, вдумливого політика.
Щоби зрозуміти специфіку світосприйняття Марка Черемшини, важливо розглядати його
художню спадщину в комплексі з мемуаристикою, тоді картина вимальовується повністю. Всю
абсурдність війни змальовує письменник на сторінках своїх новел і в коротких щоденникових
нотатках. Щодо листування письменника з шкільним товаришем Сенем Горуком, то тут уже
виразно помітна позиція Марка Черемшини, його політичні симпатії та національні погляди.
Марко Черемшина для розв‘язання національного питання пропонує увагу
закцентувати не тільки на шляхах руху, але й на виборі керівника руху: Марко Черемшина
доводить важливість просвітницької роботи і найкращим лідером для українського
суспільства бачить саме інтелігента.
Цю думку він розвиває послідовно, хоч і не висловлює прямо. Тематика його
систематичних відчитів дає нам виразне уявлення про сферу зацікавлень письменника: Марко
Черемшина цікавиться історією національного питання на Україні, намагається зрозуміти
закономірності розвитку тромадської думки та її подальші перспективи.
Спотворена радянськими літературознавцями мемуаристика робила з Черемшини
прихильника всього російського, ідейного борця проти царської армії. Натомість
проаналізовані нами джерела довели, що попереднє часткове цитування з викиданням решти
контексту знецінювало спогади Марка Черемшини історично, оскільки така викривлена
інформація не могла претендувати на об‘єктивність та інформативну цінність.
Війна як суспільна аномалія, що розхитала державний устрій і водночас підірвала
свідомість окремого індивіда – тема, яка часто порушується в мистецтві, науковій думці тощо.
Разом з тим і митці, і науковці сходяться на думці, що сама природа суспільства є такою, що не
передбачає постійного спокою, конфлікти різного рівня і масштабів закладені уже в самому
корені розвитку суспільства і на якомусь етапі знаходять своє втілення. Образ суспільства без
воєн – поки утопія або ж висока мета, вирішити яку можуть тільки кращі провідники своєї нації.
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Summary
Stefyuk I. First World War as a Social Norm and Social Anomaly (Philosophical and Literary
Aspects). The article shows a view of war as a social factor leading philosophers, historians, sociologists,
theorists of war. More details work by considering Marko Cheremshyny which creatives captures individual
psychological displacement of civilians is not the best source of research such topics. Keywords: war,
philosophy of war, the theme of war in literature, Marco Cheremshyna.
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З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
УКРАЇНИ ТА СВІТУ
УДК 14

© Наталия Филиппенко
Институту философи имени Г. С. Сковороды НАН Украины

МУЖЕСТВО МЫСЛИТЬ. МУЖЕСТВО ЖИТЬ
(НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
БИОГРАФИИ ВАСИЛИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО)
В статье анализируются особенности жизненного и научного пути религиозного философа и
православного богослова протопресвитера Василия Зеньковского (1881-1962), основные сюжеты его
творчества (в частности, идеи о возможности и необходимости православной культуры и
христианской философии), а также раскрываются причины, по которым интерес к наследию
мыслителя, в основном, ограничивается его историко-философскими трудами и исследованиями в
области психологии и педагогики. Ключевые слова: гуманистическая культура, православная культура,
секуляризация, система культурного дуализма, христианская догматика, христианская философия.

Профессор Императорского университета св. Владимира в Киеве, председатель Киевского
Религиозно-философского общества, министр исповеданий в правительстве гетмана
Павла Скоропадского в Украине, профессор и декан Свято-Сергиевского Православного
Богословского Института в Париже, председатель Русского студенческого христианского
движения, протопресвитер. Этот далеко неполный перечень представляет собой вехи жизненного
пути отца Василия Зеньковского (1881–1962). Его жизнь оказалась разделенной на две равные
части: первая (до января 1920 года) связана с Украиной, входившей в то время в Российскую
империю, – преимущественно с Киевом, вторая проходила в эмиграции – в основном в Париже (с
1926 года). Но и она вместила в себя два почти одинаковых отрезка: жизнь православного
мирянина и жизнь православного священника (его рукоположение состоялось в 1942 году).
Творческая биография отца Василия столь же насыщена, как и внешняя канва его жизни: им
написаны труды по богословию, философии, психологии и педагогике.
Однако проблема состоит в том, что по прошествии пятидесяти лет со дня кончины,
несмотря на переиздание его трудов в России (кроме отдельных работ, вышло 4 тома собрания
сочинений), он известен, в основном, как автор «Истории русской философии». Следует
признать, что в последнее время исследователи стали все чаще обращаться и к его работам по
психологии и педагогике (среди украинских авторов укажем на работы В.Летцева [10, 11]). Но
философское наследие Василия Зеньковского, за редким исключением (см., например, работы
Б.Емельянова [1], М.Ткачук [12], Н.Филиппенко [13, 14, 15, 16, 17]), остается почти
невостребованным. Конечно же, ни одно исследование по истории отечественной религиозной
философии не обходится без цитирования его историко-философских трудов, но анализ
собственного философского творчества Зеньковского еще не состоялся. Если в отношении
западного читателя это можно было бы объяснить наличием языкового барьера (большинство
трудов мыслителя доступно на русском), то для владеющих языком подобное препятствие
отсутствует. Поэтому столь актуальным является ответ на вопрос: в чем же подлинная причина
такого невнимания к философским трудам Василия Зеньковского, нежелания вчитаться в их
смыслы? И самое главное – оправдана ли такая исследовательская «слепота»?
Жизни отца Василия Зеньковского присуща некая парадоксальность. Он был очень
публичным человеком, причем не только в силу своей деятельности, но и потому, что любил
людей. Вот как он сам писал об этом: «я вообще люблю людей, – и люблю именно в их
индивидуальности, в их разнообразии. Если угодно, это есть чутье к чужой душе...» [3, с.111].
Однако при этом отец Василий испытывал поразительное интеллектуальное одиночество и
непонятость. Вне сомнения, чтобы преодолеть их, если не при жизни, то хотя бы в восприятии
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будущих читателей, в середине 50-х годов он пишет несколько автобиографических очерков («Из
моей жизни», «Моим друзьям», «Очерк внутренней моей биографии», «Очерк моей философской
системы»). Их задача, по словам самого отца Василия Зеньковского, – «помочь моим друзьям
(насколько они этого хотят) понять разные факты из моей деятельности. А затем – и это гораздо
важнее – помочь им в том, чтобы у них было что сказать моим хулителям» [3, с.105].
Еще одна двойственность, характерная для Зеньковского, – это, с одной стороны,
склонность к нахождению компромиссных решений во взаимоотношениях с людьми, а, с
другой, – идейная бескомпромиссность, в том числе, в интеллектуальной сфере, мужество
следовать собственным путем в науке, пусть и одиноким. Обычно замечали первое его
качество, да и его толковали превратно. Желая прояснить ситуацию, отец Василий уделил
особое внимание этому вопросу в своем очерке «Моим друзьям». Он принимал компромисс как
«учет реальных условий осуществления принципов», как альтернативу «максимализму»,
«отвлеченному радикализму», «нетрезвости», «неучету реальных последствий тех или иных
шагов». Но он четко обозначил те компромиссы, которые он отвергает: «подмена подлинного
служения высшей правде разного рода «тактическими» шагами, имеющими в виду внешнее
соглашение, которое предпочитается внутренней чистоте идей» [3, с.112]. Подобное сочетание
было характерно для него всегда. В связи с этим следует упомянуть об одной реплике
В. Зеньковского, прозвучавшей в 1908 году на заседании Киевского Религиозно-философского
общества при обсуждении доклада «Вопрос о свободе вероисповеданий в первые века
христианства», прочитанного профессором Киевской Духовной Академии Василием Ильичом
Экземплярским. В ту пору еще студент Университета св. Владимира он акцентировал внимание
на необходимости различения ненасилия по отношению к инакомыслию и в то же время
внутреннего неприятия его, поскольку эта личная «невозможность примириться с тем, что
другие верят иначе, вытекает из существа веры» [9].
Эта парадоксальность жизни отца Василия Зеньковского, итогом которой стало его
интеллектуальное одиночество, имеет и внешние, и внутренние причины. И те, и другие
нуждаются в освещении и интерпретации.
Внешние причины, безусловно, связаны с отрицательным отношением к самому понятию
«христианская философия», как среди философов, так и среди богословов. Отец Василий
отчетливо понимал это, о чем упомянул в предисловии к своей работе «Основы христианской
философии»: «Предлагая ныне мою книгу вниманию тех, кого интересуют вопросы
философии, я сознаю себя «на другом берегу», сознаю, насколько многое в моей книге
несозвучно всему стилю нашего времени» [5, с.7]. Идея христианской философии оспаривалась
философами (чрезвычайно сильно, использовав запоминающийся образ, выразил ее М.
Хайдеггер: «не существует ничего такого, как «христианская философия», это было бы
попросту деревянное железо» [20, с.32]). К понятию христианской философии критически
относятся и богословы. Его отрицают католические и протестантские теологи: первые,
рассматривая философию и богословие как два разных «этажа» знания, где Откровение
дополняет то, что добыто «естественным светом разума»; вторые, считая, что философия
является несущественной для веры, поскольку ничего не может добавить к Откровению. Идея
христианской философии была и причиной спора между о. Василием Зеньковским и
православным богословом о. Георгием Флоровским при трактовке ими истории русской
религиозной мысли. В лице отца Георгия признание возможности христианской философии
имело непримиримого противника: он считал, что на самом деле это своего рода
«неправильное богословие», попытка заменить богословие философией. Вне сомнения, такое
отношение к идее христианской философии имело свою предысторию. Это, прежде всего,
отрицательный опыт русской религиозной философии начала 20 века, позволявшей себе
вторгаться в область христианской догматики и произвольно интерпретировать ее. Отец
Георгий Флоровский охарактеризовал его так: «Запоздалое и напрасное возвращение из
Иерусалима в Афины» [18, с.511]. Здесь же следует упомянуть и софиологию отца Сергия
Булгакова, выдвинутую им в качестве христианской альтернативы западноевропейской
философии в работе «Трагедия философии», но противоречащую христианской догматике.
Столь же спорной казалась (а многим кажется до сих пор) и идея о построении
православной культуры, которую Зеньковский отстаивал на протяжении всей жизни. Ей
посвящена одна из его первых работ – «Россия и Православие» (1916), она же определила ход
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размышлений в его последнем опубликованном при жизни труде «Н. В. Гоголь» (1961). В
самом деле, в то время, когда в Советском Союзе не утихали преследования за религиозные
убеждения, а в западном мире религия давно была признана частным делом, подобная идея
казалась некой утопией, бесплодной мечтой, реализация которой абсолютно невозможна.
Внутренние причины, обусловившие интеллектуальную бескомпромиссность отца
Василия Зеньковского, связаны, прежде всего, с удивительной цельностью его личности.
Внешне это проявилось в верности исследовательским сюжетам, выбранным им еще в начале
научного пути. Однако это воспроизведение сюжетов не было связано с упорным стремлением
двигаться в русле русской религиозной философии начала 20 века. Оно имело свою
внутреннюю логику. В своей работе «Русские мыслители и Европа. Критика европейской
культуры у русских мыслителей» о. Василий Зеньковский выразил ее так: «Наш путь, наше
призвание – послужить Православию перенесением его начал, его духа в нашу жизнь; это и
есть построение православной культуры, раскрытие в частной и исторической жизни заветов
христианства» [6, с.137]. Именно здесь следует искать объяснение особенностей и его
жизненного, и его исследовательского пути, каждый из которых был путем христианина.
Поэтому так интересен и близок оказался ему Н.Гоголь, в котором он видел своего
единомышленника. Впервые к творчеству Н.Гоголя Зеньковский обращается еще в
студенческом сочинении, написанном в 1902 году. В 1916 г. в киевском журнале
«Христианская мысль» он публикует работу «Н.Гоголь в его религиозных исканиях». Затем
последовали отдельные главы в его многочисленных трудах по истории русской мысли. И
наконец – его книга «Н.Гоголь» (1961), этот своеобразный итог, где о. Василий раскрыл свое
понимание Гоголя как художника, мыслителя и человека. Отец Василий вовсе не стремился
создать стилизованный в православном духе образ писателя, в чем его нередко упрекают (даже
столь известный православный богослов, как отец Александр Шмеман) [19, с.267]. Он открыл в
Гоголе (и считал чрезвычайно важным) непреодолимое стремление не к размышлениям о
цельности жизни и творчества как стояния перед Богом, а к проживанию этой цельности: «То,
что особенно замечательно в Гоголе, это то, что он не сделал из религиозной темы предмет
теоретических или художественных изображений, но хотел прежде всего найти правду для
самого себя, осуществить эту правду в самом себе» [2, с.263].
Этим же осознанием потребности для христианина жить по-христиански и в частной, и в
общественной жизни обусловлено и его пристальное внимание к осмыслению причин и
следствий секуляризации, размышление о необходимости и путях построения православной
культуры. Отец Василий Зеньковский любил повторять слова Зиммеля о том, что современная
религиозная жизнь является «только музыкальной», не влияющей на содержание европейской
культуры. Он придал этой мысли законченность, заметив, что «автономия культуры» от Церкви
загнала религиозную жизнь в «подполье», сделала веру ненужной для творчества: человек
может быть глубоко религиозен, однако это определяет его личность, но не его творческие
искания. В этой связи в фокусе размышлений Зеньковского долгие годы находилась идея о
религиозной нейтральности секулярной гуманистической культуры. Ее опровержение
уточнялось и дополнялось им на протяжении более 40 лет. Еще в России, будучи профессором
Университета св. Владимира, он писал о том, что нейтральность гуманистической культуры
иллюзорна по двум причинам: она сформировалась как реакция на искажение христианской
свободы в католицизме, обусловленное его экклезиологическими особенностями, и, поместив
человека в центр мироздания, такая культура сама является религией, но религией без Бога.
Затем, уже в эмиграции, начало отпадения культуры от Церкви он видит также в «автономии
естественного разума», провозглашенной Фомой Аквинским, что в итоге привело к
утверждению независимости знания от веры. Отец Василий очень метко назвал это
«капитуляцией верующего разума перед разумом ―естественным‖» [4, с.414]. В этюде «Наша
эпоха» (1952), ставшем квинтэссенцией его взглядов на секулярную культуру, он выделяет ряд
мифологем, присущих ей, которые, по его словам, являются суррогатами настоящей религии.
Это – вера в могущество науки и техники; безрелигиозный гуманизм как обоснование
«естественного» благородства человека; культы личности и свободы. Зеньковский
демонстрирует иллюзорность этих постулатов, где идеи, взятые из христианства и лишенные
своего контекста, не только утратили первоначальный смысл, но и стали источником
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дегуманизации истории. В 1929 году он дополняет свои размышления о враждебности
секулярной культуры христианству следующим выводом, который не мог быть воспринят
положительно на Западе: «Активное безбожие коммунизма договорило до конца и выявило те
тенденции, которые давно накапливались в европейском мире» [8, с.208].
Все это позволило отцу Василию Зеньковскому констатировать, что индивидуальное
возвращение ко Христу не может изменить эпоху, которая будет оставаться тотально
секулярной до тех пор, пока не произойдет оцерковление различных сфер культуры, а,
следовательно, – изменение в общественном сознании. Он выдвинул идею о системе
культурного дуализма, где предлагалось признать право на параллельное существование двух
типов европейской культуры: секулярной, отрицающей религиозные основания истории, и
церковной, которая создается «через преодоление хаоса натуральности (индивидуальной,
национальной, исторической), но не посредством внешнего упорядочения этого хаоса (как
думал и думает католический мир), а через преображение изнутри» [8, с.211]. Это обозначало
бы как отказ от принудительной нейтральности культуры, что запрещает верующим строить
жизнь, образование, культуру на христианских основаниях, так и отказ от принудительного
оцерковления общества. Подчинение Церкви всей полноты культуры Зеньковский считает и
невозможным, и религиозно опасным, поскольку «Церковь может внести свою
преображающую силу только там, где ее свободно ищут» [8, с.211]. Такую возможность
оцерковления жизни он связывает с Православием. Эти идеи отца Василия не были лишь неким
теоретическим проектом. Их реальным воплощением стала деятельность Русского
студенческого христианского движения [см.: 8] и Религиозно-педагогического кабинета, у
истоков которых он стоял и возглавлял их до конца своих дней.
Не словесное, а реальное восприятие христианства как преображения всей жизни человека
в свете Христовом было причиной того, почему Зеньковский оспаривал устоявшееся мнение об
абсурдности христианской философии. Для него, принять то, что философия принципиально
отделена от религии, означало признать, что «свет Христов ничего не дает для познания» [5, с.7].
Его многочисленные оппоненты могли бы заметить, что философия – это некий секулярный
аналог богословия: она тоже говорит о мире, человеке и познании, может говорить об Абсолюте,
но не принимает христианского Бога. Ответ отца Василия, обосновывающий необходимость
христианской философии и определяющий ее связь с богословием, но и отличие от него, таков:
«Догматика есть философия веры, а христианская философия есть философия, вытекающая из
веры. Познание мира и человека, систематическая сводка основных принципов бытия не даны в
нашей вере, они должны быть построяемы в свободном творческом нашем труде, но во свете
Христовом» [5, с.22]. Свои размышления Зеньковский подытожил в работе «Основы
христианской философии» (опубликована в 1961–1964 гг. во Франкфурте-на-Майне), которая
формально осталась незавершенной. Кроме первого («Христианское учение о познании») и
второго («Христианское учение о мире») томов, должен был быть написан третий, посвященный
проблемам христианской антропологии. Однако было бы ошибкой говорить об идейной
незавершенности этого сочинения, поскольку взгляды по этим проблемам были изложены отцом
Василием в ряде статей (в частности, «Автономия и теономия», «Свобода и соборность», «Об
образе Божием в человеке», «Зло в человеке»).
Одним из важнейших аргументов отца Василия в пользу христианской философии была
критика им идеи «чистой» философии. В отличие от отца Сергия Булгакова, посвятившего этой
проблеме свою работу «Трагедия философии», он не строил ее на сравнительном анализе
христианской догматики и светской философии, на выводе о том, что западноевропейская
философия есть своего рода ересиология. Зеньковский предлагает осмыслить саму ситуацию
«автономной» философии, он выявляет те проблемы в ней, которые принципиально
неразрешимы средствами «чистой» философии, но перестают быть таковыми в рамках
философии, основанной на христианском вероучении. Так, например, в «автономной» теории
познания он отмечает следующие интеллектуальные «изъяны»: 1) безуспешные попытки
обнаружить «безусловное» основание философии; 2) наличие внерациональных предпосылок
познания, которые невозможно ни дедуцировать, ни отделить от познавательной деятельности,
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– реальность предмета познания, уверенность в познаваемости мира, стремление к истине как
полноте знания; 3) антиномия имманентности и трансцендентности в познании.
В ходе своих размышлений отец Василий показывает, как в христианской философии
возможно разрешение гносеологических «тупиков» «чистой философии», в частности снятие
антиномичности отношения познания и его предмета, обнаружения онтологических, реальных
оснований трансцендентальных, априорных форм познания, поскольку для философии,
опирающейся на христианское вероучение, на богословскую аргументацию, познание является
не автономным, а христоцентричным по своему происхождению, тем светом Христовым в
нашем сознании, который открывает нам гармонию созданного Им мира, совпадение порядка
идей и порядка вещей. Он пишет об искажении познавательной способности человека
вследствие грехопадения; о восстановлении связи с Богом и «исцелении» разума в Церкви,
Главой которой является Христос, Сын Божий, одна из Ипостасей Св. Троицы. Последнее не
происходит автоматически, а является восхождением по лествице духовной жизни,
возвращающим утраченную целостность духа, единство разума и сердца, расширяющим
возможности самого разума. Таким образом, открывается связь познания не только с
умственной деятельностью, но и с жизнью человека в целом. Тем самым, меняется и
представление о вере и ее роли в познании, и о самом познании: «вера как основная сила духа,
оттесняемая интеллектом вглубь души, возвращает себе свое основное положение в составе
души. Познание на этом становится силой единения с миром... Открывается, что познание есть
лишь начальная стадия в том воцарении в мире любви, которая ныне еще неосуществима.
Познание во Христе означает, что в свете Христовом стремимся мы увидеть и познать мир,
чтобы полюбить его и через любовь воссоединиться с ним» [5, с.139-140].
И еще один аргумент о. Василия Зеньковского не только в пользу христианской
философии, но и христианской науки в целом. Признавая, что путь рецепции знания,
полученного в рамках секулярной парадигмы, является традиционным для христианства, он в то
же время отмечает его недостаточность, поскольку не христианство отбрасывает современное
знание, а само это знание таково, что отвергает христианское освещение его результатов. В
качестве доказательства Зеньковский перечисляет постулаты, являющиеся определяющими для
современного знания: «1) учение о «бесконечной эволюции», т.е. отвержение учения о творении
мира Богом; 2) вытекающее отсюда отвержение участия Бога в жизни мира, т.е. принципиальное
устранение идеи «чуда»; 3) принятие факта закономерности в мире с устранением вопроса о том,
почему существуют законы в жизни мира и почему мир «повинуется» этим законам; 4) к числу
основ современного естествознания надо, наконец, отнести тяготение к механическому
истолкованию природы и устранение телеологии в ее жизни» [5, с.95]. Он не только акцентирует
внимание на их конфликте с христианским вероучением, но и излагает философские идеи,
лежащие в их основе, что позволяет выяснить основания этого конфликта, а также демонстрирует
эвристическую ограниченность этих постулатов [5, с.96-101].
Отец Василий Зеньковский назвал свою работу «Основы христианской философии». На
русском это можно понять и как «основания», и как «начальные сведения». Вне сомнения, он не
претендовал на то, чтобы предложить целостную концепцию такой философии. В своем
последнем труде, осознавая свое интеллектуальное одиночество, он, скорее, представил систему
аргументов, подвергающих сомнению путь «автономной» философии и призванных убедить в
необходимости «вернуть, насколько это еще возможно, философскую мысль к тем созерцаниям
мира, к тому пониманию человека, которые рождались из глубины христианского сознания» [5,
с.7]. Христианская философия, по его глубокому убеждению, призвана не подменять богословие,
а, основываясь на христианском вероучении, осмысливать те традиционные философские
проблемы, которые находятся за пределами богословских исследований.
Вне сомнения, труды отца Василия Зеньковского найдут и уже находят своих читателей,
к ним обращаются и будут обращаться исследователи отечественной религиозной мысли. Они
имели и имеют своих критиков и оппонентов. Но хочется верить, что идеи отца Василия о
возможности и необходимости православной культуры и христианской философии,
воплощенные им в своей жизни, не останутся лишь в архиве истории, что они найдут своих
последователей и продолжателей. Они того заслуживают.
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Philippenko N. A Courage to Think. A Courage to Live. (Few Touches to the Intelligent Biography of Basil
Zenkovsky). The article analyzes the features life and scientific path of religious philosopher and Orthodox theologian
Basil Zenkovsky (1881-1962) , main periods of his works ( in particular, the ideas of abilities and need in Orthodox
culture and philosophy, as well as causes that limit the interest to the heritage of the thinker mainly to his historical
and philosophical books and studies in the field of psychology and pedagogy. Keywords: humanitarian culture,
Orthodox culture, secularization, the system of cultural dualism , Christian dogma, Christian philosophy .

130

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

УДК 16(447)

© Маріанна Плахтій

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

ФІЛОСОФСЬКО-ЛОГІЧНІ СТУДІЇ У
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1918-1921 рр.)
Стаття присвячена дослідженню проблем викладання філософії та логіки у Кам’янецьПодільському державному українському університеті (1918-1921 рр.). Досліджуються проблеми
формування професорсько-викладацького штату та можливості науково-педагогічної і громадської
діяльності в університеті. Відбувалося формування молодої української інтелігенції, незважаючи на
складні політичні та економічні умови у яких доводилось працювати, завдяки наполегливій праці,
науковій та громадській діяльності викладачів університету. Окреслено творчі шляхи викладачів
філософських дисциплін згаданого університету, а саме М.Васильківського, І.Любарського.
Простежується їх доля після приходу радянської влади і трансформації Кам’янець-Подільського
державного українського університету в Інститут народної освіти. Ключові слова: викладання
філософії, викладання логіки, Кам’янець-Подільський державний український університет, С.Балей,
А.Борис, М.Васильківський, І. Любарський, М. Семенів.

Зазвичай революції знаменували собою злет одних ідей та крах інших, підносили на
вищий щабель наукового життя невідомих раніше діячів та знищували інших. Революція
період масової активності, духовних злетів, що водночас супроводжувались тяжкими
випробуваннями та трагедіями. У цьому контексті важливо збагнути трансформаційні процеси
у освіті, науці, культурі у добу національно-демократичної революції. Саме тому ми звертаємо
увагу на діяльність українських університетів, адже їх можна вважати першим досвідом
підготовки кадрів української інтелігенції.
Із двох, відкритих у 1918 році, державних українських університетів до нашого часу
зберігся Кам‘янець-Подільський державний університет ім. Івана Огієнка, що відновив свій
класичний статус та здобув всеукраїнське та міжнародне визнання.
На сьогодні існують численні історичні дослідження, присвяченні створенню Кам‘янецьПодільського державного українського університету (КПДУУ) та його науковій і навчальній
діяльності. Але самостійне дослідження діяльності кафедри філософії КПДУУ, на жаль, до
сьогодні не проводилось. Тому ми вперше звернули увагу на зазначену проблему та маємо
надію, що наша розвідка буде спонукати науковців до більш глибокого дослідження наукового
доробку філософського кола КПДУУ.
Першими кроками Української Народної Республіки у галузі освіти було прагнення
реформувати усі існуючі освітні заклади на засадах українізації. Проте російська професура
вишів вороже сприйняла вимогу викладання українською мовою та не погоджувалася із
запровадженням українських кафедр в університетах. Так замість чотирьох кафедр
українознавства, ухвалу про відкриття яких прийняли і Тимчасовий уряд, і Міністерство освіти,
в університеті Св.Володимира було відкрито лише необов‘язкові українознавчі курси. Лише за
часи української держави Павла Скоропадського вдалося довести до логічного завершення
плани національної вищої освіти: створення Київського народного українського університету
та Кам‘янець-Подільського державного українського університету. За основу у вище згаданих
університетах було взято модель російського класичного університету із незначними змінами.
Юридично зафіксованою відмінністю новостворених університетів була вимога викладання у
освітніх закладах лише українською мовою.
Після великої підготовчої роботи у жовтні 1918 року новостворений університет у
Кам‘янці-Подільському розпочав свою роботу у складі історико-філологічного та фізикоматематичного факультетів. Реалізація цього надважливого для української освіти та культури
проекту було б неможливим без зусиль десятків видатних діячів українського відродження, а
особливо її першого ректора, доцента університету Св.Володимира Івана Івановича Огієнка.
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КПДУУ був єдиним українським вищим навчальним закладом, що діяв безперервно у період
Української народної республіки. Адже, у зв‘язку із складною політичною та економічною
ситуацією у столиці Київський університет працював лише у першому семестрі 1919 н.р.
Кам‘янець-Подільський державний український університет було відкрито 6 жовтня
1918 року. За підрахунками істориків в урочистостях брало участь близько 2 тис. осіб. Серед
прибулих на свято гостей були міністри, урядовці, високі церковні ієрархи, посли АвстроУгорщини, Болгарії, Туреччини, Фінляндії, а також керівники вищих шкіл, представники
українських громадських організацій та чимало простих киян. Серед розмаїття різних
привітань слухачі відмітили вітання представників Київської духовної академії єпископа
Дмитра та професора І.Крип‘якевича, які виголошувались українською мовою. Цінним був і
дарунок від Київської духовної академії – 48 скринь, що містили усі видані КДА праці від
кінця ХІХ до початку ХХ століття.
Формування професорсько-викладацького штату КПДУУ розпочалося ще у серпні 1918
р. Для викладання філософських дисциплін одним із перших викладачів було запрошено
галицького науковця, доктора філософії, Степана Балея. На жаль, він не зміг приїхати. Відомо,
що у той час він здобував другу вищу освіту на лікарському факультеті Львівського
університету. Не дочекавшись ні приїзду С.Балея, ні повідомлення від нього, у листопаді 1918
р. за наказом міністерства освіти та мистецтва був відряджений кур‘єр до Львова, якому не
вдалося відшукати С.Балея. Тому, згідно діючої на той час законодавчої норми, науковопедагогічний працівник, який не викладав в університеті більше одного семестру позбавляється
своєї посади. За цієї умови і був позбавлений посади приват-доцента С.Балей [4, с.190].
На початку листопада 1920 року у штаті історико-філологічного факультету розпочинає
свою діяльність лектор філософії Антон Григорович Борис. Відомостей про нього надзвичайно
мало. Лише відомо, що він закінчив філософський факультет Львівського університету та брав
активну участь у роботі історико-філологічної наукової секції Наукового товариства при
КПДУУ, де доповідав про методи психології. Сама доповідь, на жаль, не збереглась.
Враховуючи дослідження істориків можна твердити, що із вересня 1920 року Семенів
Микола Матвійович (1893-1963) виконував обов‘язки приват-доцента кафедри класичної
філософії [3, с.420]. Невідомо скільки цей знаний мовознавець, професор Одеського інституту
народної освіти працював у КДУУ, адже його біографія й досі недосліджена повністю. Все ж
відомо, що від 1944 року він перебував у еміграції.
Бібліотечні фонди новоствореного українського університету не мали достатньої
кількості україномовних підручників та посібників з усіх спеціальностей, які були представлені
на факультетах. Саме тому завданням професорсько-викладацького штату стало підготовка та
друкування власних курсів лекцій. Значна частина таких лекцій друкувалася на газетному
папері та й примітивним способом, але все ж це було краще ніж нічого. Великою проблемою,
що поставала на шляху наукових публікацій, було підвищення цін на папір. Його ціна склала
рекордних 5000 крб. за пуд. Все ж попри великі труднощі із папером, коштами, університет
планував видати 8 томів наукових записок, але встигли опублікувати лише відбитки статей, що
мали з‘явитися у другому томі.
З поміж усіх виданих у той час робіт філософських було лише дві: ―Релігійність
Т.Г.Шевченка на підставі його поетичних творів‖ [2] М.Васильківського та ―Український
мандрівний філософ Григорій Сковорода‖ [5] П. Клепацького. Чекали своєї черги на друк в
університетській літографії чимало рукописів професорів та приват-доцентів університету, але
несприятливі умови не давали можливості видрукувати значну частину із них.
У 1918-1919 роках економічна і фінансова криза серйозно погіршила життя усіх верств
українського суспільства. Але найменш захищеною частиною суспільства виявилась молода
інтелігенція. Відповідно до ―Закону про штатні ставки працівників вищих шкіл України‖, що
був затверджений гетьманом у серпні 1918 р. розмір заробітної плати було збільшено. Так
річний оклад ординарного професора становив 8 тис.крб., екстраординарного професора 7,2
тис крб., штатного доцента – 5,4 тис крб., приват-доценти отримували 900 крб. за викладання
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обов‘язкових предметів та 400 крб. за викладання дисциплін за вибором [4, с.309]. Крім того
професорсько-викладацький корпус отримував ще й різні виплати – на дорожнечу, на різні
свята, місячні допомоги. Але на той час зароблених грошей гостро не вистачало, адже стрімка
інфляція знизила купівельну спроможність населення. Тому у вересні 1919 р. оклади
професорсько-викладацького складу було проіндексовано та ситуація на краще не змінилась. За
спогадами професора В.О.Біднова, що мешкав із сином у 1919-1920 навчальних роках у
Кам‘янці-Подільському, ―білого хліба ми не бачили, мусили задовольнятися тільки чорним, та
й то із домішкою всяких сурогатів. Сало й м'ясо були недоступні. Були моменти, коли
кукурудзяна мука являлась розкішшю… замість чаю вживали якихось сурогатів, з сушеного
листя з яблуні або вишні. Цукру не було місяцями…навіть картоплі було тяжко добувати та до
того й коштувала дорого‖[4, с.331-332].
За таких складних обставин професорсько-викладацькому складу доводилося
відстоювати ідею української вищої освіти. Серед них вирізняється постать молодого науковця
Миколи Михайловича Васильківського (1891-?), який найдовше викладав філософські
дисципліни у КПДУУ. Він народився на Харківщині у сім‘ї священика, закінчив духовну
школу та Харківську духовну семінарію. Згодом продовжив навчання у Київській духовній
академії. За рішенням Ради КДА його залишили при академії професорським стипендіатом по
кафедрі історії філософії. Під керівництвом П.Я.Кудрявцева, М.М.Васильківський готував
наукову роботу ―Проблема безкінечності‖. Професор П.Я.Кудрявцев рекомендував ректору
КПДУУ І.І.Огієнку свого учня та характеризував його як ―дуже талановиту молоду людину із
нахилом до філософського осмислення питань релігії‖. І 10 січня 1919 р. молодого ученого
було призначено приват-доцентом КПДУУ по кафедрі філософії релігії нествореного
богословського факультету [3, с.188].
Початок весняного семестру 1918-1919 навчального року запам‘ятався молодому
викладачеві, адже саме тоді відбувся його перший викладацький іспит публічна вступна лекція
на тему ―Релігія як поривання до повноти буття‖, що справила гарне враження на слухачів.
М.М.Васильківському було доручено викладати курс ―Філософія і психологія релігії та
апологетика откровенної релігії‖, а у наступні семестри долучили навчальні дисципліни: вступ до
філософії, історія нової філософі, логіка, дитяча психологія, основи педагогіки [3, с.188].
Крім роботи в університеті М.М.Васильківський викладав курс психології на дворічних
педагогічних курсах створених при КПДУУ, а також брав участь у роботі університетського
наукового товариства викладачів у складі історико-філологічної секції. У результаті наукової
роботи університетським видавництвом було опубліковано працю М.М.Васильківського
―Релігійність Т.Шевченка на підставі його поетичних творів‖.
Для забезпечення українських шкіл якісними педагогічними кадрами Подільською
губернською народною управою було засновано дворічні педагогічні курси, які розпочали свою
діяльність у приміщення КПДУУ у лютому 1919 року. Усі, хто успішно завершив навчання на
педагогічних курсах мали можливість працевлаштуватися у вищих початкових школах регіону.
Курси працювали за активної участі десятьох професорів, приват-доцентів та асистентів, але з
приходом радянської влади їх діяльність припинилась. Серед предметів, що повинні були
засвоїти слухачі курсів, були філософські дисципліни
психологія, яку викладав
М.М.Васильківський, та логіка, яку викладав І.А.Любарський.
Любарський Іван Антонович (1893 ?) був одним із наймолодших викладачів
Кам‘янець–Подільського університету. Він народився у слободі Сенькове Куп‘янського
повіту Харківської губернії, у родині псаломщика. Навчався у Куп‘янському духовному
училищі, Харківській духовній семінарії, а у 1914 році вступив до Київської духовної
академії, яку закінчив блискуче у 1918 році та був запрошений продовжити навчання у якості
професорського стипендіата по кафедрі грецької мови. Заслужений ординарний професор
КДА протоієрей Каралвасов про здібності молодого магістранта висловився так:
―…І.А.Любарський – людина, яка має як серйозні знання, так і відповідальну старанність для
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занять грецькою мовою. Підготовка П.Любарського до чину наставника-початківця вищої
школи по кафедрі новозавітної грецької мови незаперечна‖[3, с.248].
Саме І.В.Любарського професори КДА рекомендували у якості наставника для
богословського факультету по кафедрі новозавітної грецької мови, зазначивши у рекомендації,
що він володіє літературною українською мовою. Отож, молодий науковець із 1 січня 1919
року був призначений приват-доцентом по кафедрі новогрецької мови. Свою першу вступну
лекцію Іван Антонович прочитав 10 лютого 1919 року на тему ―Філологія та богословіє‖. Крім
викладацької роботи він займався і адміністративною роботою, обіймав посаду секретаря
історико-філологічного факультету. А також за дорученням Ради професорів університету брав
активну участь у лекційній пропаганді серед населення, зокрема прочитав публічну лекцію
―Першохристиянські спілки та комунізм‖, а також ним були прочитані 28 лекцій із логіки.
Сьогодні досить дивним видається той факт, що лекції із логіки, як суто філософської
дисципліни, викладав філолог. Слід зауважити, що нічого дивного у цьому не вбачалося, адже
ще за часів Російської імперії вчителі російської мови у гімназіях мали право викладати й
логіку. На цей ―недолік‖ звертали увагу й тогочасні науковці, адже підготовка із логіки таких
вчителів закінчувалася на перших курсах історико-філологічних факультетів університетів, а
отже, була недостатньою для гімназійного вчителя цього предмету. Така практика
продовжувалась і надалі, і не лише у гімназіях, але й в університетах. Але у Київській духовній
академії, де навчався І.Любарський, логіка викладалась у більшому обсязі.
Із приходом радянської влади у серпні 1920 року відбулися зміни і у Кам‘янецьПодільському університеті. Для вирішення усіх питань щодо існування університету в умовах
радянської держави була утворена спеціальна делегація, головою якої було обрано
М.М.Васильківського. Результатом зустрічі делегації із наркомом освіти УРСС М.Гриньком
стала пропозиція ―Кам‘янець-Подільському університету перетворитися в Академію теоретичних
наук з інститутами фізико-математичних наук та наук соціальних. Сільськогосподарський
факультет перетворюється в сільськогосподарський інститут та організовується геодезичний
технікум. Наркомос обіцяє відпустити Кам‘янецькій академії 10 000 000 руб. авансово в рахунок
кошторису, який буде перероблено згідно нормам Норкомосу‖ [3, с.189].
У зв‘язку із скрутою навесні 1920 р. університетській професурі було надано земельні
ділянки, тому професор з лопатою або із граблями – це була звичайна картина. Надзвичайно
складним для професорсько-викладацького складу видався липень-вересень 1920 р., коли влада
належала ревкому, адже зарплати не виплачувались, продуктів на ринку зменшилося. Для
вирішення складної ситуації із харчуванням було організовано їдальню при університеті, де
уранці та ввечері могли запропонувати лише чай із хлібом.
Зрештою, усі ці зміни відбулися. І про богословський факультет, приват-доцентами якого
були М.М.Васильківський та І.А.Любарський мови бути не могло. Тому після завершення
1922-1923 навчального року Микола Михайлович розрахувався із роботи та переїхав до
Харкова, де восени почав викладати педагогіку та психологію на педагогічних курсах ім.
Г.С.Сковороди. На жаль, подальша доля Миколи Михайловича невідома.
А Іван Антонович вирішив залишитися в інституті народної освіти (ІНО), що утворився
після реорганізації Кам‘янець-Подільського університету взимку 1921 р. та працював на посаді
приват-доцента по кафедрі всесвітньої історії соціально-гуманітарного факультету.
І.А.Любарський був одним із найбільш авторитетних викладачів ІНО. Його поціновували за
широку ерудицію, виключну пам'ять та досконале знання семи мов. Після перетворення
Кам‘янець-Подільського ІНО в інститут соціального виховання у 1930 році професору
І.А.Любарському доручили очолювати кафедру української мови та літератури. Слід згадати,
що у жовтні 1930 року йому було запропоновано переїхати до Києва на постійну роботу до
науково-дослідного інституту мовознавства ВУАН [6, с.224].
У цій науковій установі ситуація була досить складною через низку арештів її
співвітчизників, тому велика кількість посад залишилися вакантні. Цю ситуацію намагалися
виправити за рахунок запрошених викладачів із інших навчальних закладів. На початку лютого,
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а потім у квітні 1931 р. І.Любарський був у науковому відрядженні у Києві. Спочатку
планувалось, що він повернеться до Кам‘янця-Подільського, однак 6 червня 1931 р. Іван
Антонович пише листа керівництву Кам‘янець-Подільського Інституту соціального виховання,
у якому просив ще затриматись у Києві на деякий час через дуже складне становище у науководослідному інституті ―язикознавства‖.
Саме у цей час розпочались чистки серед інтелігенції, яку було ―засмічено
антирадянськими та контрреволюційними елементами‖. Заарештовано ряд викладачів інституту
соціального виховання у Кам‘янці-Подільському, головним обвинуваченим серед них був
І.А.Любарський, який, нібито ―виявляв себе як махровий петлюрівець‖, ―спрямовував роботу на
відрив української мови від російської‖, керував контрреволюційною петлюрівською групою. За
такою сфабрикованою справою суд позбавив його волі. Судила І.Любарського судова трійка при
колегії ДПУ УСРР. 20 вересня 1933 р. за статтями 54-11 КК УСРР його було засуджено до трьох
років виселення у Північний край. Відбувши покарання, він деякий час проживав у Вологодській
області, однак 2 листопада 1937 р. його повторно заарештовують і рішенням колегії НКВС СРСР
і прокурора СРСР від 25 листопада 1937 р. засуджують до розстрілу [6, с.228].
Вкрай гострим було становище провідних викладачів українського університету після
його ліквідації більшовицькою владою, адже їх невгасиме бажання вірою та правдою служити
на благо української освіти не було співзвучне новоприйнятій освітній політиці.
Простеживши життєвий та професійний шлях викладачів філософських дисциплін
КПДУУ, можемо зауважити, що завдяки їх наполегливій праці, науковій та громадській
діяльності, незважаючи на складні політичні та економічні умови у яких доводилось
працювати, відбувалося формування молодої української інтелігенції.
Кам‘янець-Подільський державний український університет – єдиний вищий навчальний
заклад, що впродовж двох років безперервно працював для українського національного
відродження, і працюючи й далі вплинув на формування молодої української інтелігенції.
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Summary
Plahtiy M. Philosophical-Logical Studios in Kamianets-Podilskyi State Ukrainian University (19181921). The article is devoted to the problems of teaching philosophy and logic in Kamianets-Podilskyi Ukrainian
State University (1918-1921 gg.) The problems of the formation of the teaching staff and the possibility of
scientific, educational and social activities at the university. The formation of the young Ukrainian intelligentsia,
despite the difficult political and economic conditions which had to work through hard work, research and
community activities of faculty. Outlined creative ways teachers philosophical subjects referred to the
University, namely M.Vasil'kivskiy, I.Lyubarskiy. Traced their fate after the arrival of Soviet power and the
transformation of Kamenetz-Podolsk Ukrainian State University Institute of Education. Keywords: teaching of
philosophy, teaching of logic, Kamianets-Podilskyi the state Ukrainian university, S.Baley, A.Boris,
M.Vasil'kivskiy, I.Lyubarskiy, M.Semenov.
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Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ДЕРЖАВОТВОРЧА РОЛЬ МОЛОДІ
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА
В статті досліджуються погляди Івана Франка на проблеми українського державотворення.
Обґрунтовується значення та важливість ідей мислителя щодо необхідності виховання
високоосвіченого молодого покоління для реалізації «національного ідеалу». Доводиться актуальність
націотворчої концепції Франка в контексті сучасності. Ключові слова: Франко, молодь, інтелігенція,
національний ідеал, державність

Кожна нація своїми коренями заглиблена в минуле. Це минуле в певному контексті є
найглибшою та найбагатшою криницею життєвої мудрості, яка акумулювалася в певному
історичному досвіді, культурі, творчій спадщині та ідейних здобутках національної
мислительської еліти. Як наголошував Іван Франко «кожда доба історична – се дерево. Корінням
воно стоїть глибоко в минувших часах, а його крайні парості вростають також далеко в будуще»
[9, 134]. На превеликий жаль нашому суспільству не вистачає «мужності» щодо об‘єктивної,
відкритої та різносторонньої дискусії з приводу переоцінки багатьох історичних подій та
процесів, а також стосовно діяльності певних особистостей знакових не тільки для свого часу, а й
майбутнього. На думку С. Возняка зміст діалектики життя полягає в тому «що нове виростає на
базі старого, але не за рахунок його відкидання, ігнорування забуття, а вдумливого «Заперечення
заперечення» – утримання, збереження всього кращого, позитивного, що було в минулому. Це
цілком стосується ідейної спадщини, теоретичного доробку мислителів, які акумулювали в собі
досягнення науки й суспільно-історичного досвіду» [2, с.127].
Віковічні поневіряння та змагання українського народу за свою державність та
незалежність особливо бентежили багатьох українських мислителів минувшого та несли їхню
думку до пошуків шляхів вирішення цієї найболючішої національної проблеми. «Великі люди,
генії є такими тому, що вони дивляться глибше і дальше інших, прагнуть нового, кращого,
досконалішого сильніше, ніж інші» [2, 127]. Саме до таких людей і належить Іван Франко.
Мислитель крізь час побачив, що на нашу землю грядуть великі переломні події та зміни та
попереджав про них. Усвідомлюючи ключову роль молоді в розбудові української держави
мислитель понад усе прагнув щоб молодь була підготовлена до них.
Аналіз останніх публікацій з цієї проблеми засвідчує, що дослідженнями соціальнополітичних поглядів Івана Франка займалося багато науковців. Серед сучасних вагомих
досліджень особливу увагу привертають праці С.Возняка, Д.Павличка, А.Пашука, В.Мазепи,
Р.Вишнівського та ін.
Д.Павличко переконує нас, що Іван Франко не сумнівався, що прийде день коли питання
самостійності української держави гостро постане в Європі та не завершиться до того часу поки
не вирішиться. Досліджуючи творчість мислителя в контексті проблеми державотворення,
науковець доходить висновку, що Франка не можна сприймати як політика минулої доби –
його передбачення й заповіти належать нашому часові» [6, 31]. Націотворчі ідеї І. Франка є
неоціненні для сучасного розвитку України, – доводить С. Возняк. Та на жаль, уважає
дослідник, вони не повною мірою задіяні. На його переконання найважливішу роль в
консолідації української нації Франко відводив інтелігенції [2, с.129]. Р.Вишнівський, акцентує
нашу увагу на тому що Франко з «особливою тривогою та надією дивився на українську
молодь, яка виховується у середовищі, позбавленому національного духу. А тому весь свій
творчий потенціал спрямував на те, щоб виховати з неї нову, високоосвічену інтелігенцію, яка
б понесла потім передові суспільні думки й наукові досягнення в народ» [1, 30].
Ґрунтовний аналіз досліджень з філософської та соціально-політичної спадщини Івана
Франка дозволяє говорити про актуальність нашої розвідки в царині теми «національного
ідеалу» письменника. Відсутність цілісного осмислення в науковій літературі стосовно бачення
Франком ролі молоді в контексті державотворення, зумовили вибір теми нашого дослідження,
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метою якого є спроба осмислення вагомості ідей Івана Франка щодо важливості залучення
молодого покоління до державотворчих процесів сучасної України.
Думки та ідеї, що стосуються окресленої проблеми знайшли своє відображення в
багатьох творах Івана Франка, зокрема в працях «Одвертий лист до галицької української
молодежі», «Двоязичність і дволичність», «Поза межами можливого» тощо. Також в художній
творчості та поезії, до прикладу це поема «Мойсей» та повість «Захар Беркут», поезіях «Вічний
революціонер», «Не пора, не пора…» та ін.
Як ми вже згадували, Франко передбачував що у світі грядуть значні буревісні події, які
призведуть до великих глобальних суспільних змін. Мислитель розумів що вони особливим
чином зачеплять нашу Батьківщину. Глибокий аналітичний розум Франка передбачав яким
ризикам та випробуванням може піддатися українська нація в майбутньому, тому понад усе
прагнув і докладав до цього всіх зусиль, щоб український народ був готовий протистояти їм.
Найбільшу надію за майбутнє нації мислитель покладав на молоде українське покоління.
Звертаючись до молоді у праці «Одвертий лист до галицької української молодежі» мислитель
намагався її застерегти: «приходить велика доба, і горе нам, горе нашій нації, коли велика доба
застане нас малими і не приготовленими!» [5, 577]. Франко запитує молодь: «чи подумали Ви
над сим, куди можуть понести нас ті рухи, якою луною в особистім житті кождого з нас можуть
відбитися ті переміни і які обов‘язки на кождого з нас накладає теперішня хвиля? Мені
здається, що як люди, обдаровані свідомістю і даром думки, ми всі повинні про се думати,
думати більше й інтенсивніше, ніж про все інше, що нас цікавило досі» [5, 577].
Франка сильно непокоїла суспільна байдужість та відсутність розуміння тих небезпек, які
скоро постануть перед українським народом. Він до останнього надіявся і чекав на сигнали тривоги
з боку преси, з боку тих «що люблять видавати себе за батьків і провідників народу», зізнався
мислитель молоді в своєму листі. «На жаль, – констатує мислитель, – я не діждався цього. Значна
частина тих наших світочів, опанована театральними питанням, не бачать поза ними світла; інші
що заховали собі в тій справі незалежність суду і дивляться на неї критично, чи відваги піднести
свій голос і вказати ясно і виразно величність теперішньої хвилі і великий трагізм нашого
положення в ній і неминучу конечність – якнайшвидше, якнайосновніше змінити курс нашого
національного корабля, настроїти всі наші думки, плани, програми на інший діапазон [5, 580].
Франко, доводить Д. Павличко, був переконаний «що головний ворог України як
держави і нації не десь там за кордонами, а в ній самій. Це – вимуштрований віками неволі
страх мало не кожного українця бути патріотом, шанувати понад усе свою національну
гідність, обстоювати і світове значення української історії та духовності» [6, 31]. Виходячи з
цього Франко усвідомлював наскільки важливим є виховання національної свідомості та
патріотизму в молодого покоління. «Національне виховання у своїй глибшій сутності – це
творення і безупинне удосконалення нації, тобто це виховання для потреб нації [1, 31]. Розумів
мислитель також те, що український народ, якого постійно роз‘їдала кривда і нужда зневірився
у своїх сподіваннях на власну державу. Та не втратив віри народ сам мислитель:
…Та прийде час і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі
Труснеш Кавказ, вмережишся Бескидом
Покотиш Чорним морем гомін волі
І глянеш як хазяїн домовитий
По своїй хаті і по своїм полі [10, 214].
Однією з причин минулих невдач щодо здобуття незалежності нашої держави є, на думку
Франка, «політична безсилість народу… Народ єсть тая родима скала, на око холодна й пасивна.
Але во внутрі її дрімають іскри великого огню. Треба, доброї сталі, треба смілої і совісної праці,
щоби з того каменю викрисати іскру» [11, 317,]. На жаль ці слова Франка стали пророчими. Наша
Батьківщина пережила жахливе століття. Це дві світові війни, страшний тоталітарний
комуністичний режим, який відзначився голодомором, вивезенням в Сибір та розстрілами наших
співвітчизників, тотальним знищення всього українського. На щастя, ці випробування вже в
минулому, українська державність про яку мріяв Франко, звершилася. Але не всі сподівання
нашого генія збулися. Той суспільний національний ідеал, який виношував в своєму серці та
розумі мислитель і про втілення якого мріяв, ще необхідно втілити в життя. І мечем, який буде
викрешувати іскри, з кременю, з яким порівнював Франко український народ, мають бути не
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наші вороги та біди, а високоосвічене молоде українське покоління, заповідав мислитель. А тому
постійно рекомендував громадськості створити в суспільстві всі максимально необхідні умови
для гармонійного та всебічного виховання молоді, вдосконалювати освітню систему та
розширяти її кордони, «адже ж з гімназій і шкіл реальних виходять всі ті мужі, котрі з часом
стаються духовими провідниками і репрезентантами краю» [12, 103]. Освіта повинна бути
надбанням всього народу, освітній заклад, переконував Франко, повинен бути найважливіших
інструментом по вдосконаленню всього суспільства. Дефініцією успіху в цьому процесі має бути
ґрунтовна просвітня робота інтелігенції особливо з молодим поколінням, яке в результаті цієї
взаємодії в подальшому має зайняти її нішу і продовжити цей процес. Саме інтелігенція, в
контексті цієї взаємодії, на думку Франка має – «витворити з величезної етнічної маси
українського народу українську націю, суцільний культурний організм, здібний до самостійного
культурного й політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона
не йшла, та при тім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі
загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як сильна
держава не може остоятися‖ [5, 579]. Франко передбачував які величезні труднощі чекають на
інтелігенцію, в реалізації цього завдання в час приходу «нової доби». Особливу увагу, на шляху
державотворення, потрібно звернути на те, щоб цей процес відбувався в цілому по всій країні. Це
дуже важлива ідея, оскільки вже тоді завдячуючи столітнім перебуванням українських земель у
складі різних імперій, які активно проводили антиукраїнську діяльність, на сході і заході України
відбулися певні зміни в світоглядних та культурних аспектах свідомості народу. «Ми мусимо
навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями
без офіційних кордонів. І се почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за
собою практичні консеквенції [5, 580].
У всіх думках та ідеях, які генерував мислитель в контексті державотворення та ролі
молодого покоління в цьому процесі, наскрізно простежується наскільки важливим, вважав
Франко, є формування високоморальних світоглядних засад та патріотизму молодого покоління.
Говорячи про велике значення молоді в розбудові своєї країни, мислитель наголошував:
«Наскільки ми почуємося до того обов‘язку, чи і наскільки совісно, розумно, одумано візьмемося
до сповнювання, від того буде залежати в дуже в великій мірі наша будущина яко нації, здібної
зайняти місце в хорі інших культурних націй» [5, 580]. Це переконання Франка також чітко
окреслене, тільки в поетичній формі, у вірші «Національний гімн»:
Не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара –
Нам пора для України жить
Бо пора та великая єсть!
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!
[4,175].
«Українська національна ідея часів нашої бездержавності ніколи не була так чітко,
правдиво, безстрашно окреслена як у цьому творі Франка».[6, 11]. – доводить Д. Павличко.
Великої уваги Франко надавав проблемі діалогу та взаєморозуміння в стосунках між
інтелігенцією та простим народом. Ця проблема набула для мислителя важливого
смисложиттєвого значення. Багато ідей, які генеруються науковими діячами та мислителями, за
своїм змістом та глибиною часто випереджають свій час, а тому не рідкісним є в суспільстві
явище нерозуміння та не сприйняття їх з боку простого народу. Питання взаєморозуміння та
довіри в цьому відношенні є надзвичайно важливим, особливо в контексті проблеми
«вождівства». Пошук провідника народу, як репрезентанта науково-політичної еліти є
надзвичайно важливим та актуальним питанням, вважав Франко. У зверненні до української
молоді в праці «Одвертий лист до галицької української молодежі» мислитель з перших слів
гостро порушує деякі аспекти цієї проблеми, пишучи: «те, що я хочу сказати, Вам, мої молоді
приятелі,таке велике й радісне і заразом таке важке і прикре, що я бажав би, щоб се сказали
Вам якісь авторитетніші від мене уста, щоб се сказав Вам хтось, кого Ви найбільше любите і
поважаєте і кому найбільше довіряєте, щоб воно могло ввійти в Ваші серця як могутній імпульс
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до нового життя, як вітхнення до нової праці, до перебудови Вашого власного «я» відповідно
до нового світогляду [5, 576]. Франко тут порушує вже частково зачеплену нами проблему
авторитету, поваги та довіри до людини за якою може піти нація. Цій темі присвячена низка його
творів, зокрема поема «Мойсей», яка є вершиною творчої спадщини мислителя, а також поеми
«Смерть Каїна» та «Похорон. Проблема «вождівства», як ми вже називали її, певною мірою
переводиться Франком в морально-етичний план щодо її осмислення. Це найбільше стосується
особистісних засад та принципів, цінностей, на які спирається людина, яка бере на себе
відповідальність лідера. Дуже часто «псевдовождів» пропонують людям «панацею» від усіх бід.
За цими обіцянками дуже часто стоїть обман, лицемірство та безвідповідальність. Це, в свою
чергу, призводить до недовіри народу практично до будь яких закликів з боку політичних діячів.
Подібну ситуацію ми спостерігаємо в сьогоденні. Зараз в нашій державі практично відсутня
довіра до влади та найголовніших державних інститутів, а також до опозиції, яка обіцяє
виправити складну економічну та духовну кризову ситуацію. Особливо негативним є також
відсутність моральних авторитетів у суспільстві серед діячів культури та науки. Усвідомлюючи
цю проблему, Франко робить наголос в суспільстві на тому, потрібно найперше звертати увагу на
людські риси «імовірних» вождів, їх щирості та відповідності їх морального рівня. «Голосний,
фразеологічний та в більшій частині не щирий, бо ділами не попертий патріотизм мусить
уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутому народолюбству, що виявляє себе
не словами, а працею» [5, 581]. Дана оцінка фальшивого патріотизму повній мірі відповідає
сучасній, політичній дійсності нашої Батьківщини. Дуже часто в українській політиці
з‘являються люди вдягнені у вишиванку та озброєні національною ідеєю, справжня мета який не
добробут країни, а власні інтереси та збагачення. «Наша аж до границь безхарактерності
посунена толеранція – вважає Франко – …мусить уступити місце живішому моральному почуттю
і енергійнішій реакції против усякої моральної гнилизни».[5 581].
Яскравими та взірцевими прикладами того якими повинні бути провідники українського
народу є постаті Захара Беркута та Мойсея з однойменних творів – повісті «Захар Беркут» та
поеми «Мойсей». Зображуючи своїх художніх героїв, І. Франко показує нам своє бачення якою
має бути роль суспільного лідера, якими мають бути його переконання та громадянська
позиція. Головна життєва мета Захара Беркута – служити громаді. «Життя лиш Доти має
вартість, – говорив він часто, – доки чоловік може помагати іншим» [8, 40].
Єдиною альтернативою проблемі «суспільного лідерства» на думку Франка є виховання
нового високоморального, інтелектуального та національно свідомого молодого покоління, з
якого і вийдуть справжні провідники української нації. А тому мислитель закликав молодь до
«інтенсивної, невсипущої праці над собою самими! Здобувайте знання, теоретичне і практичне,
гартуйте свою волю, – наголошував Франко, – виробляйте, себе на серйозних, свідомих і
статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не потоками
шумних фраз, а невтомною тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація і кожна історична
доба, а в двоє сильніше буде їх потребувати велика історична доба, коли всій нашій Україні
перший раз у її історичнім житті всміхнеться хоч трохи хоч трохи повна горожанська і політична
свобода [5, с,584]. Минуло 86 років, коли ці пророчі слова збулися та набули особливої
актуальності. Написані вони були 1905 році Франком і чекали майже століття коли закінчаться
блукання нашого народу і прийде направду велика доба, доба Української Незалежності.
Віру в в прихід цієї доби для українського народу І. Франко демонстрував також у
«Святовечірній казці»:
Отеє рідня моя! Отеє моя держава,
Мої терпіння всі, моя будучність, слава:
Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ,
Отеє, сини мої, мій чудний рай – для вас!
Любіть, любіть його! Судьби сповниться доля,
І швидко власть чужа пропаде з сего поля!‖ [7, 409].
Однією з головних причин такого довгого шляху до свободи, була відсутність віри
політичної еліти в свою націю. Як говорив Франко «зневіра в народ і його сили, зневіра в
можливість добитися власною силою кращої будущини – ось джерело всіх тих хитань, помилок
і апостазій, яких повна наша історія» [3, 254].
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Серйозну увагу Іван Франко приділяв співвідношенню національного та соціального в
контексті проблеми українського державотворення. В багатьох своїх працях, таких як
«Формальний і реальний націоналізм», «Критичні письма о галицькій інтелігенції»,
національне питання було другорядним і розглядалося в контексті соціального.
У цілому проблема співвідношення соціального і національного феномену у світоглядних
орієнтацій І. Франка зазнала еволюції: від визнання першорядності соціального щодо
національного – до їх «рівнорядності», а далі – до пріоритетності національного. Ця еволюція
проходила не просто, а болісно, і відповідала загальній еволюції суспільно-політичних поглядів
письменника – від симпатика щодо марксизму до його заперечення, від громадівського
соціаліста до демократа національного. На думку Д. Паличка до усвідомлення, «що тільки
національна свобода може стати основою соціальної справедливості, а національна держава –
основою невмирущості народі», Франко дійшов «не в часи власних мойсеєвих натхнень», а
набагато раніше [6, с.10].
Франківський націоналізм – переконаний Д. Павличко, – це «дія на оздоровлення
духовного єства нашого народу, на вигоювання ран, що їх на нашій землі залишили колючі
дроти кордонів, пожежі релігійних чвар, між братня, може, найтяжча ненависть. Це
високоморальна філософія, яка не трактує чужу націю як ворога, а підкреслює в її культурі та
суспільному житті благородні, патріотичні тенденції , в яких треба бачити приклад для
наслідування» [6, 32].
На превеликий жаль теоретична та практична значущість світоглядних ідей Івана Франка,
зокрема щодо ролі молоді в державотворенні, повною мірою ще не оцінена і не використана
сучасниками. Проникливі аналітичні спостереження за реаліями життя, направленість в
прийдешнє, багатовекторність та глибока науковість творчих пошуків Франка, по справжньому
доводять унікальність його як мислителя не тільки вітчизняного, а світового масштабу.
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Summary
Matkovsky M. A State-Creative Role of Young People in Terms of Ivan Franko’s Ideas. In the article the
looks of Ivan Franko are investigated to the problems of Ukrainian creation of the state. A value and importance of
ideas of thinker are grounded in relation to the necessity of education of the highly educated young generation for
realization of "national ideal". There is actuality of state organization conception of Franko in the context of
contemporaneity. Keywords: Ivan Franko, young people, intelligentsia, national ideal, state system.
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ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФІВ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ РИТУАЛ
І ЯК «ОСОБИСТА» ФІЛОСОФІЯ (ПОРІВНЯННЯ ПОГЛЯДІВ
РЕНДАЛЛА КОЛЛІНЗА ТА МИКОЛИ БЕРДЯЄВА)
У статті розглядаються два підходи до розуміння інтелектуальної творчості. В основі першого
лежать погляди М. Бердяєва на філософську творчість як на предмет особистого розумового
продукування ідей, що вимагає незалежності від соціального середовища, проте включає в себе феномен
універсального як складової частини особистого. В якості другого підходу розглядається запропонована
Рэндаллом Коллінзом теорія інтерактивних ритуалів. Ключові слова: інтелектуальна творчість,
філософська рефлексія, мікроінтеракція, ритуали взаємодії

Незважаючи на широку зацікавленість феноменом творчості та процесами пізнання, у
теперішній час актуальною залишається потреба у філософському осмисленні цього явища з
урахуванням розроблених у соціальній теорії підходів.
Щодо стану вивченості процесів творчості та пізнання, то до цієї теми зверталися багато
мислителів. У західній традиції це Г.Гегель, Л.Фейербах, І.Фіхте, В.Дільтей, Х Ортега-І-Гассет,
Е.Фромм, Ф.Бекон, Р.Декарт, Г.В.Лейбніц, Дж.Локк, І.Кант. Їх ідеї стали важливим
інтелектуальним внеском у розвиток категорій раціоналізму, дидактики і діалектики. У традиції
російської думки вивченням підстав творчості займалися такі філософи як М.Бердяєв,
М.Федоров, М.Мамардашвілі, М.Бахтін, О.Лосєв, Е.Ільєнко. І хоча для російської філософської
думки також характерна рецепція ідей західної філософії, тим не менш, російські філософи
внесли в розуміння творчості гуманістичні ідеї. Слід зазначити, що така багатогранна категорія,
як творчість цікавила також і вчених суміжних дисциплін, зокрема, психології та соціології.
Якщо перші знаходили у творчому процесі ідеї сублімації (З.Фройд, Е.Еріксон), то другі
прагнули знайти в ньому соціальні підстави і пояснити його через взаємодію акторів
(Я.Гіпінскій, Ч.Міллс). У книзі Рендалла Коллінза «Соціологія філософій: глобальна теорія
інтелектуальної зміни» вперше запропоновано багаторівневий підхід до історії філософських
ідей, який, в той же час, залишає місце для філософської рефлексії.
У цій статті ми маємо на меті порівняти підхід до аналізу творчості філософів М.Бердяєва із
соціальною теорією інтелектуального виробництва та інтерактивних ритуалів Р.Коллінза.
В роботі «Самотність філософа» М. Бердяєв зазначає, що філософія не соціальна, а
персональна. У зв'язку з тим, що вона не включена ні в які колективи її завданням є розкриття
істини в своєму власному розумі, а не в розумі інших. М. Бердяєв стверджує, що сам філософ пізнає
не через колектив. На наш погляд, ідея позаколективності філософів не враховує, те, що, хоча
філософське пізнання і не відбувається виключно через колектив (втім, якщо використовувати
мережеву модель «учень-учитель» Р. Коллінза, то елемент колективності у творчості філософів
набуває важливого значення), але сам результат інтелектуальної творчості, матеріалізований у
текстах, якраз пізнається саме колективом, зокрема колективом тих же інтелектуалів, які
зараховують себе до когорти філософів. Далі М. Бердяєв припускає, що так звана соціальна
захищеність філософів таки «купується». Платою за стійкий соціальний статус у даному випадку
виступає совість філософа та його свідомість, спотворена соціально корисною брехнею. У цьому,
на думку М. Бердяєва, полягає трагедія філософа. Р. Коллінз розглядає цей феномен з позиції теорії
мікроінтеракції та теорії конфлікту і демонструє механізм завоювання ключових позицій серед
безлічі існуючих філософських ідей. Р. Коллінз у своєму дослідженні історії філософій ставить такі
питання, які тривалий час ігнорувалися самими філософами або розглядалися як само по собі
зрозумілі явища: чому одні особистості стають відомими, а інші залишаються в забутті? Як
народжується творчість філософів? У чому ключова відмінність науки від філософії?
Таким чином, концепція філософського пізнання М. Бердяєва, на перший погляд, може
виглядати суперечливою у порівнянні із запропонованою Р. Коллінзом ідеєю мережевої взаємодії
філософів, однак, далі М. Бердяєв додає, що хоча для філософів властиві певні традиції, вони
можуть відносити себе до тієї чи іншої філософської «сім'ї» (тобто, те, що у Коллінза має назву
«гуртки»), але це не відноситься до «первісної філософської інтуїції, до зародження
філософського пізнання, до філософської творчості у власному розумінні слова» [3].
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Що ж таке філософська творчість? Спираючись на дослідження Р. Коллінза, можна
виокремити певні паттерни творчої людини. Перший, на думку Р. Коллінза, полягає у тому, що
творчі люди володіють сильним бажанням формулювати власні міркування. Другий ключовий
паттерн вказує на те, що потрапляння таких людей у ситуації фізичної або соціальної ізоляції
призводить до локації їх у так зване «співтовариство розуму» [5, 83]. Таке зниження щільності
ритуалів взаємодії, на думку Р. Коллінза, є необхідною умовою для інновації, однак і ці моменти
ізольованості повинні підкріплюватися ритуалами інтелектуальних спільнот. Момент
ізольованості від спільноти М. Бердяєв також вважає вирішальним для творчості філософів. Він
говорить: «Особистий характер філософії видно вже у виборі проблем ... у переважаючий інтуїції,
в розподілі уваги, в обсязі духовного досвіду» [3]. Перераховані М. Бердяєвим детермінанти
філософських ідей – інтуїція, розподіл уваги, духовний досвід – співвідносяться з такими
поняттями, запропонованими Р. Коллінзом, як емоційна енергія, фокус уваги інтелектуального
поля, культурний капітал. Емоційна енергія інтелектуалів виникає, коли вони беруть участь в
інтерактивних ритуалах – обговореннях, доповідях, дебатах тощо. У той же час Р. Коллінз
виділяє «ритуали, що заміщують» [5, 86] взаємодію, які хоч і не припускають безпосередньої,
фізичної участі в інтелектуальній спільноті, але також, хоча і з меншою інтенсивністю,
заряджають емоційною енергією творчості. Це читання та написання текстів, обмірковування
ідей (тобто, освоєння культурного капіталу). Ми можемо говорити, що ці «ритуали, що
заміщують» тілесну взаємодію проте є інтерактивними бо, навіть власне знаходячись в аудиторії
та слухаючи доповідь чи просто розмірковуючи, філософи усвідомлюють себе частиною
інтелектуальної спільноти, і надають їй сенс онтологічної реальності. Крім того, написання
текстів у якості «ритуалу, що заміщує», на думку Р. Коллінза, дозволяє філософам
трансцендувати, тобто виходити за межі існуючого сьогодення. Про це говорить і М. Бердяєв:
«Особиста філософія завжди хоче вийти в пізнанні з самотності за межі особистості» [3].
Поняття емоційної енергії, яке вводить Р. Коллінз, характеризує той творчий підйом,
який проявляється у підвищенні натхнення і моментах інсайту, що також дозволяє філософам
досягати інтенсивного зосередження1. З цим погоджується і М. Бердяєв: «Не можна вірити,
коли філософи кажуть, що мислення їх вільне від будь-якої емоційності. "Найоб'єктивніші" та
"найбезособовіші" філософи пізнають і через емоції. Звичайно, Декарт прийшов до свого cogito
ergo sum і через емоцію і пережив своє відкриття з емоційним екстазом» [3]. Таким чином,
емоційна енергія є третьою властивістю творчої людини. Але для отримання визнання та
високої оцінки результатів творчості філософу, за словами Р. Коллінза, необхідний достатній
обсяг культурного капіталу, тобто, ідей, які, так чи інакше, пройшли переосмислення в його
розумі. Та не менш важливою умовою майбутнього творчого успіху виступає мережева позиція
в інтелектуальній спільноті. Саме від початкової наближеності до центру інтелектуального
життя спільноти, до її лідера і до матеріальних ресурсів залежить траєкторія академічної
кар'єри філософа. Останній фактор відіграє вирішальну роль в стратифікації спільноти
інтелектуалів. Стратифіковане суспільство передбачає наявність конфліктів і боротьби. М.
Бердяєв відзначає, що «Філософи повинні брати участь у творчому процесі життя, в його
драматичній боротьбі» [3]. Однак, це зовсім не та боротьба за владу і переваги, яка є рушійною
силою інтелектуальних спільнот в мережевій моделі Р. Коллінза і про яку мова піде пізніше.
Зовсім навпаки, М. Бердяєв оптимістично заявляє, що філософія не повинна залежати від
суспільства, а як раз навпаки – суспільство повинно залежати від філософії. На його думку,
«категорія загального, що протиставляється категорії індивідуального або приватного, є
хибною категорією і підлягає подоланню. Загального зовсім не існує онтологічно». До цієї ідеї
М. Бердяєв долучається через розуміння християнства, де категорії свободи і особистості не є
протиставленням універсалії «загального», а самі виступають загальним, також як і «Бог –
універсальний, але він є індивідуальним, а не загальним» [3]. Питання існування і
онтологічного виведення таких соціальних реалій, як «простір інтелектуальної уваги»,
«культурний капітал» і безліч інших, і до тепер залишається відкритим. Про це, зокрема,
1

Зосередженість, на думку Еріха Фромма, поряд з вірою, активністю і покірністю, є емоційними
якістями здатності любити. Розуміння творчості інтелектуалів як особливої емоційно зарядженої
діяльності характерно не тільки для Р.Коллінза. Так, доктор фізико-математичних наук М. Азбель також
порівнює науку з такою емоційно зарядженої категорією як любов: «До сих пір для більшої частини
людства була загальнодоступною і загальнозрозумілою, мабуть, тільки одна «активна» пристрасть –
любов» [1, 81]. На його думку, залучення в науку помітного відсотка людей показало, що існує і така
пристрасть як наукова творчість.
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говорить і М. Розов в передмові до російськомовного видання «Соціології філософій». За його
думкою, дані категорії потребують філософського осмислення і відкривають перед філософами
нові перспективи в поєднанні з теоріями, запропонованими Р. Коллінзом [5, 18]. На думку ж М.
Бердяєва справді існуючий світ – це божественний світ, на противагу «загальному», ворожому
особовому та індивідуальному. «Ми побачимо, – говорить М. Бердяєв, – що "загальне " має,
насамперед, соціальне джерело і підлягає соціологічному поясненню» [3]. Саме соціологічний
аналіз історико-філософського процесу, здійснений Р. Коллінзом, дозволяє розглянути
творчість філософів на різних рівнях соціальної реальності.
Під час навчання в університеті Берклі Рендалл Коллінз був залучений до публікацій з
соціології науки. Цей досвід за два десятки років акумулювався у фундаментальній історикокомпаративістській праці «Соціологія філософій» (1998). Застосовуючи метод історичного
аналізу і порівняння, Р. Коллінз аналізував не тільки історичні умови, сприятливі або
несприятливі для розвитку тих чи інших ідей, але, в першу чергу, особистісні зв'язки між
вченими, які і створюють, на його думку, «конфліктну модель розвитку наук» і емоційно
заряджену атмосферу інтелектуального співтовариства.
Аналіз інтелектуального шляху Р. Коллінза дозволяє помітити, що його інтерес до
мікрорівня був зумовлений вивченням психології на початку своєї кар'єри. За словами Р.
Коллінза, цей вибір також визначив його інтерес до екзистенціалізму. Перебуваючи залученим
в групи гештальт-терапії, Р. Коллінз зауважив, що дані групи завжди мали всередині своєї
структури лідерів, які контролювали черговість в розмові, так як мали набагато більш високий
рівень емоційної енергії, ніж будь-хто ще з членів групи. Це спостереження підштовхнуло Р.
Коллінза до ідеї емоційної стратифікації в процесі взаємодії.
В основі запропонованого Р. Коллінзом мережевого методу лежить теорія, суть якої в
тому, що інтенсивність емоцій зростає в особистісних контактах, а увагу учасників мережі
зосереджено на центральних суперечках. Відповідно до цього підходу Р. Коллінз співвідносить
між собою «три типи даних і три рівні аналізу: мережі, що зв'язують між собою найактивніших
інтелектуалів (або ширше – діячів культурного виробництва), можливості для альянсів і
суперництва в просторі уваги, що становлять «внутрішню політику» конструювання нових
ідей, а також мінливі матеріальні основи інтелектуального життя, які знаходяться під впливом
економічних і політичних сил» [5, 36].
Крім того, в якості рівнів аналізу мережевої структури Р. Коллінз виділяє: 1) зв'язок між
учнями та їх вчителями, 2) інституційні основи ідей у школах, церквах, університетах,
комерційних видавництвах та ряді інших, які дають матеріальну основу для виробництва ідей;
3) вплив політичних та економічних умов на дані інститути.
Р. Коллінз підходить до пояснення науки, інтерпретуючи запропоновану М. Моссом
теорію обміну, перетворену пізніше Леві-Строссом в теорію альянсу. Леві-Стросс,
застосувавши модель обміну дарами М. Мосса до шлюбно-сімейних відносин, де предметом
обміну виступають самі люди як сексуальні партнери, зробив акцент на тому, що символічні
дари є основою матеріального світу. Заборона інцесту призвела до необхідності запуску так
званих «довгих циклів» символічного обміну. Причому під тривалістю тут розуміється як
тривалість у часі, так і, наприклад, той факт, що, віддаючи одного члена племені в інше, не
завжди доводилося розраховувати на швидке «повернення» у формі входження нового члена
громади. Крім того, тривалість в просторовому відношенні збільшувала шанси на регулярність
таких обмінів, приводила до виникнення племінних політичних альянсів і, в кінцевому
результаті – до виникнення держав.
Розглядаючи науку як систему обміну дарами, теорія альянсу, однак, підкреслює, що
наука відрізняється від комерційної діяльності, тим, що в ній знання (продукт) «трактується як
мета сама по собі» [4, 246]. Р. Коллінз також погоджується з Девідом Блуром, який зазначає, що
для вчених наука є сакральним об'єктом і утримується ритуалами, які, в свою чергу, виділяють
її в самостійне співтовариство. Як працює механізм надання ідеям філософів сакрального
сенсу, Р. Коллінз демонструє за допомогою теорії ритуалів взаємодії. На його думку «вона
пов'язує символи з соціальною приналежністю, а потім і те і інше – з почуттями спільності
(емоціями солідарності) і структурою соціальних груп» [5, 66].
В подальшому для пояснення функціонування спільноти вчених Р. Коллінз застосовує
дворівневу модель обміну. Відповідно до неї, коли налагоджений символічний обмін у
спільноті, то статус вченого може бути обміняний на більш матеріальні блага – на академічний
пост, зарплату, гонорари за винаходи тощо. Таким чином, продовжує Р. Коллінз, ці блага
можна вважати матеріальними засобами духовного відтворення, «які традиція конфлікту
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використовує для пояснення змісту створених ідей» [4, 246]. Члени наукового співтовариства
прагнуть досягти визнання своїх дарів спільнотою колег, тим самим, досягти визнання цих
дарів в якості важливого наукового знання і надалі «обміняти» його на матеріальні цінності. Це
приклад взаємодії двох рівнів – процесу безкорисливого обміну знаннями у спільноті вчених і
відношення до цих знань як до «інтелектуальної власності», або, висловлюючись словами П'єра
Бурдьє – як до «культурному капіталу». Дані процеси демонструють прагнення
використовувати свій інтелектуальний капітал з метою отримання матеріальних ресурсів для
подальшого його відтворення. Р. Коллінз зазначає: «Культурний ринок і економічний ринок
задіяні для виробництва наукових ідей в системі, зазначеній ритуальною солідарністю, а також
домінуванням і конфліктом» [4, 246].
Р. Коллінз приходить до висновку, що об'єднання теорії конфлікту з теорією
дворівневого обміну дає розуміння стратифікованої системи суспільства як результату
взаємодії різних класових культур і пояснює утворення структури домінування і боротьби за
владу в усьому суспільстві. Таким чином, Р. Коллінз підкреслює, що політичні та інші зовнішні
умови, які впливають на виробництво ідей, перш за все, проходять через фільтр внутрішньої
структури інтелектуальної спільноти [12, 109].
В процесі аналізу вищенаведених авторських точок зору ми знаходимо низку тонких
взаємодоповнюючих зв'язків, які дозволяють зробити висновки про соціальну обумовленість
творчості філософів. Розуміючи творчість як особливу форму емоційної енергії, механізм
розподілу якої можна пояснити, використовуючи ряд описаних вище соціальних теорій, Р.
Коллінз відкриває перед філософами нові категорії для осмислення. У даній статті ми
допускаємо, що онтологічно існуюча реальність – індивідуальна і божественна за М. Бердяєвим –
це як раз і є мікрорівень взаємодії за Р. Коллінзом, на якому відбуваються зміни і продукуються
ідеї, але те, що впливає на інтенсивність даного виробництва та визнання в суспільстві, насправді,
соціально обумовлено. Дослідження Р. Коллінза являє собою приклад того, як соціологічний
аналіз може збагатити філосфського науку і підштовхнути до якісно нової рефлексії.
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Summary
Kucherenko I. Creativity of Philosophers as an Interactive Ritual and as a "Personal" Philosophy
(Comparing Viewpoints of Randall Collins and Nicholas Berdyaev). In this paper we consider two approaches
to the understanding of intellectual creativity. The first one is based on N.Berdyaev’s view on philosophical
creativity as an object of personal mental production of ideas, which requires independence from the social
environment, but includes a universal phenomenon as a part of the personal. As a second approach, there is a
proposed by Randall Collins theory of interactive rituals. Keywords: intellectual creativity, philosophical
reflection, microinteraction, interaction rituals
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ГУМАНІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА
Досліджується процес становлення гуманістичної думки видатного філософа ХХ ст. Альберта
Швейцера. Для поглибленого розуміння актуальності та методологічної значущості роздумів мислителя
пропонуємо всебічну реконструкцію основних теоретичних здобутків, окреслюємо його основні
філософські парадигми. Аналізуються підходи Альберта Швейцера до осмислення феномену гуманізму
передусім через співвідношення з минулим та теперішнім, акцентується увага на його етичному вимірі.
Ключові слова: Гуманізм, гуманність, гуманістична культура, життя, гуманістичні принципи,
філософсько-антропологічний метод.

Однією з яскравих і талановитих постатей європейської культури ХХ століття, що з
особливою повнотою відобразила характер доби, зміст її морально-гуманістичних пошуків,
найбільш гостро відчула суть трагедії – народження нового морального катарсису – був
видатний філософ, гуманіст А. Швейцер, який поєднав у собі притаманну його поколінню віру
в досягнення соціальної гармонії з активним пошуком причин недосконалості сучасного йому
життя. Вибір постаті А. Швейцера пояснюється, насамперед, його роллю і впливом на
культурно-історичні та соціальні процеси, що відбувалися у Європі зазначеного періоду.
Постановка проблеми зумовлена самим змістом концепту «гуманізм». Незважаючи на
багатозначність терміну, більшість сучасних дослідників погоджується з тим, що він окреслює
специфіку і граничні засади буття людини в історії. Таким чином, осмислення проблеми
гуманізму безпосередньо пов‘язане з необхідністю з‘ясування людської самототожності, її
трансцендентальних засад.
Проаналізуємо гуманістичну парадигму А.Швейцера. У житті цієї видатної людини
немає нічого випадкового. На перший погляд дивною може видаватися його свідома відмова
йти в ногу з часом. «З духом нашого століття я перебуваю у цілковитому розладі» [1, с.118].
Однак, неординарним є весь його життєвий шлях: досягнувши європейської популярності
своїми дослідженнями історії раннього християнства, успішною концертною діяльністю, А.
Швейцер вступає на перший курс медичного факультету, успішно закінчує його і їде
працювати лікарем у джунглі Екваторіальної Африки. Де, дотримуючись свого відомого
принципу «Благоговіння перед життям», щиро радіє лікуванню пацієнтів.
Саме тому цікавість сучасних дослідників полягає не тільки в аналізі наукової спадщини
мислителя, але і його життя, яке являє собою яскравий приклад самовідданого служіння високим
гуманістичним ідеалам. Як відзначає російська літературознавиця М. Шагінян: «Життя цієї
людини могла б стати захоплюючим і глибоко повчальним романом для юнацтва» [2, с.59].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий доробок А. Швейцера привертає увагу
багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. Значний внесок у розуміння його етикофілософської концепції здійснили: В. Петрецький, Г. Геттінг, Г. Кларк, Г. Лангерфельд, Г.
Маршалл, Е. Завадская, М. Ханнекс, М. Харітонов, Н, Казінс, О. Краус, Т. Грекова, та багато інших.
Виклад основного матеріалу. Формування гуманістичних поглядів А. Швейцера
відбувається у період кризи європейської культури, втрати культурно-творчих цінностей,
помилкової орієнтації на розвиток матеріальної складової життя суспільства. Вихід з ситуації,
що склалась, гуманіст убачає у відродженні культури, постійному вдосконаленні її морального
змісту, в невідкладному формуванні нового світогляду людини та людства загалом.
Ключові ідеї філософського вчення А. Швейцера можна розкрити через аналіз його
основних гуманістичних принципів: принципу благоговіння перед життям, принципу «людина
– людині», принципу «людина – природа», та принципу етичної відповідальності і духовної
опозиції настановам соціуму.
Досліджуючи питання, які стосуються гуманізму, варто звернутись до того часу коли А.
Швейцер навчався в університеті. Оскільки вже тоді він почав сумніватись у істинності широко
розповсюджених думок про те, що суспільство в своєму розвитку йде шляхом прогресу. «Всі
вважають, що ми досягли успіху не тільки в виноходах і знаннях, а й у духовних, етичних
сферах. Моє ж враження інше… Я думаю, що в духовному житті ми не лише стоїмо нижче за
рівень минулих поколінь, але і користуємось багатьма їхніми досягненнями, і що чимала
частина спадку, який ми отримали від предків почала руйнуватись на наших очах» [3, с.82].
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Наприкінці свого життя А. Швейцар стверджував, що дані міркування були сформульовані завдяки
впливу на нього ідей російського мислителя Л. Толстого. Ми вважаємо, що це в першу чергу
пояснюється тим, що на межі XX ст. релігійно-етичні вчення Л. Толстого набули широкого
розповсюдження у Європі. Підтвердженням цих міркувань є згадки французького письменника Р.
Роллана про те, наскільки він був вражений тим, що жителі його провінційного містечка з
натхненням обговорювали працю Л. Толстого «Смерть Івана Ілліча» [4, с.315]. Ідеї Л. Толстого
сприяли усвідомленню гуманістом перших ознак духовного занепаду, а саме: світових воєн,
революцій, тоталітарних режимів, масового знищення людей.
Моральна криза сучасної культури стала для мислителя однією з основних тем для
роздумів. Адже ключове запитання на яке намагався дати відповідь філософ, полягало в
визначенні основних причин занепаду культури.
Одне із найбільш загальних визначень поняття культури мислитель надає у праці «Із мого
життя і думок» (1931р.), де А. Швейцер пише: «Культуру я визначаю як духовний і
матеріальний прогрес у всіх сферах, що супроводжується моральним зростанням людини і
людства» [5, с.16]. Наступне визначення, стосується уже прогресу культури. «Прогрес культури
– полягає у домінуванні розуму, насамперед над силами природи» [6, с.21]. У праці «Культура і
етика» філософ доходить висновку, що: «Культура – концепція прогресу в всіх галузях і
напрямах діяльності людини за умови, що цей прогрес служить духовному вдосконаленню» [7,
с.60].
Зважаючи на значну кількість визначень поняття культури, А. Швейцер визнає, що її
розвиток – це складний, суперечливий процес, який супроводжується періодами застою і
занепаду, регресу духовності та гуманності. Першою ознакою занепаду культури мислитель
вважає надмірну урбанізацію, індустріалізацію суспільства, які зумовила дегуманізацію
стосунків і взаємозв‘язків між людьми. Адже крах європейської цивілізації, на думку А.
Швейцера, прослідковується в першу чергу в порушенні рівноваги між матеріальними і
духовними складовими життя людей. Характеризуючи наступну причину, філософ аналізує
тотальне відчуження індивідів від собі подібних. «Люди настільки стали байдужими, що навіть не
можуть висловити своє обурення з приводу антигуманних ідей та дій..» [5, с.23]. Саме тому в наш
час масово поширилася, особливо серед молоді, скептична позиція стосовно ідеалів і майбутнього
людства. Серед загальних причин занепаду культури в різні періоди історії, найважливішою
філософ уважає втрату етичного начала. «Етичний прогрес – це суттєве покращення духовного
становища будь-якого конкретного суспільства» [7, с.95].
Дослідження кризи сучасної культури, пошук нових моральних ідеалів, привели
гуманіста до формулювання першого гуманістичного принципу – благоговіння перед життям.
Це відбулось у розпал першої світової війни, коли жорстока реальність руйнувала мільйони
індивідуальних людських життів. «Я не можу не відчувати, співчуття дивлячись на всі
страждання навколо. Ще школярем я ясно усвідомлював, – жодне пояснення існування зла на
цьому світі ніколи не зможе задовольнити мене; я знав, що всі такі пояснення є софістикою і,
по суті справи, не мають іншої мети крім тієї, щоб надати людині можливість не так гостро
переживати нещастя, що оточує його» [8, с.213].
Як відзначає відомий російський дослідник духовно-етичної спадщини А. Швейцера, В.
Петрицький найбільш достовірний переклад вислову «Ehrfurcht vor dem Leben», є «повага до
життя» а не благоговіння. Однак, ми використовуємо формулу «благоговіння перед життям»,
якою послуговуються більшість науковців у зв‘язку з тим, що зазначене словосполучення більш
багатогранне і здатне відобразити всі аспекти гуманістичної концепції А. Швейцера.
Благоговіння перед життям – це етичний принцип, заснований на істинному та глибокому
знанні, але не про світ, який так і залишається, на думку філософа, для людей таємницею, а на
розумінні самого життя, яке виникає з особистого досвіду кожної окремої людини.
Не можемо не погодитись з думкою російського філософа А. Гусейнова, який у своїй праці
«Благоговіння перед життям: Євангеліє від А. Швейцера», стверджує що: «Незвичайний підхід А.
Швейцера дозволяє йому впевнено відповідати на багато питань, які століттями були каменем
спотикання для європейської філософії: створення нової складної системи моральних норм і оцінок,
розкриття ключових ідей компромісу між гуманістичними ідеалами та реальним життям, дилема
суперечки між особистою моральністю і суспільною доцільністю, та багато інших» [5, с.121].
Чому саме благоговіння перед життям, а не співчуття, любов? Передумовою етики стало
правило: «Я є життя, яке хоче жити, я є життя серед життя, яке хоче жити». Принцип
благоговіння перед життям є своєрідним «фільтром», через який проходять усі негативні
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наслідки цивілізацій, а здійснення гуманістичних ідеалів бачиться не в соціальних метаморфозах,
і в особистих зусиллях окремих людей, скерованих на покращення природи людини.
Цікавою видається думка Г. Мурашинського, який вважає що етика благоговіння перед
життям – цілісна етична система, яка складається з восьми основних ідей. Перша ідея закликає
нас звільнитись від влади «Завдяки владі, яку ми здобуваємо над силами природи, ми отримуємо
також небезпечну владу над людьми…Люди не повинні знищувати один одного ні за
допомогою економічної чи політичної влади. У крайньому випадку насильник і мученик лише
поміняються ролями. Допомогти може лише один засіб – відмова від влади, яку ми маємо один
щодо одного» [9, c. 501]. Друга, самостійно мислити. «Відмова від мислення – проголошення
духовного банкрутства» [9, с.122]. «Тільки в тому випадку, коли ми віримо в нашу здатність
дійти до істини завдяки своїм власним, індивідуальним міркування, ми стаємо здатними
сприймати істину ззовні» [9, с.122]. Наступна ідея – критичності. «На жодну мить не повинна
залишати нас недовіра до ідеалів, які створює суспільство, і до переконань, які понують у
ньому» [9, с.493]. Ідея творчого мислення. «Живою є тільки та істина, яка народжена
мисленням. Подібно до того, як плодове дерево дає рік у рік ті самі плоди й разом з тим кожного
року ці нові плоди, точнісінько так усі ідеї, які мають велику цінність, повинні знову і знову
народжуються у мисленні» [9, с.213]. І остання ключова ідея гуманізму. «Там, де закінчується
гуманність, розпочинається псевдо етика» [9, с.491]. «Сутність гуманізму полягає в тому, що
індивіди ніколи не зможуть мислити з такою позбавленої індивідуальності доцільності, як це
притаманно суспільству, й приносити окреме життя у жертву конкретній меті» [9, с.411].
А. Швейцер довгі роки займався розробкою найбільш точних і конкретних рекомендацій,
які стосуються принципу благоговіння перед життям. Багаторазові звернення мислителя до
зазначеного кола питань вказують нам складний шлях пошуку вирішення цього не легкого
завдання. Саме тому досить часто в науковій літературі зустрічаються закиди на адресу
абстрактності ідей гуманізму сформульованого філософом, однак ми схильні вважати, що такого
роду міркування є недостатньо аргументованими. Адже останні, як і будь які теоретичні системи
моралі грунтуються на найбільш загальних етичних постулатах.
Згодом А. Швейцер розширив предмет принципу благоговіння перед життям, включивши
в його проблемне поле не тільки відносини між людьми, а й ставлення індивідів до інших
живих істот та природи. Очевидно тому і виникла необхідність виокремлення нового
самостійного етичного принципу в формулі «людина – людині». У праці «Вчення про
благоговіння перед життям» коло питань, які стосуються ставлення людини до собі подібних,
суспільства, присвячений спеціальний розділ.
Ми вважаємо, що варто розглянути становлення цього принципу хронологічно,
користуючись в першу чергу, матеріалами таких праць, як «Культура і етика», «Світогляд
індійських мислителів» і закінчуючи виклад аналізу матеріалу філософом у його пізніх текстах
– книгах, статтях періоду 50–60-х років.
Гуманістичний принцип людина – людині за півстоліття, які розділяють роки створення
праць «Культура і етика» і «Вчення про благоговіння перед життям» зазнав важливих змін.
Еволюція поглядів А. Швейцера йшла насамперед, у напрямку зближення зазначеного
принципу з реаліями нашого часу та уточненням і конкретизацією низки етичних
формулювань. Про це свідчить насамперед сам стиль викладу його останньої праці, який став
іншим – афористичним, неускладненим, розрахованим на сприйняття широких кіл читачів.
Розділ «Людина – людині» в книзі «Вчення про благоговіння перед життям» розпочинається
з уже крилатого вислову мислителя «Людина належить людині. Людина має право на людину» [10,
с.4]. У цих словах сформульована сама суть швейцеровского принципу. Думка про солідарність,
братерство людей, як головна умова прогресу моральності, постає домінантною.
Філософ безпосередньо звертається до людини, закликає її прислухатися до веління серця,
совісті та пропонує розкрити багатства своєї душі один перед одним. «Право сердечності повинно
розбити кайдани пристойної стриманості. Серед людей так багато холоду тому, що ми не
наважуємося показати себе такими сердечними, якими є насправді» [10, с.6]. Чим тісніше пов‘язана
між собою спільнота, тим ближче торжество справжньої етики, гуманізму. Саме тому ідеям про
тотальну самотність особистості в сучасному суспільстві, А. Швейцер протиставляє факти, які
засвідчують зростаюче прагнення людей зрозуміти один одного і об‘єднатися. «Етика благоговіння
перед життям вимагає, щоб кожен з нас у чомусь був для людей людиною. Шукайте, людину…
Потрібно працювати, приділяти трохи часу, участі, щоб допомогти іншим людям, зробити їх
щасливими. Створіть собі другу професію «помічника людям». Кожен з нас, яким б не були його
становище в суспільстві та професія, повинен постійно про це думати»[10, с.16].
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Принцип людина-людині включає у себе також вимогу взаємодопомоги, яка
сформульована майже ультимативно та на визнанні того, що етичні принципи повинні стати
нормою поведінки людини. Останньому ж положенню А. Швейцер надає особливого значення.
Мислитель неодноразово наголошує на тому, що справжня етика розпочинається там, де
закінчується словесна гра. «Етика, за суттю своєю, дієва» [11, с.227]. Полемізуючи з індійськими
мислителями, представниками брахманізму, А. Швейцер пише: «Не істина етика – бездіяльність,
байдужість до реального світу, не протистояння злу, вона недосконала і неповноцінна. Так як дає
можливість людині егоїстично міркувати тільки про своє благо, якого особа прагне досягти за
допомогою бездіяльності узгодженої з щирим покаянням» [12, с.230]. Саме тому філософ
обстоює дієву, активну, істинну етику мета якої: «Покращити стан речей у світі» [11, с.96].
Швейцерівській принцип людина – людині отримав достатньо схвальних відгуків
прогресивних дослідників творчого доробку мислителя. Так наприклад, Е. Лінд уважає:
«Етичний принцип «людина-людині» може слугувати абсолютною моделлю поведінки для
людини майбутнього» [10, с.84]. Хоча і в зазначеній етичній формулі властиві протиставлення
якоюсь мірою особистості і суспільства, ідеалістичного та метафізичного уявлення про прогрес
моральності як суто механічному збільшенні числа людей, що досягли високого рівня духовного
розвитку. Але нашим завданням є виявлення його справжнього гуманістичного змісту, в процесі
розгляду того, що знаходиться всередині ідеалістичної оболонки принципу людина-людині.
Ще однією гуманістичною ідеєю мислителя є принцип людина-природа. Адже природа
життя, згідно вчення філософа є найпотаємнішим творінням Абсолюта.
Дослідження проблем людина-природа розпочались ще в епоху античності та тривають
до сьогодні. З історії розвитку людства відомі геніальні вчені, – такі як Аристотель, Ф.Бекон,
В.Вернаддський, О.Гумбольд, Ч.Дарвін, М.Монтень, що вбачали в природі естетичну та етичну
норму, середовище морального виховання людини. Етичні аспекти в осмисленні екологічної
проблематики взаємовідношення людина-природа, як всезагального принципу були в центрі
наукових інтересів таких дослідників як М.Вебер, І.Кант, Ф.Ніцше, Е.Фромм. Однак ми
вважаємо, що в жодній етичній системі проблема відносин людини і природи не розглядалася
настільки глибоко і детально, як це було зроблено А.Швейцером у його філософській
концепції. Адже сформулювавши і обгрунтувавши етичний принцип людина-природа,
мислитель заклав перший камінь у фундамент будівлі так званої «етики космічного
майбутнього». Його заклик пізнати ту роль, яку те чи інша жива істота відіграє саме по собі в
всьому Всесвіті, залишається важливим складовим елементом у створенні космічної етики.
В. Петрицький вважає, що завдяки створенню принципу людина-природа А.Швейцер
свідомо розширив предмет своїх гуманістичних пошуків. «Обгрунтовуючи принцип «людинаприрода» в якості одного з основних принципів етики, А.Швейцер тим самим свідомо
розширював сферу дії етики, включивши в неї, крім встановлення норм відносин людей між
собою, ще й розгляд взаємовідносин встановлення між людиною і природою» [9, с.84]. Немає
сумніву, у тому що принцип людина-природа є новаторським розширенням сфери впливу етики.
Адже А.Швейцер першим узагальнив і сформулював, безумовно, дискусійні, але, безсумнівно,
плідні положення про норми відносин людини і природи, де в якості головного стимулу
морального виховання філософ запропонував ідеї добра, взаємодопомоги і солідарності.
Вперше зазначене коло питань було розкрито філософом-гуманістом у праці «Культура і
етика» в процесі викладу матеріалу про благоговіння людини перед життям. У 30-40-х р,
А.Швейцер неодноразово повертається до осмислення принципу людина-природа в низці
спеціальних робіт. Так наприклад, як це було зроблено в його більш пізній роботі під назвою
«Вчення про благоговіння перед життям».
Основною теоретичною передумовою принципу людина-природа є наступне, глибоко
гуманістичне положення: «Етика благоговіння перед життям не робить відмінності між життям
вищим і нижчим, більш цінним і менш цінним» [8, с.105]. Однак до чого ж веде подібне
суб‘єктивне встановлення відмінностей між життям більш цінним і менш цінним?
Розмірковуючи над питаннями філософ доходить висновку, що такого роду розмежування ведуть
до народження і зміцнення негуманного ставлення до природи та до всього живого на землі.
Саме тому принцип людина-природа грунтується на таких положеннях:
Етика благоговіння перед життям вимагає поваги до будь-якої живої істоти, незалежно
від ступеня її цінності. Поділ на життя більш чи менш цінне є абсолютно суб‘єктивним.
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Ставлення людини до природи – проблема багатоаспектна. Вона закономірно включає у
себе ставлення людини до навколишнього середовища, і до світу в цілому, де індивід постає як
частина універсуму. Подібно Франциску Асизькому, який проголошував рівність перед Богом
усіх тварин, А. Швейцер уважає, що будь-яке життя священне. Навіть закони моральності
мислитель виводить, беручи до уваги не тільки взаємовідносини людей, але й інших живих
істот. «Як тільки людина стала мислячою, вона відчула потребу ставитися з благоговінням до
кожної живої істоти, і поважати їх життя як власне. Зберегти життя, оберігати його – творити
добро, знищувати життя, заважати життю – зло» [4, с.5].
Немає сумніву, в тому що принцип людина-природа є новаторським розширенням сфери
впливу етики. Адже А.Швейцер першим узагальнив безумовно, спірні, але, безсумнівно, плідні
положення про норми відносин людини і природи. Де в якості головного стимулу морального
виховання філософ запропонував ідеї добра, взаємодопомоги і солідарності.
Принцип моральної відповідальності і духовної опозиції установкам соціуму був для
А.Швейцера одним з найбільш значущих. Протягом усього життя філософ неодноразово
повертався до нього. У роботі над ним він розкриває для себе все нові та більш важливі
аспекти. При цьому мислитель постійно задається питаннями, які стосуються моральної
відповідальність людства за антигуманні соціальні дії.
Видається цікавою думка А.Зімбулі, який вважає що: «Під моральною відповідальністю
розуміють певний механізм, який регулює міжлюдські взаємини» [5, с.73]. Де характерною
особливістю такого універсального механізму є те, що він знаходить свій вияв у моральних
санкціях: совість кожного конкретного індивіда, або вплив на нього громадської думки.
На думку А. Швейцера моральна відповідальність виникає у людському суспільстві як
механізм, який зобов‘язаний реалізувати об‘єктивну необхідність узгодження дій суб‘єктів з
інтересами тих, кого ці дії так чи інакше стосуються. Немає сумніву в тому, що головною
функцією відповідальності є регулятивна. Морально відповідальний суб‘єкт не тільки готовий
прийняти зовнішні вимоги, але і сам має прагне до того, щоб його дії не суперечили моральним
настановам, оскільки світ людських цінностей включає у себе не тільки сферу людських
взаємин, але і природу.
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Summary
Sysak M. Humanism Principles of Alber Schweitzer. In the article the process of formation of the
twentieth century’s prominent philosopher's – Albert Schweitzer's – humanistic thought is considered. For indepth understanding of the relevance and importance of thinkers' methodological reflection a comprehensive
reconstruction of major theoretical achievements is offered, its core philosophical paradigm is outlined. Albert
Schweitzer's approaches to understanding of the phenomenon of humanism are analyzed, primarily by the
correlation between the past and the present, its ethical dimension is one that is focused on. Keywords:
Humanism, humanity, humanistic culture, life, humanistic principles, philosophical and anthropological method.
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ТЕОРІЇ Ж. ДЕЛЬОЗА І Ф. ГВАТТАРІ
ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ХАОСОМ
Установлено зміст розробленої Жилем Дельозом і Феліксом Гваттарі філософської стратегії
взаємодії з хаосом. Продемонстровано специфічність цієї стратегії з-поміж сучасних філософських
теорій хаосу, зокрема, порівняно з уявленнями І. Пригожина, І. Берліна про хаос. Аргументовано
твердження, що, на думку Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, стосунки людини та хаосу є не однобічним процесом,
а супроводжуються активністю з обох боків даної взаємодії. Показано причини, за якими Ж. Дельоз і Ф.
Гваттарі вважають більш успішним філософський підхід до взаємодії з хаосом, аніж підходи науки та
мистецтва. Ключові слова: хаос, історія філософії, постмодернізм, Жиль Дельоз, Фелікс Гваттарі.

Дослідницька проблема, яку покликана вирішити дана стаття – це виокремлення з
філософських побудов Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі теорій щодо взаємодії з хаосом. Ці два
мислителі розробили одне з найбільш впливових філософських вчень про хаос, яке ціла низка
авторів намагається застосувати для вирішення дослідницьких завдань у широкому спектрі
наукових дисциплін – від природничих наук до теорії мистецтва. Тим не менш, вивчення змісту
цього вчення все ще є далеким від завершення, що обумовлює актуальність даної статті.
Теорії Ж. Дельоза и Ф. Гваттарі щодо хаосу аналізували у своїх працях такі дослідники,
як Дж.Белл [9], Е.Гроц [11], О.Дьяков [6], К.Колбрук [10], Л.Маркова [7] та ін. Однак,
дослідницький інтерес указаних авторів був спрямований передусім на виявлення того, як
Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі розуміли саме хаос. Питання ж про зміст описаних Дельозом і Гваттарі
підходів до взаємодії з хаосом поки що не знайшло свого вирішення у науковій літературі.
Метою даного дослідження є історико-філософська реконструкція теорій Ж.Дельоза і
Ф.Гваттарі про підходи до взаємодії з хаосом. Це дослідження – частина нашої дослідницької
програми з вивчення еволюції філософських стратегій взаємодії з хаосом.
Отже, у праці «Що таке філософія?» Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі говорять про три підходи до
взаємодії з хаосом (які пропонують філософія, наука, мистецтво), а також про два різновиди
відмови від визнання хаосу, яким ці підходи протистоять.
Щоби зрозуміти вчення даних мислителів щодо підходів до взаємодії з хаосом, необхідно
звернути увагу на низку специфічних моментів їхнього розуміння терміну «хаос». По-перше,
Дельоз і Гваттарі розглядають хаос насамперед через такий його атрибут, як радикальна
мінливість. На їхнє переконання, хаос не може бути інертно-стаціонарним станом. Компоненти
хаосу знаходяться у швидкому та безперервному «розвитку, що розбігається і зміщується»
[3, с.93]. У результаті такого руху «Хаос хаотизує, розчиняє будь-яку консистенцію у
нескінченності» [5, с.59].
Другий важливий момент учення Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі щодо хаосу полягає у тому, що,
за їхніми уявленнями, «бути компонентом хаосу» – це означає «не знаходитися ні в якому
співвідношенні ні з чим іншим». Називаючи компоненти хаосу «визначеностями», Ж.Дельоз і
Ф.Гваттарі, тим не менш, говорять, що між цими «визначеностями» не є можливим ніяке
співвідношення: «Одна виникає вже зникаючою, а інша щезає, тільки-но намітилася». Через
свій безперервний рух, хаос «Містить у собі всі можливі частки і приймає усі можливі форми,
які, тільки-но виникнувши, одразу зникають» [5, с.151].
Указані два аспекти серйозно ускладнюють завдання усвідомлення хаосу. Спроба
усвідомлення хаосу вимагає від нас мати справу з радикальною мінливістю, яка виснажує
невловимістю своїх форм: «Немає нічого більш утомливо-болісного, ніж думка, яка вислизає
сама від себе, ніж ідеї, які розбігаються, щезають тільки-но намітившись, ці ідеї від початку
роз‘їдає забуття, вони миттєво стають іншими, хоча і ці інші ідеї не даються нам у руки»
[5, с.257]. Усвідомивши, що поет правий, і під звиклою реальністю справді «хаос ворушиться»,
ми не можемо не відчути настирливого бажання спростовувати існування хаосу, вдаючись до
ілюзій порядку. Як пишуть Жиль Дельоз і Фелікс Гваттарі: «Все, що нам потрібно, – це дещиця
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порядку, щоб захиститися від хаосу» [5, с.257]. Перелічуючи поширені засоби закривати очі на
хаос, Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі говорять передусім про «стійкі думки» і про теорії трансцендентного.
Автори праці «Що таке філософія?» кажуть, що так звані «стійкі думки» дозволяють
нашим ідеям бути взаємопов‘язаними згідно з правилами асоціації ідей (схожості, суміжності,
причинності). Ці «запобіжні правила» дійсно дозволяють навести деякий порядок, надаючи
можливість переходити від однієї ідеї до іншої у певному просторово-часовому порядку.
Однак, для Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі слідування даним правилам – це не більш ніж малодушне і
наївне небажання бути людиною у справжньому смислі цього слова, адже стійкі думки – це
лише «Парасолька, якою ми закриваємо себе від хаосу» [5, с.258].
Ще один різновид відмови від визнання існування хаосу – це пошуки трансцендентних
обґрунтувань порядку. Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі розглядають цей спосіб ухиляння від визнання
хаосу передусім на прикладі релігійних ідей щодо трансцендентного впорядкування. Вони
критикують учення про те, що світ є упорядкованим, про те, що цей порядок було встановлено
ззовні певними трансцендентними божественними силами.
На переконання Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі, визнання хаосу і взаємодія з ним є єдиною
можливістю глибоко пізнавати світ. Вони кажуть, що хаос єдине істинне джерело філософії, науки
і мистецтва. Ми згодні з думкою Л.Маркової щодо того, що Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі намагаються
помістити своє вчення про хаос на місце попередніх уявлень про трансцендентне [7, с.30].
Розглянемо ті три підходи до взаємодії з хаосом, які, з точки зору Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі,
лежать в основі філософії, науки і мистецтва.
Філософський підхід автори праці «Що таке філософія?» описують наступним чином:
«Філософ виносить з хаосу варіації, які залишаються безкінечними, але становляться
нероздільними в тих абсолютних поверхнях чи обсягах, якими накреслений план іманенції, що
перетинає; це вже не асоціації окремих ідей, але возз‘єднання ланцюгів над кожною зоною
нерозрізненості в концепті» [5, с.259]. Такий підхід, на думку Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі, здатен не
ігнорувати безкінечну мінливість хаосу, а враховувати її плоди. Хоча, за вченням даних
авторів, хаос розчиняє будь-яку консистенцію у своїй нескінченності, вони вчать також і про
те, що філософський підхід здатен «надати консистенцію, нічого не втративши з
нескінченності». Себто, філософський підхід не втрачає те, що Джефрі Белл, аналізуючи
уявлення Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, називає «надмірною повнотою» хаосу [9, с.167].
Описуючи, як саме в рамках філософського підходу створюється консистенція, Ж.Дельоз
і Ф.Гваттарі говорять про «перетин хаосу» [5, с.59], «протягування мережі крізь хаос» [5, с.60],
про те, що ця дія «подібна до риболовлі з мережею» [5, с.260]. Іншими словами, у процесі даної
взаємодії з хаосом, філософські концепти намічають ординати нескінчених рухів, вони
«просівають» хаос, «збираючи» вияви безкінечності.
На думку Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі, можливість успішності філософської взаємодії з
хаосом може з‘явитися тільки у тому разі, якщо ця взаємодія є іманентною хаосу. Дельоз писав,
що хаос є невіддільним від «сита», яке його «просіває» [4, с.133]. На переконання авторів «Що
таке філософія?», філософи повинні взаємодіяти з хаосом, так би мовити, зсередини цього
хаосу. Не дивно, що філософія хаосу Дельоза і Гваттарі певним чином претендує на те, щоби
бути відтворенням хаосу. Як пише К. Колбрук, праці Дельоза намагаються передати (хоча й не
цілковито) хаос життя [10, с.4].
Другий підхід до взаємодії з хаосом, про який пишуть Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі – науковий
– відрізняє від філософського підходу те, що він не намагається передати безкінечну мінливість
хаосу: «Вчений виносить з хаосу змінні величини, які стали незалежними завдяки
уповільненню, тобто усуванню всіх інших змінних, здатних справляти вплив, що виводить з
рівноваги, через що виділені змінні вступають у відношення, які характеризують через
функцію; це вже не зв‘язки між різними ділянками речей, але прикінцеві координати у тому
плані референції, який перетинає, який проходить від точкових ймовірностей до глобальної
космології» [5, с.259]. Науковий підхід вибирає з хаосу окремі компоненти, видаючи їхні
випадкові й неповні констеляції за дійсність.
Якщо філософія, зберігаючи безкінечне, надає компонентам хаосу консистенцію завдяки
концептам (які не дають множинності нероздільних варіацій зникнути, постійно припускаючи
її існування), то наука, відмовляючись від безкінечного, надає хаосу референцію завдяки
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функціям. Таким чином, ціною відмови від усвідомлення безкінечної мінливості хаосу, наука
домагається виникнення важливого для неї феномену референції.
У цьому моменті є певна кореляція між позицією Дельоза, Гваттарі й теоріями Т.Куна
щодо специфіки дослідницької діяльності в періоди так званої «нормальної науки». Кун писав,
що в ці періоди вчені намагаються «Втиснути природу в парадигму, як у заздалегідь збиту
затісну коробку», а ті явища, які не підходять до існуючої парадигми, науковий світ ігнорує. У
праці «Структура наукових революцій» Кун підкреслює, що дослідження в «нормальній науці»
спрямовано на розробку лише тих теорій, існування яких припускає парадигма.
Однак, нагадаємо, що Томас Кун говорить про те, що між періодами «нормальної науки» є
часи наукових революцій, протягом яких учені виходять за межі дисциплінарних матриць науки.
Тим часом, з учення Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі випливає, що науковий підхід у будь-якому разі не
може бути досконалим. Утім, Дельоз і Гваттарі констатують, що науковий підхід здатен
трансформуватися, наближаючись до прийомів філософського підходу. Вони пояснюють потребу
в такій трансформації феноменом «тяжіння хаосу»: «Є лише вузька крайка, яка відділяє нас від
океанічного хаосу, і наука намагається якомога ближче підступити до прибою, постулюючи
відношення, які зберігаються при виникненні і зникненні змінних …» [5, с.263].
Підхід мистецтва відрізняється як від філософії, так і від науки: «Художник виносить з
хаосу різновиди, які вже не відтворюють чуттєве тим чи іншим органом чуття, але самостійно
створюють єство чуттєвості, єство-відчуття у плані неорганічної композиції, здатної знову дати
нам безкінечність» [5, с.259]. Тобто, мистецтво створює композиції («хаосмос», «хаос-космос»
[2, с.7]) з компонентів хаосу, які мають викликати чуття присутності хаосу. Як пишуть
Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі, мистецтво перетворює хаотичну змінність на хаоїдні різновиди.
Мистецтво прагне зробити хаос відчутним – воно «Поміщає шматок хаосу в раму і робить з
нього хаос – складене ціле, яке стає відчутним, тобто витягує з нього хаоїдне відчуття».
Важливо відмітити, що Дельоз і Гваттарі розглядають підходи філософії, науки і
мистецтва не як якісь однобічні дії стосовно хаосу, а саме як взаємодію з ним. Л.Маркова
справедливо каже, що Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі не лише вважають, що філософія може
реалізовуватися й існувати тільки на межі з хаосом [7, с.7], але, більше того, вони переконані,
що «Всі філософські системи, як би не були вони оригінальні і як би не відрізнялися одна від
одної, мають спільне джерело, ніби спільну свою тінь – хаос» [7, с.8]. Виходячи з теорій
Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі, хаос як мінімум не менш активний учасник творення філософії, науки,
мистецтва, ніж людина.
Зазначимо, що Дельоз і Гваттарі з-поміж описаних ними трьох підходів взаємодії з
хаосом, надають перевагу філософському підходу. Вони розглядають його як стратегію
взаємодії з хаосом, яка, по-перше, на відміну від науки, здатна не випускати з уваги безкінечну
мінливість хаосу, і, по-друге, на відміну від мистецтва, має на увазі можливість раціональної
інтеракції з хаосом.
Більш чітко зрозуміти специфіку філософської стратегії взаємодії з хаосом, яку
пропонують Дельоз і Гваттарі, можна, залучаючи до розгляду інші теорії хаосу, які було
розроблено у ХХ столітті. Наприклад, теорії Іллі Пригожина та Ісаї Берліна.
Ілля Пригожин уважає науковий підхід цілком здатним передати сутність хаосу. Він
стверджує, що існують установлені наукою «закони хаосу», і приводить відповідні розрахунки
та формули [8, с.83-97]. Тут ми бачимо розбіжність з позицією Дельоза і Гваттарі, котрі
вважали, що лише філософський підхід з «безкінечною варіативністю» його концептів є єдино
можливим способом адекватного відображення сутності хаосу. Друга розбіжність полягає у
тому, що, якщо Пригожин пропонує раціональне осмислення хаосу, так би мовити, ззовні
хаосу, шляхом його відстороненого осмислення розсудком, то Дельоз і Гваттарі говорять про
«план іманенції», який з їхньої точки зору є необхідною умовою взаємодії з хаосом.
Переходимо до порівняння з позицією Ісаї Берліна. Цей мислитель у роботі «Європейська
єдність та мінливості її долі» [1] характеризує хаос через поняття «страх». Він пише, що
«Стремління до порядку є проявом страху перед стихіями, спробою огородити себе від хаосу,
що викликаний відсутністю контролю, від розхитування традицій, навичок, звичаїв, це спроба
зберегти перила, щоб люди не зісковзнути у провалля». У цьому висловлюванні є чотири
ключових моменти – хаос, страх, порядок та контроль. Розглянемо їх докладніше.
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Отже, що розуміє І. Берлін під хаосом? У вищенаведеній фразі «хаос» – це з одного боку
те, що вселяє страх, а з другого боку – щось синонімічне стихіям. Причому ці два аспекти
поняття «хаос» взаємопов‘язані як наслідок та причина, страх виникає через стихійність, що
притаманна хаосу. Берлін каже про хаос, стихійна сутність якого вселяє страх. Далі, що таке
контроль? Це те, відсутність чого викликає хаос. Тобто, наявність контролю могла би покласти
край хаосу, але для цього необхідний такий контроль, що убезпечує людину від стихійності.
Стремління до порядку викликається страхом, це стремління є тугою за контролем. Однак, що
саме пропонує Берлін упорядковувати? Він не каже про впорядкування як спосіб подолати,
перемогти хаос. Він каже про стремління лише відгородитися від хаосу, захистити себе від
страху, який викликає хаос: «зробити перила, щоб не зісковзнути у провалля». Коли Берлін
каже про стремління до порядку, йдеться про контролювання не хаосу, а обмеження самого
себе, йдеться про самоконтроль, який дозволить звести перешкоду між собою та хаосом.
Перешкоду, що відділяє не хаос від нас, а нас від хаосу. Поручні обмежують того, хто йде по
мосту, щоб він не наробив зайвого, будучи зачарованим видовищем провалля навколо себе.
Тобто, Берлін каже про ту стратегію взаємодії з хаосом, яка пропонує відділити, убезпечити
людину від хаосу, не спростовуючи наявність хаосу.
Учення Дельоза і Гваттарі суттєво відрізняється від позиції, яку описує І.Берлін. Воно не
закликає відокремлювати людину від хаосу ніякими бар‘єрами. Дельоз і Гваттарі не вважають хаос
чимось негативним для людини. Ми згодні з точкою зору Е.Гроц щодо того, що, виходячи з
концепцій Дельоза і Гваттарі, «Філософія – один з модусів звертання до хаосу, це скоріше один із
способів жити з хаосом, аніж спосіб надання йому правдивого чи внутрішнього порядку» [11, с.27].
На підставі вищевикладеного ми висновуємо такі положення. Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі
запропонували теорію про три підходи до взаємодії з хаосом. Підхід філософії зберігає
безкінечну варіативність хаосу, дозволяючи мати таку картину хаосу, яка є адекватною
справжньому стану справ. Підхід науки передає довільну, таку, що не відповідає реальності
картину дійсності. Мистецтво відтворює відчуття присутності хаосу.
Об‘єднує ці три підходи три моменти. По-перше, те, що всі дані підходи, на думку Ж.
Дельоза і Ф. Гваттарі, мають своїм витоком хаос. Усі вони мають справу з хаосом, будучи
спробами взаємодіяти з ним. По-друге, ці три підходи протистоять так званим «стійким
думкам» і трансценденталізму, які, на переконання Ж.Дельоза и Ф.Гваттари, є поширеними
способами закривати очі на хаос, уникаючи дійсності. По-третє, на думку Ж.Дельоза і
Ф.Гваттарі, стосунки людини і хаосу в рамках і філософського, і наукового підходів, а також у
рамках підходу мистецтва, є не однобічним процесом, а характеризуються активністю з обох
боків даної взаємодії.
Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі надають перевагу філософському підходу, розглядаючи його в
якості філософської стратегії взаємодії з хаосом, яка, по-перше, на відміну від науки, здатна не
втрачати з уваги нескінченну мінливість хаосу а, по-друге, на відміну від мистецтва, припускає
можливість раціональної інтеракції з хаосом. На думку Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі, в процесі
здійснення філософської стратегії, людина за допомогою філософських концептів (варіативних
за своєю сутністю) намічає ординати безкінечних рухів виявів хаосу. Причому, вона робить це
не «ззовні», а іманентно до хаосу, що й забезпечує, на думку Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі,
успішність даної стратегії.
Філософська стратегія взаємодії з хаосом, яку пропонують Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі, має
певну специфіку на тлі інших теорій хаосу, які було розроблено у ХХ столітті. Зокрема, її
відрізняє від учення про хаос Іллі Пригожина такі два моменти. Перший, – Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі
переконані, що лише філософський підхід з «безкінечною варіативністю» його концептів, є єдино
можливим способом адекватного відображення сутності хаосу. Другий, – якщо Пригожин
пропонує раціональне осмислення хаосу, так би мовити, «ззовні» хаосу, то Ж. Дельоз і Гваттарі
говорять про «план іманенції», який з їхньої точки зору є необхідною умовою успішності
взаємодії з хаосом. Що стосується стратегії «відмежування від хаосу», про яку пише І.Берлін, то
позицію Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі виділяє у цьому контексті передусім переконання у тому, що не
існує потреби відокремлювати людину від хаосу ніякими бар‘єрами. Ми вважаємо
перспективним подальше дослідження теорій Ж.Дельоза та Ф.Гваттарі щодо хаосу, насамперед в
історико-філософському плані, що допомогло б установити філософські витоки даних учень.
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Summary
Kulik A. G. Deleuze’s and F. Guattari’s Theories about Interaction with Chaos. The content of the
philosophical strategy concerning interaction with chaos developed by Gilles Deleuze and Felix Guattari is
found out. The specifics of this strategy among modern philosophical chaos theories, in particular comparing to
I. Prigogin and I. Berlin’s ideas about chaos is shown. The thought is argued that according to Deleuze and
Guattari relationships of a person and chaos are not one-way process, they imply active role of the both parties
of the given interaction. The reasons, explaining why Deleuze and Guattari consider philosophical approach of
interaction with chaos more successful than approaches of science and art, are given. Keywords: Chaos, History
of Philosophy, Postmodernism, Gilles Deleuze, Felix Guattari.
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ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ МАРТІНА ГАЙДЕҐЕРА ДЛЯ МЕТОДОЛОГІЇ
СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
У статті аналізується значення ідей М.Гайдеґера, зокрема, його концепції мислення, для
методології сучасного гуманітарного знання. Стверджується, що без рішучого обмеження об’єктного,
інструментального, розрахункового типу мислення і переходу до «сутнісного мислення», «іншого
мислення», переосмислення самого поняття «метод», «методологія» – гуманітарне знання ризикує
втратити свій одвічний предмет – людину та її буття у світі. Ключові слова: метод, методологія,
сутнісне мислення, обчислювальне мислення, строгість, точність, екзистенціал.

У сучасних гуманітарних науках, та й не тільки в науках, навіть на рівні масової
свідомості широко розповсюджений погляд, що нам треба якось відповідати ―на сучасні
виклики‖ (глобалізації, екологічної та антропологічної катастрофи, ідентифікації та
самоідентифікації, національного відродження, пошуків ―нових цінностей‖ тощо). Проте
позиція Гайдеґера примушує нас принципово обернути нашу точку зору, наш погляд, нашу
думку. Не виклики ―сьогодення‖ нас кличуть у мислення – вони розраховані на продовження
роботи мислення у звичному режимі: розрахунку, обчислення, пошуку оптимальних шляхів. А
Гайдеґер вимагає іншого: думати по-справжньому, віддатися істотному мисленню, сутнісному
мисленню, буттєвому мисленню. Саме таке мислення відсторонюється (рос. переклад –
―отрешается‖) від вимог марнотності і прагне відповідати тому найістотнішому, що кличе
нас у мислення. Тобто – вчуватися в буття, долати забуття буття. А тому до Гайдеґера варто
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прислухатись. Від питання ―що робити?‖ треба переходити до питання ―як мислити?‖, бути
уважним до мислення, не віддавати його на поталу частковим служінням та інтересам. Гайдеґер
вважає, що внутрішню істину людських дій навряд чи можна вимірювати відповідністю часу
(сучасною мовою кажучи – відповіддю на ―виклики часу‖), – тут, на його думку, визначальною
є ―діяльність мислення та поезія‖ [6, c.242].
Запити на методологічне обґрунтування у сучасному гуманітарному знанні досить високі.
І це закономірно. Однак досить часто подібні запити обертаються пошуками якогось ще
кращого інструментарію, взятого ззовні або запропонованого згори, який можна прикладати
до того чи іншого змісту в якості ―універсальної відмички‖. При цьому дуже рідко доходять до
розуміння, що гуманітарне знання має свою одвічну специфіку. Слушно зауважує В. О. Конєв:
―Гуманітарне знання – це знання значимого буття, того буття, котре не може бути в принципі
відірване від людини, тому його пізнання і його істина потребує зовсім іншого путі мислення.
Методологію, архітектоніку цього путі руху думки і розробляє філософія Мартіна Гайдеґера‖
[4]. Саме у просторі сутнісного мислення питання про методологію гуманітарного знання
можуть бути поставлені у своїй істотності.
Гайдеґерівська концепція мислення аналізувалася у працях Ж.Бофре, В.Бібіхіна,
В.Пушкіна, В.Конєва, В.Окорокова, О.Матвейчева, Ю.Разінова та ін., у публікаціях автора
статті. Проте значення концепції мислення М. Гайдеґера для методології гуманітарного знання
розкрите недостатньо, що і постає метою цієї стаття.
Гайдеґер піддає критиці, обчислювальне мислення, – мислення, що калькулює. Проте він
його не відкидає, оскільки саме цьому мисленню (реалізованому в науці) європейське людство має
дякувати за грандіозні цивілізаційні досягнення. Німецький мислитель спростовує претензії такого
мислення на представництво самої природи, сутності мислення як такого. Будучи віддані такому
мисленню, ―ми ще не мислимо‖. ―Чи побачать врешті-решт і визнають доки не пізно радикальну
нелюдськість нинішньої науки, яка викликає такі захвати? Всесилля розрахункового мислення з
кожним днем все рішучіше б‘є по самій же людині, позбавляючи її гідності і перетворюючи її на
замінну складову частину чужого міри ‗операційного‘ мислення моделями. Наука організує та
інституалізує втечу перед тим мисленням, котре не розраховує‖ [8, с.455].
Цікаво, що у суто наукового і буденно-повсякденного мислення є спільні риси, якщо
подивитися під гайдеґерівським кутом зору, і це насамперед – обчислювальний характер,
розрахунок. Таке мислення має незаперечно певний творчий (у даному випадку –
проективний) характер, оскільки перетворює свої форми і засоби. Проте воно як мислення не
ставить під запитання ані ті цілі, які обслуговує, ані саме буття того, хто вживає це мислення,
тим самим і не доростаючи до запитування про буття сущого. Зрозуміло, наукове мислення
обчислює методологічно вивірено, воно постійно стурбоване нарощенням свого
методологічного оснащення, потенціалу. Для наукового мислення методологія постає
своєрідною ―священною коровою‖, на яку треба молитися.
Гайдеґер намагається дати інтерпретацію наступним словам Ф.Ніцше: ―Не перемогою
науки ознаменувалося наше ХІХ століття, але перемогою наукового методу над наукою‖: ―Що
тут ‗метод‘? Що значить ‗перемога методу‘? Під ‗методом‘ не мається на увазі інструмент, за
допомогою якого наука обробляє тематично визначене коло предметів. Метод – це тут,
навпаки, той спосіб, яким заздалегідь відмежовується коло предметів, що підлягають
дослідженню в своїй предметності. Метод – це таке окреслення світу, що наперед охоплює і
жорстко встановлює, у напрямі чого повинен він виключно досліджуватись. І що ж це таке?
Відповідь: найповніша вираховуваність усього, що доступно в експерименті і може біти
перевірене шляхом експерименту. Окремі науки перебувають у підлеглості до такогу начерку
світу. Тому метод, якщо він так розуміється, і є ‗перемогою над наукою‘. Перемога містить в
собі винесення рішення. Рішення, що винесене, є таким: по-справжньому дійсним вважається
лише те, що може бути підтвердженим науково, тобто обрахованим, розрахованим наукою.
Внаслідок своєї вираховуваності світ кожної миті піддається оволодінню з боку людини. Метод
– переможний виклик світові: світ зобов‘язаний поступити у повне розпорядження людини‖ [9,
с.446]. Граничні можливості такої перемоги методу, вважає Гайдеґер, – кібернетика. У світі, що
представлений кібернетично, щезає відмінність між машинами-автоматами і живими,
одушевленими істотами, оскільки вона нейтралізується зведенням усього до процесу
інформації, який не знає такої відмінності.
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Сказане, безперечно, стосується гуманітарного знання, зокрема у контексті багатьох
спроб застосовувати у ―науках про дух‖ так звані ―загальнонаукові методи‖. При цьому саме
специфіка гуманітарного знання не береться до уваги, вона нівелюється. Якщо гуманітарні
науки виконують свою роль у посиленні оволодіння сущим для розпорядження ним з боку
людини, – справа одна, і тоді орієнтація на інструменталізм розрахункової методології є
цілком виправданою. І вони об‘єктивно втягнені у цей процес. Але якщо гуманітарні науки за
своєю істотністю покликані прояснювати світ людини, прояснювати світ людині й
осмислювати людину і світ, то все має бути по-інакшому. У такому контексті гайдеґерівські
міркування про сутнісне мислення мають серйозне значення.
Мислення ж (сутнісне мислення) як таке, на думку Олега Матвейчева, який інтерпретує
погляди Гайдеґера, не може просто користуватися методом, ―оскільки ‗мето-годос‘, у перекладі з
грецької, є ‗путь-за-кимось‘, колія, одноколійність. Мислення, напроти, є ‗годос‘, тобто торування
путі, прокладування її, постійні повороти...‖ [5, c.24]. Це не значить, що сутнісному мисленню не
притаманні свої методологічні засади, але у нього – своєрідний ―методос‖, шлях, особливі путі.
Щодо методу і його природи варто вслухатися у міркування Мартіна Гайдеґера: ―…У
грецькій мові ‗приховування‘, ‗обман‘ означає відхід від правильного шляху, згортання зі
стежки (Ҕαηος). Поширене грецьке слово, що позначає шлях, це η οδος, а похідним від нього є
μεθοδος, звідки бере початок і запозичене нами слово ‗метод‘. Треба, однак, зауважити, що
греки розуміють дане слово не як ‗метод‘ у смислі якоїсь процедури, яка допомагає людині
здійснювати дослідницьке, вишукувальне посягання на предмети. Для греків μεθοδος є
перебування-на-дорозі, а саме на тому шляху, який не людиною мислиться як якийсь ‗метод‘,
але вказується самим сущим і таким чином вже присутній в ракурсі сущого, що виявляє себе. У
грецькій свідомості μεθοδος – це не ‗спосіб‘ дослідження, а радше саме дослідження як
перебування-на-путі. Для того, щоб збагнути природу по-грецьки витлумаченого ‗методу‘, ми
передусім повинні засвоїти, що для грецького ‗шляху‘ (η οδος) характерні ви-глядування і прозрівання. ‗Шлях‘ – це не відстань між двома точками і не множинність таких точок.
Перспективна і ‗прозорлива‘ сутність шляху (який сам веде до неприхованості) і тим самим
сама сутність ходу, здійсненого на цьому шляху, визначаються в ракурсі неприхованості і
безпосереднього приходу до неприхованого‖ [16, c.133].
Наука не є осмислювальним роздумом, тут – обчислення у різноманітних формах.
Сказав же В. Ключевський: ―Психологія з науки про душу перетворилася на науку про її
відсутність‖. Психологія піддалася спокусі стати наукою на зразок фізико -математичного
природознавства, ґрунтовно опанувала об‘єктним мисленням, має, безумовно, серйозні
досягнення, але от душа як саме душа – відсутня. Душевне є такою реальністю, яка
назавжди залишиться річчю-в-собі для позитивно-наукового (―чистого‖) розуму, що
доводив (і, до слова, досить вдало довів) Іммануїл Кант.
Мислення як сутнісне саме є шлях (ось чому в Гайдеґера своє ставлення до
―методології‖), тобто є – ―методос‖. Ми відповідаємо цьому шляхові тільки тоді, коли вже
перебуваємо в дорозі. Бути в путі, щоб її прокладати, – це одне. Але є й інше – стати на цей
шлях звідкись зі сторони і міркувати про те, розрізняються ті чи інші відрізки шляху і т.п.; це
справа кожного, – того, хто не знаходиться в путі і навіть не має наміру йти ним, а залишає себе
осторонь, щоб тільки представляти і обговорювати цей шлях, рефлектувати щодо нього. Ось
чому осмислюють роздум не є просто рефлексією. Але що потрібно, щоб ми стали на шлях?
Гайдеґер відповідає: ―Для того, щоб ми опинилися в путі, ми повинні, звісно, зрушитися. Це
сказано в подвійному смислі: по-перше, ми зворушені, тобто самі відкриваємося перспективі,
що розкривається, та напрямкам шляху, і, по-друге, ми вирушаємо в дорогу, тобто робимо
кроки, без яких немає ніякого шляху. Шлях мислення не тягнеться звідкись кудись як
прокладено десь шосе, він також сам по собі взагалі не існує де-небудь наявно. Хід і тільки хід
(Gehen), в даному випадку мисляче запитування, суть в-чинок (Be-wegung). Це Be-wegung є
дозвіл шляху з'явитися. Цей характер мислительного шляху належить вперед-забіганню (Vorläufigkeit) мислення, яке зі свого боку полягає в загадковому усамітненні, у високому і
несентиментальному сенсі цього слова‖ [14, c.261-262].
Ось таким способом Гайдеґер і характеризує шлях сутнісного мислення і способи його
здійснення. Це – зрушення, мисляче запитування, вчинок. Тут, як бачимо, працюють не тільки
категорії, але й екзистенціали. Входити у ситуацію мислення – значить зводити себе у певний
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екзистенціальний стан. Своїм слухачам лектор Мартін Гайдеґер говорить: ―…Ми приблизно
вже зрозуміли слово ‗мислення‘, нехай навіть з невизначеним значенням, що ми маємо на увазі
під ―мисленням‖ щось таке, що відбувається завдяки дії людського духу‖ [14, c.152]. Саме духу,
а не просто інтелекту, інтелектуального напруження і праці, – духу як ―включення‖ всієї
людської істоти в її власне людське та власне істотне. В. О. Конєв зауважує, що мислення, за
Гайдеґером, не є оперуванням поняттями чи представленнями, мислення – це особливий стан
буття людини, такий стан, у якому вона реалізує, виявляє (проживає, показує, випробовує і т.
д.) свою сутність [4]. Мислити – це насамперед бути людиною, ставати людиною, а не просто
напружувати інтелект, щось вивчати, досліджувати.
Одноколійне мислення потребує точності термінології. Гайдеґер зазначає, що на
площині односторонньої одноманітної гадки тільки і зачинається одноколійне мислення.
―Посередництвом цього все приводиться до однозначності понять і термінів, точність яких не
тільки відповідає точності технічного підходу, але і має з такою одне і те ж саме сутнісне
походження‖ [14, c.112]. Зростаюча влада одноколійного мислення створює певний порядок
нашого життя. У межах такого порядку відбувається псування слів, мови. ―Домівка буття‖ стає
вельми захаращеною і незатишною. А це приводить до того, що людина звужується, все більш
ціпко і вперто, як каже Гайдеґер, ―влаштовується єдино на поверхні своєї істотності, що
існувала до сих пір, і буде дозволяти собі вважати лише поверхню цієї площини єдиним
простором свого існування‖ [14, c.66].
Тепер доречно торкнутися проблеми співвідношення точності і строгості. Фраза
Гайдеґера про те, що є більш строге мислення, ніж понятійне, належить теж до числа
ризикованих. Варто уточнити контекст, в якому вона вжита: ―... Онтологія <...> підлягає
критиці не тому, що продумує буття сущого і при цьому вганяє буття в поняття, а тому, що не
продумує істину буття і тим самим упускає з уваги, що є більш строге мислення, ніж
понятійне‖ [11, c.216]. Отже, більш строге мислення, ніж понятійне, потрібно для продумування
істини буття. Точність мислення ніколи не збігається зі строгістю мислення.
Строгість думки черпає свою сутність, – зауважує М.Гайдеґер, – від того роду
настороженості, з якою думка стоїть на сторожі свого ставлення до істотності сущого. А точне
мислення – пов‘язує себе обов‘язком рахуватися із сущим і служити виключно йому [12, c. 39].
В. В. Бібіхін з цього приводу вельми слушно акцентує: ―Строгість думки не в логічному
формалізмі, а у вірності досвіду буття‖ [3, c. 433]. Наукові (і формально-логічні) вимоги до
точності термінів мають свої підстави, це не чиясь суб'єктивна вимога, примха, свавілля. Адже
наука ―має справу тільки з тим, що піддається упредметненню, тому вона може і повинна
дотримуватися однозначної відповідності терміна факту. Філософія захоплена сущим, в
усякому разі, не менше (насправді більше) науки, але намагається дати слово саме тому, що не
вміщується в предметні рамки. Уміння бачити світ при вдивлянні в факти сприймається ззовні
як порушення наукової об'єктивності‖ [3, c.433].
Сутнісне мислення, таким чином, є по правді строгим, а строгість – це вірність досвіду
буття, вміння у процесі вдивляння у факти бачити більше, ніж вони самі, тобто – світ, ціле. Тут
свідомо вживають багатозначні слова і поняття, і все – заради строгості: ―... Усе істинно
мислиме істотного мислення залишається – а саме з сутнісних основ – багатозначним. Ця
багатозначність ні в якому разі не є лише залишком деякої ще не досягнутої формальнологічної однозначності, якої, власне, ніби намагалися, але не дійшли. Багатозначність, навпаки,
це стихія, в якій має обертатися мислення, щоб бути строгим‖ [14, c.126]. Але виникає питання:
а що це означає? Що таке ―вірність досвіду буття‖? Чим така вірність засвідчується? Або вона
не вимагає жодних свідчень і засвідчень, доказів? Зрозуміло, вимагати від будь-кого докази
―вірності досвіду буття‖ – означає потрапити в колію одноколійного мислення, адже тут – не
доказ, а ―вірність‖. Вірність доводити і довести не можна, вона або є або її немає. Вірність
сама себе доводить. Чим? – Вірністю ж. Однак як довідатися про її наявність або відсутність?
Ось у Гайдеґера в його текстах присутня така вірність досвіду буття, та у В. В. Бібіхіна – явно
вона відчувається, а ось, наприклад, у якогось іншого автора – ні, хоча і пише він про
Гайдеґера, і про буття, і про присутність і про всякі онтологічні та екзистенціальні речі. Чим це
пояснити? По чому це пізнається? – А ні по чому, ні ―чому‖, – по вірності самій. Інтуїтивно чи
поняттєво? Звичайно, ми в таких питаннях більше схильні довіряти інтуїції. А якщо вона введе в
оману? Гайдеґер стверджує: ―Якщо мислення мислителя повністю відрізняється від пізнання
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'наук' і будь-якого виду практичної обізнаності, тоді й віднесеність цього мислення до
помисленого їм істотно відрізняється від ставлення звичайної 'практико-технічної' і 'моральнопрактичної' думки до того, що вона, власне, мислить‖ [16, c.26]. Можливо, впевненість вірності
досвіду буття слід шукати в особливостях відношення мислення до того, що воно мислить. Далі:
―... Ми повинні розшукувати мислення в його мислиме всякий раз у стихії його багатозначності, в
іншому випадку воно залишиться для нас закритим‖ [14, c.127]. Отже, строгість гуманітарного
знання аж ніяк не пов‘язана з точністю. Гайдеґер рішуче стверджує: ―Строгість математичного
природознавства – це точність… Напроти, усі науки про дух і навіть усі науки про життя
зобов‘язані бути неточними саме для того, щоб залишатися строгими‖ [7, с.263].
Зрозуміло, шукати якихось гарантій у сфері сутнісного, істотного мислення – марна
справа. Воно принципово негарантований, як і, до речі, людське буття як таке. Але хоча б деякі
―мітки‖ виставити на шляху такого мислення можна? Ось що Гайдеґер каже з цього приводу:
―Цьому істинно мислячому мисленню належить знання і така ретельність роздумів і слова, які
суттєво перевершують усі вимоги однієї лише наукової точності. Згідно до досвіду грецьких
мислителів, таке мислення завжди залишається порятунком неприхованого від
приховування…‖ [16, c.263-264]. Отже – ретельність слова і роздуми. І вчування, вслухання,
вдивляння (а не просто дослідження) у неприхованість.
―Сутнісне бачення‖, говорить Гайдеґер, – це філософія. А філософія – не просто заняття
для думки, яка захоплена грою загальними поняттями, причому таке заняття, якому можна
віддаватися, а можна і не віддаватися, оскільки в обох випадках нічого суттєвого не
відбувається [16, c. 262]. Отже, сутнісне мислення (бачення) іманентно пов‘язано з тим, що з
людиною, що ступила на цей шлях, вкинула себе в цю ситуацію, щось відбувається. В. В.
Бібіхін, що вміє мислити разом з Гайдеґером ніби зсередини руху його думки, в її ейдосі, на
граничній межі і в екзистенціальній напрузі, ось яким чином пише про єдність присутності
(Dasein), буття і мислення: ―Присутність (Dasein – С.В.) – місце сутички, надриву, втраченої
повноти, невловимого багатства, крайньої убогості. Я, людська істота на своєму останньому дні
– це чиста присутність, вона ж – буття, вона ж думка‖ [2, c.52].
Гайдеґер закликає мислити не тільки і не стільки категоріями, але екзістенціалами. Категорії
ж характеризуються ним як риси такого сущого, яке незрівняно з присутністю, з людським
способом буття. Усяка наука, яка має на меті розчленування і обмеження своєї предметної області,
залежна від категорій, які ―вона розуміє інструментально‖ [15]. Безперечно, такі науки не
піднімаються до розуміння категорій як форм тотожності мислення і мислимого (сущого).
Інструменталістський підхід як до категорій, так і до методології, є характерним для тих наук (у
тому числі і гуманітарних), які як ―дослідження ‖ спрямовані на оволодіння сущим і аж ніяк на його
розуміння, осмислення, – не кажучи вже про буття як таке і про власне людське буття.
Для гуманітарного знання (―науки про дух‖), що має справу саме з людським світом, з
людським ―буттям-в-світі‖, усе сказане вище, на нашу думку, маєвирішальне значення.
Мислити не просто про екзістенціали та ще за допомогою звичного об'єктного мислення, а
мислити саме екзістенціалами як формами руху та здійснення думки, що проникає в нервову,
живу, одушевлену тканину людського світу за логікою ―страху і трепету‖ цього світу – у цьому
природа сутнісного мислення. Чи готове гуманітарне знання до цього?..
Гайдеґер запитує: як же розірвати замкнене коло людині всесвітньої технічної
цивілізації? На шляхах науково-технічного планування і виробництва – даремно сподіватися.
Як же вона розмикається і чим може сприяти у цьому людина? – ―Можна припустити, що
найголовніше тут – не уникати подібних запитань. Необхідно слідувати за ними думкою.
Необхідно насамперед осмислити замкненість як таку, тобто слідувати думкою за тим, що
править у ній. Можна припустити, що справа зовсім не в тім, щоб прорвати цю замкненість.
Важливо углядіти те, що таке осмислювання – це аж ніяк не пролог до дій, але сама ж рішуча
дія, таке, завдяки чому відношення людини до світу може розпочати поступово
перетворюватися‖ [9, с.451]. Потрібно зробити крок назад: ―мислення відступає перед
всесвітньою цивілізацією і, жодним чином не зрікаючись її, але тримаючи дистанцію,
займається усім тим, що ніяк не могло продумуватися у самому початку західного мислення,
але що вже було тоді поіменоване і так наперед про-говорене для нашого мислення‖ [9, с.452].
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Саме це може підготувати перехід до ―іншого мислення‖, а цей перехід Гайдеґер характеризує
таким чином: мисленню ―вкрай важливо прорідити і просвітлити ті простори, у межах котрих
буття знову би змогло прийняти людину – стосовно її сутності – у деяку первісну зв‘язаність із
ним. Бути таким, що підготовлює, – ось суть такого мислення‖ [13, с.303].
Таке мислення, вважає Гайдеґер, треба виховувати, тобто – навчитися мислити посеред
наук. ―Найскладніше знайти для цього своєрідну форму, так щоб виховання мислення не падало
жертвою змішення його з науковим дослідженням і з вченістю. Подібний намір насамперед
піддається небезпеці тоді, коли цьому мисленню водночас з тим постійно приходиться лише
відшуковувати своє власне місце перебування. Мислити прямо посеред наук значить проходити
мимо них без презирства до них‖ [13, с.304-303]. Знову ж таки Гайдеґер підкреслює, що наукове
дослідження і вченість (так само як і проста кмітливість) – це ще не мислення.
Значення гайдеґерівської концепції мислення для методології гуманітарних наук
насамперед полягає у тому, що її не можна застосувати як черговий інструментарій, під неї не
можна підлаштувати існуючі методології. Його концепція кличе у мислення. Але як же працює
це інше мислення? – Сам Гайдеґер відверто відповідає: «Я не знаю, як ‗працює‘ це мислення.
Можливо навіть, що шлях мислення веде у теперішній час до мовчання, – щоб вберегти мислення
від перетворення на мотлох за якийсь рік. Можливо також, що потребується 300 років, щоб воно
стало ‗працювати‘» [6, с.245]. – У вустах філософа ось це ―не знаю‖ багато чого вартує,
пригадаймо Сократа. Гайдеґер не знає, як таке мислення ―працює‖. Але він знає, чим воно є.
Можливо, воно зовсім і не ―працює‖, і не в тім річ. Воно просто інакше здійснюється, і людина
входить у нього зовсім по-інакшому, ніж у звичайне мислення як представлення. Головне, щоб
таке мислення було, ставало і людина приймала його як дар; тоді вона крок за кроком здатна
повертатися із ситуації забуття буття і набувати здатності спів-діяти істотності буття. Замість
невпинного нарощення засобів оволодівання сущим людина почне власне мислити, тобто
створювати посеред сущого ті місця, де проступала б істина буття. Але, принаймні, ясним є той
факт, що, вважаючи на концепцію мислення німецького мислителя, треба чітко розмежовувати
функцію гуманітарного знання, яку воно виконує у сучасному соціумі для побільшення
розпорядницької влади над сущим, для поширення й універсалізації контролю як такого, та
дійсне покликання такого знання; розмежовувати інструментальність методології та дійсний
шлях мислення і у жодному випадку не плутати одне з іншим. Просто треба бачити об‘єктивні
межі об’єктного мислення (мислення-обчислення) як дослідження.
Усе сказане вище так чи інакше стосується й значення концепції іншого мислення для
світогляду сучасної людини, якій варто частіше нагадувати: ―Ми ще не мислимо‖. Тому що
мислити – ще не значить обчислювати, прораховувати, проявляти кмітливість; мислити означає
здійснювати свою сутність відповідно до істотності буття, відповідати своєму (нашому)
буттєвому покликанню. Освітній процес повинен бути певним чином переорієнтований на
гайдеґерівське розуміння мислення, що означає бачення меж того мислення, яке проектується у
процесі навчання і виховання, а воно повністю підпадає під гайдеґерівські характеристики
розрахункового мислення. Можна у цьому плані додати до Гайдеґера: не тільки ―науки не
мислять‖, але й освіта ще більше ―не мислить‖, оскільки суцільно стурбована засвоєнням учнями
―основ наук‖ і навіть не підозрює, що має справу з ось-буттям, тут-буттям, присутністю,
Dasein. Саме до царини освіти можна найбільшою мірою віднести наступні слова німецького
мислителя: ―А чи є тепер страх більший, ніж страх перед думкою? ‖ [10, с.223].
Гайдеґер упевнений, що людина повинна перейти до ―іншого мислення‖, увійти у його
ейдос, напругу, ситуацію. Правда, він вельми тверезо оцінює наші можливості: ―Революція
образу думки, що має відбутися з людиною, поки що не підготовлена; прилюдне обговорення її
несвоєчасне‖ [8, с.456]. Що ж нам робити тепер і що є у наших силах та можливостях? ―Для
нас, сьогоднішніх, величність справи мислення занадто велика. Може бути, ми здатні
трудитися над торуванням вузьких і таких, що недалеко ведуть, стежок перевалу‖ [6, с.250] .
Куди ж веде путь гайдеґервівської думки? В.Бібіхін зазначає, що дослідникам Гайдеґера
дуже хочеться, щоб ―путь мислі, путь гайдеґерівської мислі, путь усякої мислі, путь нашої
мислі все-таки не вів туди, куди він веде у Гайдеґера, – до смирення людини, тобто до
вимірювання її мірою світу, мірою злагоди; до того, щоб людина уступила себе цілому‖ [1,
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c.20]. – Ось куди веде путь мислі Гайдеґера. Людина – особливо сучасна – вперто не хоче
уступити себе цілому і навіть, якщо б і захотіла, не може. Сучасна людина занадто стурбована
собою, своїм і боїться у відданні себе світовому (буттєвому) цілому втратити свою
ідентичність, хоча, як засвідчив досвід тоталітарних режимів ХХ століття, людина вельми легко
розчинялася в юрбі, у das Man. Проте саме у цьому, до чого закликає Гайдеґер, у вимірюванні
людини мірою світу як цілого (а не навпаки) – спасіння від суцільного, остаточного,
безнадійного падіння. В усвідомленні цього, на нашу думку, полягає смисл, значення і велич
гайдеґерівської концепції мислення.
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Summary
Voznyak Stepan V. Marting Heidegger's Ideas on Value for Modern Humanitarian Knowledge
Methodology. The author analyzes Marting Heidegger's ideas, especially his thinking concept value for modern
humanitarian knowledge's methodology. The author states that without strict limiting the object, instrumental,
conting type of thinking and switching to “essential thinking”, “another thinking”, thinking over the “method”
concept humanitarian knowledge can loose its subject – the man and his being in the world. Keywords: method,
methodology, essential thinking, conting thinking, strictness, exactness, existential.
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ПОШИРЕННЯ УНІЙНОЇ ДОКТРИНИ У РУСЬКІЙ
ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В РАННЬОМОДЕРНИЙ ПЕРІОД:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Унаочнено історичне тло та проаналізовано основні причини і наслідки широкого розповсюдження
унійних ідей у середовищі православних Речі Посполитої наприкінці XVI ст. Витлумачено провідні
тенденції та форми реалізації церковно-релігійної політики уряду польського короля Сигізмунда ІІІ,
націленої на остаточне закріплення в межах держави постанов Берестейського собору 1596 р. і боротьбу
православних з уніатизмом у перше поберестейське двадцятиріччя. Доведено, що Берестейська унія, яку
впроваджували «зверху», зумовила чітку соціально-релігійну структуризацію суспільства, що, в свою
чергу, призвело до безповоротної його конфесіалізації в епоху українського раннього модерну, наслідки якої
даються взнаки і в наш час. Ключові слова: Київська митрополія, Апостольський престол, міжцерковний
діалог, Берестейська унія, собор, церковно-релігійна політика, конфесіалізація

Постановка проблеми. Сучасна динаміка і глибина опанування здобутків світової
релігієзнавчої думки, допомагає усвідомити відсталість нашої вітчизняної наукової традиції, що
донедавна перебувала під могутнім пресингом марксистського монізму та ідеологічного диктату.
Особливо ж помітними є прогалини у пізнанні та науковому осягненні природи і функцій релігії,
її суспільно значущої ролі і комунікативно-ціннісного потенціалу. Не менш занедбаною галуззю
релігієзнавчого комплексу залишилася історія Церкви, оскільки дослідження у цій галузі
здійснювалися виключно в межах теоретико-методологічних кліше визначених такими
російськими вченими, як: митрополит Макарій (Булгаков), С. Соловйов, Ф. Титов, В. Болотов,
М. Поснов та ін. Концептуально їхні дослідження мало чим відрізнялися, адже вони виходили із
того, загальноцерковного і політичного контексту, який відповідав запитам великодержавницької
політики Росії та амбіціям Московської патріархії як «Третього Риму». Сформульовані ними
історіософські концепти, яким було надано статус сукупних стабільних значень тих параметрів,
що визначали їхній ідейно-ціннісний потенціал, не могли не позначитися на експлікації
церковної проблематики в Україні, що понад триста років була для Російської імперії її
сировинним придатком, в тому числі й інтелектуальним. За таких умов уся Українська історія
цілковито розчинялася в історії «Русі» – Росії, а історія Української церкви або в історії
Російської церкви, або ж в історії церковно-релігійної «експансії» Ватикану. У цьому контексті
особливо гостро постає проблема критичного відображення москосько-російського релігійноцерковного колоніалізму на українських землях, що бере свій початок від інституційного
оформлення самопроголошеної Московської митрополії, яку через сто сорок один рік визнав
Константинопольський патріарх Єремія ІІ і 1589 р. підніс до гідності патріархії. З того час
Москва активно втручалася у справи древньої Київської митрополії, аж до поки 1686 р. не
приєднала її до складу Московської патріархії та не анексувала її канонічну територію (1720 р.).
У рамках нашого дослідження ми актуалізуємо ці сегменти церковного історичного
процесу хоча б тому, що, інкорпорувавши Київську митрополію до структур Московської
церкви (по духу – казенної, що не було властивим Києво-руському християнству), московський
царат виключив її із факторів українського націє- і державотворчого процесу. А
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перейменування у 40-х роках ХХ ст. Й. Сталіним і Л. Берією Російської церкви в
«Руську» для ідеологічного обґрунтування та теоретичного виправдання своєї церковнополітичної експансії на більшості поствізантійських просторів, на століття позбавило
український народ його власної витокової історії та національно-церковної самобутності.
Натомість проголошена на Берестейському соборі унія, що ознаменувала перемогу «нової»
Уніатської (Української Греко-Католицької) Церкви, над здеморалізованою, здеградованою та
інституційно ослабленою «світським патронатом» Руською церквою (Київською митрополією),
яка все ще залишалася в юрисдикційному підпорядкуванні Константинополя. Саме УГКЦ, за
словами А. Колодного, «була єдиною силою протидії політичній окупації України [...]. Брестська
унія (1596 р.) була спрямована на оборону України від Московської патріаршої ініціативи і
політичної гегемонії та спроб підпорядкування її Польщею» [18, с.33]. Отже, в унії потрібно
вбачати передусім канонічно-юрисдикційний відхід від Константинополя як духовноадміністративного центру, який неминуче втрачав свою релігійно-політичну вагу в умовах
мусульманізації християнської Візантії, а не якусь там «зраду віри» чи еклезіальну деформацію
східного обряду. Це в еклезіологічному (догматично-канічному) плані, а в суспільно-політичному і
духовно-культурному – вона постає хранителькою самобутньої руської (української) церковності та
національної релігійно-духовної ідентичності. У такому Берестейську унію можна і навіть потрібно
розглядати як виклик політиці планомірної полонізації та обмосковлення православних
посполитих, основним знаряддям якої, з одного боку, мав стати польський католицизм, а з іншого –
московсько-російський церковний шовінізм.
У цьому контексті наукове вивчення питань, що увиразнюють основні чинники
поширення доктрини у ранньомодерний Україні та її наслідків як для найближчої перспективи
розвитку церковно-релігійного життя у поберестейський період, так і за сучасних
державотворчих і релігієтворчих процесів є об‘єктивно обумовлена і забезпечує дослідженню
статус актуальності та важливого теоретичного і практичного значення.
Ступінь наукової розробки. Не можна стверджувати, що Берестейська унія належить до
мало досліджених проблем сучасного релігієзнавства в його історичному та теоретичному
виявах. На перший погляд, навіть може видатися, що богослови, філософи та церковні
полемісти цілковито і всебічно висвітлили усю полівимірність уніатизму як богословської
проблеми, а історики (як церковні, так і світські), унаочнивши всі етапи піднесення унійної
доктрини, витлумачили повноту наслідків цього складного й суперечливого процесу в житті
України-Руси. Насправді – це не так. Сучасна наука володіє великим компедіумом досліджень,
присвячених означеній вище проблемі. Тут потрібно згадати узагальнюючі праці архієпископа
Августина (Маркевича) [1], Амвросія (Погодіна) [3], А. Великого [6, 7], Г. Лужницького [23] та
ін. Фундаментальні дослідження, в яких головну увагу сфокусовано на дослідженні провідних
тенденцій самоідентифікації Руської (Української) церкви між Римом і Константинополем, зробили
сучасний український вчений і богослов, владика Борис (Ґудзяк) [12], І. Паславський [12], а також
російський вчений М. Дмитрієв [14, 15]. Важливі аспекти православно-католицького діалогу в його
загально-цивілізаційному контексті та національній проекції витлумачені у працях С. Сеник [27] та
В. Шевченка [29, 30]. Зауважимо, що ці дослідники здебільшого акцентують увагу на проблемах
унійності та специфіці міжцерковного діалогу як у доберестейський, так і в поберестейський
періоди. Ідейно-богословські та сутнісні еклезіологічні аспекти унійних пошуків в їхній історичній
ретроспективі висвітлені у працях A. Шмемана [35], польських дослідників і, зокрема, М. Бендзи
[38], Е. Ліковського [39], П. Ясениці [37] та ін.
Водночас богословські пошуки, які мали на меті обґрунтувати ідейно-еклезіологічні та
догматично-канонічні підвалини унії, так само як і релігієзначі, що мали б зробити комплексну
критичну об‘єктивацію усього спектру і поліфонічності унійної проблематики в цілому, не зважаючи
на їх доконечну потребу, так і не досягли успіху. На разі вони призводять лише до примноження
кількості церковно-історичної, рілігієзнавчо-філософської, як правило, полемічної літератури. За цих
обставин проблема об‘єктивного аналізу основних чинників, які зумовили поширення унійних ідей в
Речі Посполитій в ранньомодерний період, як і подальших наслідків, що призвели до проголошення
церковної унії в Бересті 1596 р. залишаються де кінця вивченими.
Мета та завдання. У нашій розвідці ми унаочнюємо історичне тло і даємо власну
характеристику основних причин, що зумовили потребу ідейно-еклезіологічного
обґрунтування доцільності переведення Київської митрополії на унію з Апостольським
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престолом, а також витлумачуємо провідні тенденції та форми реалізації церковно-релігійної
політики в Речі Посполитій, націленої на переведення Київської митрополії на унію з Римом,
згідно із постановами Берестейського собору 1596 р. Важливою компонентою цього
дослідження є з‘ясування ролі «світського елементу» – церковних братств і шляхти, зокрема
найвпливовішого серед православних магната – князя К. Острозького у боротьбі
православних з уніатизмом у перше поберестейське двадцятиріччя (духовенство, за
поодинокими винятками, стояло осторонь означеного процесу).
Основний зміст. Православно-католицький діалог Руської церкви (Київської митрополії)
і Апостольської столиці кінця ХVІ – початку XVІІ століть у його українському вияві має гідну
подиву історію та специфічний розвиток. Його результати виявилися доволі значущими і,
водночас, драматичними, а надто ж, коли йдеться про формулювання та формування ідейноеклезіологічних пріоритетів на шляху до релігійно-культурного і національного
самовизначення українського народу ранньомодерної епохи. Незважаючи на глибоку церковну
кризу, Київська митрополія все ще залишалася активним суб‘єктом релігійного буття
тогочасної Європи і особливо її Центрально-Східного регіону. Міжцерковний діалог, а точніше,
міжконфесійний, оскільки в ньому участь брали і католики, і православні, і протестанти, що
був зумовлений різними за природою та значимістю чинниками, уже на ранній стадії свого
функціонування і розвитку набув ознак унійності. Його головними рисами стало те, що він мав
яскраво виражений не лише політичний, а й ідейно-еклезіологічний, сотеріологічний контекст.
Науковці та богослови, аналізуючи основні причини, які зумовили піднесення унійної
доктрини і призвели до проголошення церковної унії Київської митрополії з Апостольським
престолом, що потягло за собою утворення «нової» церкви у структурі древньої Київської
митрополії, а головне – до загострення потреби зміни ідейно-еклезіологічних і духовно-ментальних
пріоритетів, що, в свою чергу, актуалізувала пошуки і формування нової української національноцерковної ідентичності, вдаються до двох крайнощів: їх надмірної деталізації або ж надмірного
узагальнення. Іншою хибою є те , що аналізуючи чинники Берестейської унії, при їх оцінці
застосовують або явно апологетичний, або ж яскраво виражений критичний підхід [32, с.368].
Детальний аналіз доступних нам історичних джерел дозволяє стверджувати, що чинники
піднесення унійної доктрини в ранньомодерній Україні, що тоді входила до складу Речі
Посполитої, скільки б їх не було, мають чітко виражений духовно-культурний, соціальнорелігійний і політичний характер. Однак ці зовнішні фактори не мали б такого впливу на суспільнорелігійну ситуацію, як би Руська церква не опинилася у глибокій перманентній кризі. Пропонуючи
власну схему причин Берестейської унії, даючи їм нову оцінку, ми не відкидаємо твердження про
те, що однією із чинників її укладення був відгомін і ревне сприйняття напрацювань
Флорентійського собору. Проте це зовсім не перша і не визначальна причина унійних пошуків
руських духовних владик. Першу спробу нової концептуальної об‘єктивації і витлумачення суті
основних причин Берестейської унії автор зробив у кандидатській дисертації, а також у декількох
тематичних наукових публікаціях [докл. див: 31, с.68-90; 32, с.348-352].
На нашу думку, головними причинами Берестейської унії є:
- світський протекторат над Київською митрополією монарха, у плани якого не входило
створення належних умов для збереження національно-релігійної самобутності русичів
(українського народу) в межах релігійно-політичної структури його держави;
- рішучий наступ Контрреформаційного руху, головною метою якого була не лише
боротьба з інакомислієм, що йшло від західних віровизнань протестантського толку, а боротьба
за навернення в лоно Вселенської (Католицької) церкви схизматиків;
- поспішні, недалекоглядні, а нерідко й неканонічні дії східних патріархів:
Антіохійського Йоакима та Константинопольского Єремії ІІ. Один заклав основи для
кардинального реформування інституту братств і цим самим сприяв вивищенню їхньої ролі у
внутрішньому житті Руської церкви, а інший – здійснив у ній низку радикальних реформ, що
мали вкрай негативні наслідки для її подальшого поступу;
- релігійно-експансіоністська політика Московської держави, що відіграла каталізуючу
роль у церковно-релігійних перетвореннях українського народу в епоху раннього модерну (і
не тільки). Саме вона відображає суть визначальної причини Берестейської унії.
Наголошуючи на державній єдності та єдності навколо одного пастиря – Римського Папи,
польський уряд сподівався закрити так звану православну проблему, що в силу утвердження
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Московської патріархії ставала дедалі гострішою. Піднесена до патріаршої гідності
Московська митрополія, ставала незалежним духовним центром і пробуджувала у
Московського царства апетити «Третього Риму», що мав на меті поширити свій вплив на
православних вірян не лише в межах Речі Посполитої, а й поза ними. Під приводом
«піклування» про одновірців Москва прагнула перебрати на себе місію «оборонниці»
Православ‘я у Східній Європі на тлі Візантії, що впала під османським пануванням. Отже,
основні чинники піднесення унійної доктрини обумовлені здебільшого соціально-політичними
(ідеологічними) викликами і лише почасти канонічно-еклезіологічними детермінантами.
Варто зауважити, що наприкінці XVІ ст., а це якраз період активного міжцерковного
діалогу та обґрунтування ідеї унії Київської митрополії з Апостольським престолом,
відбувалися й радикальні зміни у не лише у церковно-релігійному середовищі, зокрема у
внутрішньому житті Київської митрополії, що справили свій вплив на еволюцію
еклкзіологічних пріоритетів і ідейно-богословського (полемічного дискурсу), а й українському
соціумі загалом. Український вірянин тієї епохи, схоже, добре усвідомлював, що спасає не
буква, а дух (2 Кор. 3, 6-8). Він сприймав тогочасну християнську духовність і назрілі
юрисдикційні трансформації у суспільно-політичному та соціальному житті Речі Посполитої,
носіями якого була між іншим величезна руська паства, що орієнтувалася на кращі зразки
духовної культури західного світу і повставала проти візантійсько-ортодоксальної церковної
зашкарублості. Така світоглядна установка і «оптичний» приціл «нічного бачення» зумовили
радикальну структуризацію суспільства, наслідком якої стало те, що окремим його прошаркам
було передано багато важливих управлінських функцій, які ті, хто мав потенційні можливості
їх набути – миряни та шляхта, – прагнули поширювати й на суто внутрішнє церковне життя, що
й призводило до боротьби за сфери впливу в церкві. Українська шляхта собі, а братства собі
розпочали активну боротьбу, спрямовану на підпорядкування церковних інституцій. Ієрархія не
могла їм протистояти, оскільки авторитет духовенства у структурно-правовому відношенні
тогочасного суспільства було зведено до мінімуму. Це – основні причини негараздів у Руській
церкві, що спонукали її ієрархів до пошуків виходу з кризи шляхом прилучення до динамічного
постридентського життя Римо-Католицької церкви. Особливо ж на їхній вибір могли впливали
нові моделі єпископського служіння, зреформоване й заново ідейно підживлене церковнорелігійне та місіонерське життя чернечих орденів, постання по всій Європі численних
колегіумів, духовних училищ та семінарій, не кажучи вже про університети. Все це
спостерігалося на тлі глибокого занепаду духовно-культурного життя православних не лише в
Речі Посполитій, а й на всьому Сході. З цього приводу доволі влучно висловлюється Б. Ґудзяк:
«Коли Софійський собор у Києві був ледь не руїною, довкола якої паслася худоба, коли східні
патріархи мусіли блукати світами з принизливою місію добування грошей на відбудову
кафедральних храмів і коли, за сучасними стандартами, невеличка Успенська церква у Львові,
яка саме відбудовувалася, була найбільшим східним храмом у найбільшому місті (м. Львів –
М. Ш.) на українських землях, – у такий час велич базиліки Св. Петра й усього того, що вона
уособлювала, не могла не справити сильного враження на Іпатія і Кирила» [12, с.285-286].
Останні тоді ще не знали, що саме їм випаде велика честь не лише відвідати найбільшу
святиню Риму, а й відслужити у ній спільне богослужіння з нагоди об‘єднання церков. Здається
саме ці яскраві ознаки повноцінного життя зреформованої Католицької церкви заохочували
єпископат Київської митрополії якомога швидше прилучитися до духовно-культурних і
цивілізаційних надбань Заходу, а головне забезпечити собі гідне соціально-правове становище
в церкві, яке вони втратили внаслідок вивищення ролі церковних братств. Перед руським
духовенством постала серйозне завдання: відновлення та утвердження єпископської влади,
повернення властивих духовенству соціально-релігійних та еклезіологічних функцій, бо інакше
церква ризикувала стати на шлях, коли сліпий веде сліпого, щоб разом впасти в яму (Мт. 15, 12-14).
Ось головна спонука руських владик до активних дій у справі зміни канонічної юрисдикції
увірених їм єпархій і Київської митрополії в цілому.
Першим, хто відважився шукати вихід з кризової ситуації, став Львівський єпископ Гедеон
Балабан (1597 – 1607 рр.), який заявив про це львівському римо-католицькому єпископу Яну
Дмитру Соліковському [12, с.274-275]. Цей факт має своє ідейно-цивілізаційне і ментальнодуховне виправдання, адже духовним і культурним центром тогочасної Речі Посполитої майже
на рівні з Краковом залишався Львів. Саме тут чи то в епоху пізнього Середньовіч, чи раннього
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модерну концентрувалися духовно-просвітницькі центри, школи та самобутні чернечоподвижницькі осередки, що й визначало пріоритети релігійного та цивілізаційного вибору
Київської митрополії наприкінці XVII ст. Тому й не дивно, що власне Західна Україна стояла в
авангарді духовно-культурного поступу українського народу в різні часи. Тамтешня еліта
усвідомлювала, що всі гарячі дискусії чи то щодо релігійно-церковного розвитку, чи то
соціально-політичного устрою явно розбігаються із засадничими принципами християнства, а
тому й шукала виходу із суспільно-релігійної кризи, яка ставала чим раз відчутнішою.
Виходячи із мети та завдань, окреслених вище, ми не аналізуємо перебіг подій,
пов‘язаних із реалізацією унійного проекту, так же само не витлумачуємо роль кожного із
учасників цього процесу, оскільки цьому приділено значну увагу багатьох дослідників як
світських вчених, так і богословів та церковних істориків. Нижче ми спробуємо здійснити
комплексну об‘єктивацію наслідків Берестейської унії та з‘ясувати провідні тенденції, форми
та методи реалізації церковно-релігійної політики уряду Речі Посполитої, націленої на
остаточне закріплення унії на теренах Київської митрополії, згідно із постановами
Бестейського собору 1596 р.
Відомо, що після укладення унії в Бересті всі єпископські кафедри перейшли під
юрисдикцію «Уніатської» церкви (теперішня назва УГКЦ). І, лише дві єпархії – Львівська та
Перемиська, очолювані єпископами Гедеоном Балабаном і Михайлом Копистенським, майже
на століття залишалися православними. Проте не варто думати, що тут вирувало справжнє
церковно-літургічне життя. Усе поберестейське двадцятип‘ятиріччя, як, зрештою, й подальші
десятиліття їхнього існування, як «нез‘єдиненних» – це період складних випробувань і
суперечливих процесів, зумовлених боротьбою за самозбереження в умовах розколотої
Київської митрополії. Це зумовлено декількома факторами: по-перше, та частина Руської
церкви, яка ратифікувала унію на Берестейському соборі, була значно краще зорганізована; подруге, вона переважала антиуніатську частину кількісно і якісно; по-третє, наміри її духовного
проводу співпадали з церковно-релігійними пріоритетами державної політики короля
Сигізмунда ІІІ, уряду Речі Посполитої та Риму, які активно підтримуючи канонічні
напрацювання Берестейського собору і чекали на природну самоліквідацію тієї частини Руської
церкви, що не підтримала унійних ініціатив. Сигізмунд ІІІ знав, що зі смертю двох
«нез‘єдиненних» ієрархів ця проблема зникне сама собою.
Православні, відчуваючи, що ось-ось втратять апостольське приємство, шляхом добре
продуманих маніпуляцій, після смерті Львівського єпископа Гедеона Балабана, 1608 р. зуміли
висвятити нового єпископа для антиунійної частини Київської митрополії. Ним став Єремія
Тисаровський, який зайняв єпископську кафедру м. Львова. Його рукоположив митрополит
Сучавський Анастасій [10, с.13.]. О. Воронин, наголошує на тому, що Сигізмунд ІІІ не
заперечував проти цього висвячення лише тому, що новий єпископ запевняв монарха, що він
уніат [11, с.41.]. За нашими спостереженнями, в умовах протистояння між уніатським і
православним духовенством такі випадки траплялися надто часто. Проте, як доводить
В.Антонович, у більшості випадків свячення „на боці‖ канонічними не визнавали ні православні,
ні, тим паче, греко-католики чи римо-католики [4, с.126-127].
За подіями в Київські митрополії уважно стежила Москва. Насправді їй був вигідний її
занепад, а надто ж шляхом деієрархізації. Боротьба Московії та Речі Посполитої за сфери впливу
призвели до оформлення специфічної греко-католицької церковно-релігійної субкультури. На
цьому тлі активізувалися процеси зближення частини православних посполитих з Московією та її
духовним проводом, а це неминуче вело до розриву з Константинополем, а отже, – до поглинання
Київської митрополії Московською церквою та ще більшого загострення міжконфесійної полеміки
та церковно-релігійного протистояння, яке дуже швидко переросло у війну „за віру‖. Релігійний
чинник вдало використав гетьман Б. Хмельницький у війні з поляками.
Побоюючись Москви, у Варшаві зволікали із задоволення церковних запитів
православних, які внаслідок унії розділилися на два ворогуючі табори. Насправді ж така
позиція польського уряду була вигідною для протиунійного табору. Православним вдалося
активізувати власні позиції і перейти у контрнаступ. Відомий російський дослідник А.
Карташев, який ретельно підійшов до аналізу проблем, з якими зіткнулися православні на
шляху до збереження власних осередків церковно-релігійного життя у постберестейський
період, визнає, що Річ Посполита все ж таки враховувала їхні інтереси та звертала увагу на
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задоволення їхніх запитів. До позитивних сегментів державної політики Речі Посполитої він
відносить передусім те, що „православним надавалася можливість і друкованим способом, і
усно, і на генеральних сеймах заявляти про свої утиски та обмеження‖ [17, с.664]. Однак уже в
перші десятиліття XVІІ ст. ситуація склалася так, що майже не було кому представляти
інтереси православних на державному рівні: шляхта окатоличувалася, відійшли у вічність і два
ієрархи, які не підтримали унійні ідеї. Формулюючи узагальнюючі висновки про суспільнорелігійне становище православних у постберестейський період, В. Лур‘є цілком справедливо
наголошує на тому, що „у другому десятилітті XVII ст. після смерті князя Острозького і обох
православних єпископів становище прихильників православ‘я погіршилося‖ [24, с.163]. Те, що
становище православних погіршилося – це правда, однак правда і те, що цей стан речей був
природнім наслідком тих негараздів, які мали місце у Руській церкві як в доберестейський, так і в
поберестейський періоди: братства й надалі перебували у конфронтації з ієрархами, шляхта
боролася за привілеї, а не релігійні свободи, знатні роди, стаючи «громадянами» Речі Посполитої,
поривали з православ‘ям і ставали католиками.
Тим часом процес конфесіалізації поглиблювався. Король Сигізмунд ІІІ постав перед
дилемою пошуку ефективних механізмів якщо не легітимізації множинності віросповідань, то
хоча би формального визнання права на їх функціонування, що в перспективі могло би
створити належні умови для світоглядного плюралізму. За нашими спостереженнями, виходячи
з цього пріоритету державної церковно-релігійної політики, уряд Речі Посполитої проводив
певну диференціацію між існуючими конфесіями. Незважаючи на те, що не всі православні
піддані підтримували його унійну політику, він до них ставився значно толерантніше, аніж до
протестантів. Останні для Сигізмунда ІІІ – єретики, а тому у своєму ставленні до них король
керувався виключно у дусі рішень Тридентського собору, який категорично засудив
протестантизм і розробив дієві механізми боротьби з «інакомислієм».
Однак К. Острозький настільки був обурений тим, що його виштовхнули з унієтворчого
процесу [34, с.39, 43], а також тим, що король, всупереч його проханням і умовлянням, засудив
протосинкела Никифора [20, с.181-183], який головував на антиунійному соборі, що уже не бачив
жодних підстав для компромісу. Проте, якщо у доберестейський період князь К. Острозький у
розв‘язанні церковних питань займав порівняно гнучку й до певної міри конструктивну позицію, то
у поберестейський його дії радикалізувалися остаточно. Відразу ж по оголошенні постанов
Берестейського унійного собору, а точніше ще під час його роботи, противники унії затвердили
власну програму боротьби, що містила суперечливі положення. «На завершення, всі присутні на
соборі одноголосно дали обітницю, за себе і за нащадків, не підкорятися митрополиту та
єпископам, які відступили від Православ‘я […]. Вони поклялися своєю вірою, совістю і честю
твердо стояти у святій християнській вірі, прийнятій ними у святому хрещенні» [5, с.LXXXIV]. Ще
одним важливим пунктом цієї «присяги» було те, що противники унії поклялися «усердно
оберігати спокій між людьми різних віросповідань» [5, с.LXXXIV]. За цією стратегією розвитку
церковно-релігійного процесу та його поступової конфесіалізації у релігійно-політичній
структурі Речі Посполитої свою нішу мали б зайняти усі його суб‘єкти: православні, католики,
греко-католики та протестанти, в т. ч. й маргінальні.
Однак ситуація набрала зовсім іншої конфігурації та розвитку, коли Сигізмунд ІІІ видав
універсал, в якому пояснював своїм підданим офіційний курс державної політики, головним
пріоритетом якої було формування позитивного ставлення до об‘єднання Руської церкви з
Апостольським престолом. Король недвозначно закликав пересічних православних вірян, незалежно
від їхнього соціального та майнового становища, слідувати за духовним проводом Київської
митрополії і в усьому підтримувати своїх пастирів [2, с.154-157]. Це означало автоматичне
невизнання ним правомірності рішень антиунійного (православного) собору, але аж ніяк не
оголошення «поза законом» тієї частини представників Київської митрополії, яка відмовилася
переходити на унію. Останнє твердження є усталеним у конфесійно зорієнтованій церковній
історіографії та тематичній літературі радянського періоду [16, с.209].
Поглибленню церковно-релігійної кризи у поберестейський період, за іронією долі, сприяли і
церковні братства, і світські магнати, зокрема князь Костянтин Острозький. Вони були зацікавлені
в секуляризації церковних і монастирських володінь, а також у деієрархізації її адміністративного
устрою в Руській церкві. Ця тенденція є одним із багатьох наслідків Реформації та інституційного
оформлення так званих ранніх протестантських деномінацій у Європі і, певна річ, давала про себе
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знати і в Речі Посполитій. Виходячи з цієї «освяченої» під тиском Реформації суспільної норми,
вони проголосили себе законними захисниками Православ‘я і борцями за чистоту віру та
збереження древніх законів. Більше того, під їхнім впливом значна частина православних пішла на
зближення з протестантами. У 1599 р. було створено штучний релігійний конгломерат – Віленську
Генеральну конфедерацією. Очолили цей доктринально відмінний релігійно-політичний
конгломерат князь К. Острозький і його сват – головний литовський кальвініст Христофор
Радзивіл, або ж, за словами М. Костомарова, «глава протестантської партії» [20, с.184]. Ця коаліція,
сформована „для солідарних дій‖ у боротьбі проти зазіхань на свободу віросповідань, церковне
майно аж до готовності захищати їх організованою силою [36], була ініційована віленськими
церковними братчиками [2, с.192-194] i покликана до життя благословенням чужоземного ієрарха –
митрополита Луки (Сербська церква). Натомість єпископи, які не підтримали унійного собору в
Бересті 1596 р. проігнорували цим союзом [20, с.184]. Зауважимо, що незважаючи на те, що цей
союз нагадував не пару, а два лівих чоботи і наразився на справедливу критику з боку митрополита
Іпатія Потія за співдію з єретиками [2, с.201], деяких успіхів досягнути все ж таки вдалося. Йдеться
про поступки уряду Речі Посполитої на користь тієї частини Київської митрополії, яка залишалася
в канонічній юрисдикції Константинополя. Під тиском сконфедерованих православних з
протестантами, а також деяких католиків і представників посольської партії сенаторів, які
противилися унії як національно-релігійному явищу українців, було зірвано роботу перших двох
поунійних сеймів (1599 та 1601 рр.) [40, s. 8-19].
Отже, конфесіалізація загострювала соціальну напругу та вела до поглиблення
опозиційних настроїх серед сенаторів. Цим скористався молодший син князя Олександр, який,
на відміну від батька, відкидав будь-яку модель унії і був римо-католиком за віросповідними
переконаннями. Він у супроводі двотисячного війська прибув до Кракова і ще до засідання
сейму заручився підтримкою багатьох послів-католиків, які неприхильно ставилися до унії,
оскільки вона не виправдовувала сподівань поляків. „Коли поляки побачили, що Берестейська
унія не виправдала їхніх надій, – пише Г. Лужницький, – і що українці не тільки не стали
поляками, але навіть не зробилися кращими громадянами Польської держави, вони втратили
всякий інтерес до тієї унії‖ [23, с.275]. Польський церковний історик Е. Ліковський також
наголошує на тому, що „латинське духовенство замість того, щоб пригортати до себе уніатів,
по-дитячому сліпо їх лишень дратувало та принижувало‖ [39, с.214]. Насправді ставлення
короля до унії було зовсім інше, однак йому, як ніколи, потрібна була підтримка сейму, для
того щоб отримати схвалення на війну проти Швеції, а тому Сигізмунд ІІІ змушений був піти
на поступки. Так були закладені основи багатообіцяючих перспектив для відновлення status quo
між прихильниками і противниками церковної єдності з Апостольським престолом.
Сейм 1603 р. приніс перші успіхи для унійних опонентів, а саме: з-під влади Київського
греко-католицького митрополита було вилучено Києво-Печерську лавру [10, с.10]. І хоча
поступки були незначними, однак створювався прецедент, адже Київ отримував можливість
повернути собі статус твердині православного духу і національної релігійної традиції. Цього
досягнути було зовсім не важко, оскільки ключові фігури «нової», тобто Греко-Католицької
церкви перебували поза межами Києва. Але замість того, щоб відроджувати та плекати власні
автохтонні церковно-духовні джерела, київські ченці, під впливом «політичних ісихатів» на
зразок Івана Вишенского, шукають собі підтримки у московського „благочестя‖ та „харизми‖.
Тим часом на черговому сеймі 1605 р. противникам унії вдалося провести через Посольську
палату проект постанови, який гарантував відновлення православної ієрархії. Але цього разу
король сказав своє рішуче: „Ні!‖, чим налаштував проти себе більшу частину послів, які й без
цього були незадоволені його зовнішньою та внутрішньою політикою. Конфлікт переріс у
рокоші – легальні збройні виступи шляхти проти уряду та короля в екстраординарних
ситуаціях, коли вважалося, що правові засади держави повністю порушені і є небезпечними для
її існування, в яких помірковану фракцію становила київська, волинська і брацлавська шляхта.
Саме її представники формулювали статтю про грецьку релігію для Сандомирських артикулів. Її
зміст схвалювали й рокошани-католики, оскільки дивилися на унію, як на джерело конфронтації
та деконсолідації польського суспільства [40, с.18-19]. Як реакція на унійну політику Сигізмунда
ІІІ було проведено три опозиційні з‘їзди – у Стенжиці, Віслиці та Сандомирі, на яких шляхта,
спекулюючи на церковно-релігійних запитах православних, сформулювала низку ультимативних
заяв королю. Серед інших пунктів від Сигізмунда ІІІ вимагалося видворення за межі Речі
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Посполитої всіх єзуїтів-іноземців і повернення Київській митрополії її попереднього статусу. Так
починався Сандомирський рокош, або як його ще називають рокош Миколи Зебжидовського
1606 – 1607 рр. [40, с.19]. Завершилися рокоші тим, що 1607 р. було ухвалена сеймова
конституція, яка начеб то була покликана полегшити життя тих, хто формально залишався в
юрисдикції Константинопольського патріарха. Однак статті у ній були прописані не чітко, що
дозволяло їх тлумачити кожному на свій розсуд. І лише сеймова конституція про «грецьку
релігію» 1609 р., ухвалена, як зазначалося у самому документі, для задоволення вимог людей
«грецької віри», забороняла і тим, хто бажає з‘єднання з Римською церквою, і тим, хто ні, чинити
одні одним якісь утиски чи прикрості. «Хто винить що противне цьому, –наголошувалося в
конституції, – каратиметься штрафом в десять тисяч золотих по суду, який відбудеться в
трибуналі»[цит. за: 10, с.13]. Отже, як бачимо, ставлення до унії у перше поберестейське
десятиліття було різним. Незмінним у своїх унійних намірах був лише Сигізмунд ІІІ.
Oднак це не означає, що сенатори та уряд Речі Посполитої загалом не підтримувати унії,
оскільки зміна канонічної юрисдикції Київської митрополії, що ознаменувала відхід від
Константинопольського престолу мала засвідчити перемогу оновленого польського
католицизму над Реформацією – з одного боку, а з іншого – виступити своєрідною буферною
зоною проти релігійної експансії Москви як духовної спадкоємиці знищеної турками Візантії та
її церкви. У цьому зв‘язку на увагу заслуговує також твердження Ф. Дворніка, який до переваг
унії відносить «перемогу над православ‘ям, яке тоді переживало глибоку перманентну
кризу» [13, с.415] і було тягарем для державності Речі Посполитої.
Насправді політичне значення Бересейської унії переоцінити годі як з державницького
погляду Речі Посполитої, так і націєтворчого процесу самого народу руського (українського).
Адже вона не лише не стерла відмінностей між православ‘ям і католицизмом, що могло
призвести до втрати національно-церковної ідентичності русичів, а навпаки відкрила нові
горизонти провідної для епохи раннього модерну еклезіолого-політичної ідеї єдності Нації і
Держави, за яку ще належало поборотися. Витлумачуючи «реалістичні й ідеалістичні мотиви,
що спонукали переважну більшість руських церковних ієрархів і суспільности заключити унію
з Римом», В. Липинський писав: «В ідеольогії культурно-національній, перейшовші на унію
православні були без сумніву найбільше яскравими представниками тодішніх тенденцій
«українських»: південно-західних руських – в протилежність до тенденцій руських північносхідних: – московських» [12, с.46]. Водночас основна причина конфесійного протистояння,
боротьби і розділення, на думку цього ж мислителя, полягає в тому, що юрисдикційні
трансформації в Руській церкві здійснювалися не еволюційним, а революційним шляхом, до
чого «національно приспана», духовно зубожіла і мало просвічена українська еліта в т. ч. й
церковна, була не готова. «Всі ці, по суті вповні зрозумілі і оправдані мотиви ідеалістичні були
викривлені недопустимим, особливо ж в ділах релігійних, революційним способом їх
переведення, який розпалив внутрішню релігійну боротьбу, порушив духовну єдність
національну і страшно ослабив сили тодішніх українських православних консерватистів, а з ними
ослабив підстави і найбільше відпорні сили нації», – доводив В. Липиський [12, с.46-47].
Справді ієрархи, які вирішили перейти під юрисдикцію Апостольського Престолу,
відчуваючи підтримку уряду Речі Посполитої та Римського Папи, діяли радикально. Ця
радикальність часто призводила до нехтування традицією, а головне церковно-релігійними
прагненнями тієї частини руської пастви, яка залишилася при єпископах-антиуніатах.
Польський дослідник П. Ясеніца з цього приводу писав: «В недалекому майбутньому дійшов
Сигізмунд ІІІ до того, що беззаконно скасував прихильні для вірних церкви вироки трибуналу,
підпорядкував усіх православних суду митрополита, прагнув навіть зробити його володарем
самої Печерської лаври! Сейми були змушені обмежувати монарші пориви, стримувати
державу від занадто швидких рухів на релігійному полі» [37, с.173]. Насправді ставлення
короля до унії було своє, у сенаторів своє, а шляхти та ієрархів своє. До цього ж, слід
пам‘ятати, що йдеться про конфесійно та ідейно-політично зорієнтовану ієрархію: римокатолицьку, греко-католицьку та православну, яка хоч і «становила нікчемну менчість» (слова
В. Антоновича), проте мала підтримку майже третини посполитих.
Щоб зарадити справі, Римський Папа Климент VІІІ (1592 – 1605 рр.) намагався
переконати К. Острозького, який був у той час екзархом патріарха в Речі Посполитій, в
недоцільності його боротьби з унією. Він закликав князя не йти проти волі Апостольського
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Престолу та „благих намірів наймилішого рицаря у Христі, сина нашого Сигізмунда‖, і „не
перешкоджав вчинити те, що стане справжньою утіхою і тобі, і нам, тобто те, щоб руська та
римська церкви поєднались і в єдності духа зляглися, втішаючись разом цим Господнім
даром‖ [22, арк. 1]. Водночас Костянтин Острозький добре розумів, що нагоду втрачати
неможна. А тому зажадав, щоб король негайно „повернув до давнього стану грецьку церкву‖,
усунув митрополита та решту ієрархів, які уклали унію з Римом, а залишені ними бенефіції
віддав шляхтичам грецького віровизнання [23, с.277-278].
Складною суспільно-релігійною ситуацією вдало скористалася Москва, яка настирливо
пропонувала свої послуги „захисту‖ православного табору від „релігійних утисків поляків‖.
Однак ні у московського царату, ні Московського патріархату не було для цього відповідного
ресурсу: щойно визнана та піднесена до патріаршої гідності, після стосорокарічного
невизнання православним світом, Московська митрополія сама ледве ставала на ноги, а
Московська держава, починаючи з 1610 і по 1618 рр., перебувала в стані війни з Річчю
Посполитою. Як справедливо зауважує Г. Лужницький: „У перших роках міжукраїнської
ворохобні Москва маскується, робить підлазки, одначе боїться‖ [23, с.274]. Насправді за тих
військово-політичних умов, в яких опинилися Москва, вона не могла впливати на релігійнополітичну ситуацію не те що в Центральній і Східній Європі, а навіть у себе вдома. Причиною
конфлікту було бажання настановити на московський царський престол польського королевича
Владислава ІV Вазу. На боці Речі Посполитої воювали й козаки під проводом кошового
отамана Петра Конашевича-Сагайдачного. Конфлікт завершився укладенням Деулінського
перемир‘я 1618 р., згідно з яким Сіверська земля з центром у Чернігові знову переходила до
Речі Посполитої, а це означало, що московське духовенство мало покинути незаконно
окуповану територію Київської митрополії. Його місце тут же заступило українське
духовенство східного обряду, що, згідно з рішенням Берестейського собору, перебувало в
єдності з Апостольським престолом. Чернігівську греко-католицьку єпархію було утворено в
1623 р. Її очолив відомий богослов і полеміст Лев Кревза. Архієпископ Смоленський та
Чернігівський продовжував жорстку проуніатську політику. 1617 р. він написав блискучий
апологетично-полемічний твір «Захист церковної єдності, або Докази того, чому грецька
церква має бути з‘єднана з латинською». Він також залишив після себе декілька рукописів, що
були опубліковані по смерті. Архієпископ Лев Кревза брав участь у Львівському соборі 1629 р.,
що скликався за наказом короля і мав на меті виробити модель примирення православних з
греко-католиками Речі Посполитої [28, с.117].
Встановивши контроль над Сіверською землею, польський уряд сподівалася убезпечити
північний кордон від релігійно-політичної експансії Московії. Але ситуація складалася дещо
інакше, оскільки 1620 р. патріарх Феофан, повертаючись Москви, відновив православна
ієрархію. На Чернігівську кафедру був висвячений москвофіл ігумен Межигірського монастиря
Ісайя Копинський, який пізніше став митрополитом Київським і ще більше утвердив себе,
церковних ієрархів і ченців у глоріфалізації Московського підданства, чим спровокував
церковний переворот і був усунений від управління церквою архімандритом Києво-Печерської
лаври і митрополитом Петром Могилою.
Зважаючи на резонансність акту відновлення православної ієрархії, є потреба дещо
глибше проаналізувати його передумови та наслідки. Чому, власне, автор присвятить свою
чергову розвідку.
Висновки. Підсумовуючи аналіз причин Берестейської унії, зі всіма витікаючими з цього
явища наслідками, можна стверджувати, що поширення унійної доктрини зумовило розквіт
конфесіоналізму та гострої церковно-релігійної полеміки, яка стала підґрунтям для
юрисдикційних трансформацій, що завершилися розколом Руської церкви (Київської
митрополії). Її функціонування в ранньомодерний період відзначається складними і
суперечливими процесами, головним досягненням яких можна вважати боротьбу й
забезпечення права на свободу совісті та віросповідання, що неодмінно вела до чим раз
чіткішого увиразнення процесу конфесіалізації георелігійного простору не лише Речі
Посполитої, а й всієї Європи і навіть Азії. Цей процес мав щонайменше два вияви: з одного
боку, він завершився остаточним розмежуванням конфесій, а з іншого – ознаменував
відновлення єдності Київської митрополії з Апостольським престолом, що вело до
безповоротного відходу значної частини Руської церкви від Константинополя, однак, аж ніяк,
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не деформації східно-християнського обряду. Приєднання древньої Київської митрополії –
найбільшої церкви у Центрально-Східній Європі – до структури Католицької церкви, як
Вселенської, ознаменувало початок якісно нових змін у її внутрішньому житті. З іншого боку,
це було також і своєрідною інвестицією в релігійно-духовний і культурний простір
європейської цивілізації, адже богослови Київської митрополії майже нічим не поступалися
католикам. Водночас найважливішим досягненням унії є її політичне значення, вона стала і
залишається найнадійнішою перешкодою у реалізації ідеї Москва – «Третій Рим». Історично
склалося так, що маємо три Рима. До того ж, існують такі християнські спільноти, які не
визнають гегемонії влади жодного й, за принципом: Москва нам не – мати, а Рим нам – не
тато, будують свій власний „Другий Єрусалим‖ (наприклад – Українська Православна Церква
Київського Патріархату).
Відпрацьовуючи філософію та теологію розколу, уніатизму та прозелітизму, кожен з
«Трьох Римів» сформулював для себе і нав‘язує іншим до певної міри штучні ідеологеми,
покликані виправдовувати їхню місійність. Однак перший Рим, який фактично ніколи не був
ініціатором жодних уній (в т. ч. й Берестейської), а впродовж усієї історії наполягав на єдності й
абсолютному підданстві Римському Папі, вважає, що сумна доля спіткала «Другий Рим» якраз
через те, що той відмовився визнавати традиційну для першого Риму еклезіально-канонічну
концепцію, в основу якої покладено принцип визнання верховенства влади Римського
Первосвященика над усією Церквою Христовою.
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Summary
Shkribliak Mykola. The spread of the Uniate Ruthenian church doctrine in the early modern period: causes
and consequences. The article considers the historical backgrounds, main causes and results of revival of Uniate
doctrine in Orthodox environment in the late 16th century. The author gives definition to main tendencies and forms of
realization of church-religion policy by Sigismund III, Polish king, directed toward enbodiment of Berest Council
argements of 1596 and the struggle of Orthodox believers with Uniatism in early 17th century. It is proven that Berest
Council, forced from “above”, caused clear social and religious structure of society. It brought denominational
stratification during Ukrainian early modernism which is still clearly seen today. Keywords: Kyiv Metropolitan,
Apostolic throne, interchurch dialogue, Berest Church Union, council, church-religious policy, confessions.
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«МИСТИЦИЗМ» В ИЗМЕРЕНИЯХ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Исследуется мистика как культурная универсалия в целом, и, в частности, презентации
мистицизма как источника, первоначала духовной культуры. В ходе истории мистицизм как явление
был представлен на разных уровнях культуры, пронизывал существование человека, общества, виступал
воодушевлением эпох. Мистика в разных формах свого присутствия ставала источником духовных
исканий человечества, религиозных представлений и их оформлений. Ключевые слова: мистика, знания,
древо познания, христианство, духовная традиция.

Актуальность. В социокультурном пространстве различных эпох мистическое
измерение человеческого существования в том или ином виде присутствовало всегда. На
протяжении всех этапов становления и развития обществ, культур отношение к мистике было
неоднозначным, интерес со стороны и не только массовой культуры к ней носил
нестабильный, в большей степени фрагментарный характер. В ходе эволюции человечества
дух мистики/мистицизма особо ярко актуализировался в ключевые, переломные моменты
истории, зависел от общего социокультурного фона эпох, являлся предпосылкой к развитию
мистического мировосприятия человеческих сообществ.
Определѐнная степень внимания со стороны структурных элементов социума, различных
сфер культуры нашего времени к проявлениям мистического содержания сохраняется и теперь.
Сегодня актуализируются в большей мере традиционные стороны мистики, касающиеся
«внешних» еѐ проявлений на плане материи, «внутренние» еѐ особенности остаются по-прежнему в
тени. С одной стороны, экзотерическая (внешняя) привлекательность мистицизма становится всѐ
чаще востребованной в условиях современной массовой культуры, в контексте развлекательной
сферы TV. Эзотерическая (внутренняя) еѐ притягательность по-прежнему сохраняется для
посвящѐнных, адептов мистических учений и традиций, которые исторически выступали
носителями, трансляторами различных форм еѐ проявлений в плане материи. Иные, в том числе и
потенциальные еѐ возможности социальной направленности в пространстве не только
отечественных реалий остаются нераскрытыми, невостребованными. К таковым мы относим тот их
спектр, который касается формирования, установления и поддержания духовных первооснов
человека, общества, культуры. М.Ладыженский в характеристики своего времени (актуальность
которой сохраняется и теперь), отмечал, что развитие людей идѐт в неверном направлении
«…переразвит рассудок и недоразвиты возвышенные чувства сердца. Класс образованных людей
увлѐк по этой дороге полуобразованную массу, которая, с потерею религии, не может найти другой
основы, еѐ заменяющей» [3, с.308]. Проявления человечности сегодня сведены к минимуму.
Перекос в сторону развития интеллекта привѐл к упадку светлых, добрых способностей
человеческой души. Как отмечает автор «…мы холодным умом разрушаем любовь» [3, с.309].
Кризис духовной сферы человеческого бытия, поиск возможных «ответов» на духовные «вызовы»
нашего времени и объясняют наше обращение к выше обозначенной проблеме.
Кроме того, наше обращение к мистике обусловлено необходимостью выравнивания
усугубившегося перекоса в сторону исторически сложившейся девальвации ценности
мистицизма как духовной первоосновы человечества, с которой невозможно согласиться.
Широкое использование еѐ специфики, особенностей в пространстве развлекательной сферы
массовой культуры объясняется рядом факторов. С одной стороны, поверхностным
пониманием и соответствующим отношением к мистике обыденного сознания, и, как
следствие, востребованностью отдельных еѐ проявлений, не затрагивающих глубинных еѐ
пластов. С другой стороны, постоянно возрастающий интерес свидетельствует о природной еѐ
притягательности, завораживающем свойстве и следующим за этим неугасающем внимании к
ней не только со стороны массовой аудитории. Эти моменты подчѐркивают еѐ актуальность,
присущую ей «вечность», социокультурную устойчивость, адаптивность к быстроменяющейся
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действительности современного мира. История свидетельствует, что именно мистика в любых
формах своего присутствия становилась не только источником духовных исканий
человечества, но и сама религия традиционно выступала еѐ производной и зависела от уровня и
степени мистических посвящений еѐ духовных предводителей [3, с.390].
В данном контексте нашей целью является осмысление мистики/мистицизма как
приоритетного, исторически значимого явления духовной культуры, еѐ источника и первоосновы.
Относительно степени разработанности проблемы нужно отметить, что интерес к
мистицизму как социокультурному явлению имеющему множество форм проявлений и
презентаций на различных планах бытия с позиции религиозной, философской, научной мысли
сохранялся всегда, несмотря на фрагментарные попытки его осмысления, в том числе и
авторами в пространстве современных научных сообществ.
Как известно, из литературных, исторических источников так называемая «первая
философия», вся античная философская мысль, если пристально к ней присмотреться, взросла
на почве мистико-религиозных учений древности. Диоген Лаэртский пишет, что философия
имеет два начала впоследствии оформившиеся в две традиции: ионийскую (натурфилософы,
Сократ, Платон и др.) и италийскую (Пифагор, пифагорейцы и др.) [2]. В данном контексте мы
придерживаемся иного взгляда на природу «начала», который чаще всего презентуют
представители мистических воззрений. По их мнению, корни любого типа знания, в том числе
и философского, возлежат в глубине веков в мистике/мистицизме древних цивилизаций,
первых духовидцев, мудрецов, взгляд на время проявления которых встречается разный. Так, в
аспекте общей истории развития человечества, с позиции классиков истории религии, у
истоков первых знаний стояли мудрецы представители тайных учений традиционного
общества (шаманы, маги, колдуны), которым принадлежали секреты племени, тайны Неба и
Земли. Как писал М. Элиаде первые философы стали появляться именно из их числа [8]. Под
углом зрения представителей эзотерических знаний эволюция человечества берѐт своѐ начало
гораздо раньше, а знания имеют иную, духовную природу своего происхождения, и, возможно,
более древнюю историю возникновения. Так, историогенез осмысливается сторонниками
подобных воззрений в контексте идеи о семи периодах, которые уводят нас в неведомые дали
становления, оформления первых человеческих рас Преадамийцев, Лемурийцев, Атлантов и др.
Сведения о них, в большей степени утрачены, погребены под толщами вод океанов. Однако, их
осколки сохраняются под покровом тайны в кругу посвящѐнных, они блистательно вплетены,
например, в тексты Платона. Кроме того, в остаточных формах они содержатся, как
утверждают посвящѐнные, в египетских глифах изображающих расы, а также в зашифрованном
виде сохраняются у древних греков, латинян, в летописях, мифологии. Как отмечают
представители теософской мыли, под подобными покровами тайны сведения о развитии и
времени наступления новой расы содержатся во всех священных писаниях [6, c.6].
Мысли относительно взгляда на мистику как духовную основу, древо познания от которого
произросли учения человеческой цивилизации, и, в частности, древних греков подтверждают
сведения о том, что основы своих знаний выдающиеся философы древности получали от жрецов,
халдеев, магов, оракулов, иными словами, от посвящѐнных. Например, Диоген Лаэртский, давая
портреты философов, посвящая нас в их жизнь, подводит к мысли, что мистические знания
присутствовали в мировоззрении, мироощущении практически всех выдающихся философов тех
времѐн, пронизывали их существование. Мистические знания были корнем философских учений,
почвой, которая взрастила их, стала праматерью последующих традиций. Возможно, именно
поэтому первые философы заложили ту прослойку знаний, на которую опираются, к которой
обращаются «стремящиеся к истине» в последующие века и по сей день. Общеизвестные
высказывания, что вся последующая философия после Платона есть комментарий к нему, или
пометки на полях его рукописей, не опровержим, с этим не возможно не согласиться.
Необходимо также отметить, что «ионийская» (в лице Платона) также как и «италийская»
традиции (в лице Пифагора) имели сходную плодородную почву для своего расцвета, а именно,
мистические знания глубокой древности, мистицизм во множестве форм своего присутствия
пропитывал мировидение античных авторов. В эпоху господства древнегреческой культуры
общепринятым было обращение за знаниями к египетским жрецам, вещателям. Платон не
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являлся исключением. Он обладал определѐнными способностями в области тайных знаний,
умело завуалированными в его текстах. Так, например, в «Пире», «Федоне» содержатпервых рас,
тела которых имели сферическую форму [2, c.148]. Как известно, он был увлечѐн учением
пифагорейцев. В ответе на вопрос как человек приходит к знанию, использовал орфические и
пифагорейские теории, касающиеся судьбы души в которых он в отличие от своего учителя
главной ценностью признаѐт не жизнь, а душу принадлежащую идеальному миру. От них же
Платон заимствовал учение о переселении душ и о познании как о «припоминании», включив их
в свою систему. Смерть, по Платону, есть возврат к первоначальному идеальному состоянию,
которое утрачивается в результате земного воплощения на время человеческой жизни [9, с.230].
Другой ключевой фигурой античных времѐн был основатель италийской философской
традиции Пифагор. Он стремился быть посвящѐнным во все таинства варваров и эллинов, не
только получал основы своих знаний у египетских жрецов, магов, халдеев, иными словами у
эзотериков, но и слыл славой вещателя божьего гласа. Считалось, что он одним из первых
объявил, что душа совершает определѐнный круг неизбежности, попеременно облекаясь то в
одну, то в другую телесную оболочку. Он рассказывал, что Гермес предложил ему на выбор
любой дар, кроме бессмертия. Он выбрал дар знания о всех странствиях своей души, о
прошлых своих воплощениях [2, с.308]. Считается, что именно Орфей, Пифагор и Платон как
носители тайных знаний стояли у истоков будущих религиозных верований и традиций.
Из вышесказанного видно, что мистические знания составляли основу традиций, стали
корнем, от которого впоследствии произрастали учения, формировался ствол древа познания
последующих веков. Именно они дали ту питательную среду, на почве которой впоследствии
расцвели ветви различных философских, религиозных представлений, зачастую
видоизменивших траекторию своего развития. Так, одни из них далеко отошли от своего
истока, другие и вовсе отпочковались, третьи пребывают в латентном состоянии, периодически
выплескиваясь наружу, оформляясь в мистические идеи, учения, проявления духовного плана.
Итак, становится очевидным, что мистическими воззрениями были пропитаны учения
таких выдающихся мыслителей прошлого, так называемых «первых философов», как Платон и
Аристотель. Иные очертания и формы проявления мистицизм обретает в средневековой и
последующей мысли: Вас. Великого, Гр. Богослова, Н. Кузанского, Сен-Мартена, Элифаса
Леви, Вл. Соловьѐва, Н. Бердяева и др. Культурологический срез к обозначенной проблемы
представлен работами А.Я. Гуревича, Жак Ле Гоффа и др. Психологические контексты
освещаются такими авторами как Шарль Рише, Джемс, М. Ладыженский и др.
Вышеизложенное положение относительно возможности презентации мистицизма в
качестве основы, ядра, сути духовной культуры, облачѐнной в образ древа, символизирующего
духовную эволюцию человечества, ярко иллюстрирует, по нашему мнению, эпоха
первохристианства, к осмыслению которой в первом рассмотрении мы и приступаем.
Хотелось бы начать свои размышления и презентацию мистики как духовного стержня,
культурной универсалии во множестве форм своих проявлений словами Э. Леви. «Тайная
философия (в нашем контексте модус существования мистики) всегда была источником …
крѐстной матерью всех религий, тайным механизмом всех интеллектуальных сил, ключом к
божественным истинам, владычицей обществ…» [5, с.11].
Социальная обстановка времѐн становления «первобытного» христианства была тяжѐлой,
противоречивой, конфликтной. Наряду с негативными выпадами в сторону Рима, который
воспринимался как очаг страдания, олицетворение зла, и вытекающих из этого состояний
ожидания победы над ним, в описаниях той культурной ситуации присутствуют указания на
нравственный упадок, основной характеристикой которого выступала тотальная порочность
людей. Выход виделся в возобновлении мистических явлений. Как отмечает Ренан, до выхода
на культурную авансцену христианства авторов тех лет охватывала ностальгия по прошлым
временам, в которых они усматривали положительность проявлений мистического толка. По их
мнению, в ушедших днях как сияние солнца воплощался «…луч единаго духа пророков,
который всемъ давал пищу и жизнь» [7, с.16]. Иными словами, воплощениями мистического,
возвышенного, духовного плана выступали избранные, посвящѐнные, которые олицетворяли
собой спасение. Своим присутствием, «духовным видением» они дарили людям надежду на
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лучшую жизнь по сю и по ту сторону мира. Бедствия эпохи, негативные проявления, как
отмечает Ренан, рассматривались как «боли мессіанскаго рождения», которые утихнут с
появлением Спасителя [7, с.15].
В противовес моральному упадку, эпоха становления раннего христианства отличалась
возвышенным энергетическим фоном, который окутывал культуру, презентовала особое
отношение к мистике, в большей мере актуализировала «внутренний», духовный еѐ уровень.
Как отмечают исследователи, историки религии, расцвет мистических проявлений припадает
главным образом на эту многострадальную, жаждущую перемен, духовных проявлений,
мистических переживаний эпоху, которая страстно «впитывала» и «схватывала» витающие в
воздухе изменения и веяния особенно религиозно-мистического толка.
Таким образом, на заре становления и оформления христианства характерной
особенностью раннего средневековья становятся периодически происходящие «вспышки»,
всплески мистических проявлений, интерес к которым со стороны «безмолвствующего
большинства» (Гуревич) не угасал. Так, например, Э. Ренан пишет, что в Иерусалиме в
дальних округах Фригии стали возникать пророчества, популярностью пользовался дар
языков, различные проявления духа «о которыхъ авторъ Деяній апостольскихъ
разсказываетъ съ такимъ восхищеніемъ» [7, с.5].
В описаниях средневековой культуры преобладают указания на популярность
мистических явлений, которые пронизывали все еѐ сферы, были представлены на всех еѐ
уровнях. Так, Ренан отмечал, что социальная обстановка была странной, скорее схожей с игрой
жонглѐра в руках которого всѐ перемешалось. Серьѐзная наука пришла в упадок. В результате
объединения ранее существующих космогоний и теологий образовалась нездоровая смесь. Всѐ
сместилось в умах людей тех времѐн. Божеские и человеческие вопросы многообразно
обыгрывались, попадали в зависимость от манипуляции, игры слов. В это время на первый
план вышел платонизм с его мистическим зародышем, который и обеспечил ему успех.
Христианство также последовало за мистическими веяниями своего времени. Все отцы церкви,
как отмечает автор, хоть сколько-нибудь значимые, заметные были платониками. Философские
учения тотально пронизывались, наполнялись элементами мистики. Ямвлих, Порфирий в своих
сочинениях доказывали возможность прямого общения человека с Богом посредством экстаза и
созерцания [4, с.332]. В раннесредневековой литературе преобладала тематика, в которой
популярными были жизнеописания святых либо героический эпос и т.п.
Мистическими явлениями были пропитаны умы не только философского склада, но и
светской элиты, правящих лиц. Так, например, император Андриан изъявил желание быть
посвящѐнным в мистерии. Побывав в Египте, он писал, что нет ни одного главы синагоги, либо
христианского священника, которые не совмещали бы в своѐм лице двух должностей, одной из
которых была профессия гадателя, астролога либо шарлатана. Каждый считал необходимым
иметь то или иное отношение к явлениям сверхъестественного происхождения, определѐнные
сношения с тайными проявлениями духа. В повседневной жизни постепенно распространилась
вера в экстаз и чудо, в возможность общения человека с Богом. Отношение к «чудодейству» было
серьѐзным как со стороны элитарной культуры, так и массовой. Общественная потребность в
«чудесном» постоянно возрастала, обретала разнообразные оттенки в повседневных реалиях [7].
Более того, как отмечают исследователи эпохи, популярность мистики приобретала
порой странные оттенки в культуре, такие масштабы, которые приводили к необычным формам
их проявлений в общественной среде. Так, например, феномены мистического содержания
пытались монополизировать ментальные структуры греческого города либо церковь. Первые
выстраивали зависимость, вернее точность толкований сверхъестественных проявлений, а
также их уровень, от профессиональной принадлежности, иерархии занимаемой толкователем в
социуме. Чем выше статус, тем вызывает большее доверие, тем точнее толкования [7].
В XII-XIII веке произошло проникновение «чудесного» в культуру. Постепенно
увеличилась его роль в повседневной жизни человека и общества. Популярность веры в чудеса
церковь обратила на себя. С одной стороны, со стороны массовой культуры ощущалась острая
необходимость в проявлениях чудесного как своего рода компенсации за тяготы и лишения
обыденного существования. С другой стороны, подобного рода устремления были подхвачены
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церковью и использованы ею в своих интересах (например, привлечение масс в своѐ лоно).
Постепенно область сверхъестественного, и, в частности, чудо монополизировалось церковью в
лице канонизированного святого. В обыденном сознании святой представлял собой
христианизированного мага, творца чудес и воспринимался как чудодей. Чудо постепенно
перешло в орудие, средство психологического воздействия на массы [1].
Другой формой проявления духа мистики был феномен «somnium», «songe»
(сновидений). Сновидения рассматривались с различных позиций, отношение к ним было
разным. В религиозных представлениях очерчивалась связь сна со смертью и загробным
миром. Ж. Ле Гофф отмечал, что до средины III в. христиане проявляли активный интерес к
сновидениям, они были включены в тексты, содержащие важные события для христиан, обрели
статус полноправного явления культуры. Сон рассматривался как видение, как путь, ведущий к
Богу, как средство общения с ним. Высшей формой сновидений христиане считали экстаз.
Принято было считать, что ночью человеку даруются Святым Духом видения. Именно в
пространстве сна открывалась возможность знания Бога.
Всѐ больше становилась популярной вера не только в сновидения, с их интерпретациями и
видами, но и гадателей. В культуре образовалась социальная прослойка «профессионалов», которая
состояла из прорицателей по рангам. Одних называли «народными». Свою практику они вели на
городских площадях. Других называли «учѐными знатоками» по критерию получения ими
эзотерических знаний из книг. Приѐм в отличие от первых вторые вели в домах и храмах. Другую
группу, так называемую элиту, представляли собой «теоретики». Они писали тексты, трактаты, в
рамках которых приводили примеры из своей или практики других специалистов [4, с.331].
Вышеизложенные стороны многочисленных проявлений мистицизма в большей степени
освещали городскую культуру с еѐ многочисленными структурными уровнями. Однако,
мистическое мировоззрение было широко представлено и в пространстве массовой культуры
крестьян в сознании простолюдинов, которое оставалось пребывать в мироощущениях,
верованиях традиционного общества. В сознании простого населения преобладали верования в
силы природы, духов. Человек не переставал ощущать себя неотъемлемой частью мироздания,
участником постоянной «пульсации жизни» вселенной, включѐнным в круговорот природы.
Эта включѐнность сельского населения в аграрные циклы культивировала магическое
отношение к миру. Магия была включена в общий кругооборот повседневной жизни человека,
соединяла в себе природное и сверхъестественное. Еѐ средствами человек обеспечивал
необходимый для себя эффект или результат (например, вызывание дождя для будущего
урожая). Деревенская магия была далека от христианства, еѐ носителями традиционно
выступали целители и колдуны, которые были во всех отношениях ближе к народу.
Интересно, что магией было пропитано не только сознание необразованных людей,
постепенно в еѐ владения попало и сознание духовенства. Использование заклинаний,
благовоний, посвящений в церковных ритуалах размывали грани между народной магией и
церковью. Как отмечает Гуревич, отличие заключалось лишь в том, кто осуществлял
сакральную процедуру. По мере обращения народных масс в лоно церкви христианство
постепенно частично впитывало в себя языческие традиции, дабы быть ближе к народу.
Элементы магии проникли и в христианские обряды, в которые была включена природа,
стихии (вода, земля, огонь, хлеб), заклинания [1].
Исключительность мистических явлений заключалась в тех социальных функциях,
которые они периодически выполняли. Повышенный общественный интерес к мистической
сфере использовался зачастую со стороны церкви в манипулятивных целях. Так, церковь
использовала духовные настроения, восприимчивость народа мистике в своих целях и не
всегда с отрицательным результатом. Так, например, спиритуализируя социальные конфликты
и противоречия, делая их тем самым призрачными, ненастоящими, она разворачивала массовое
сознание на иное, подлинное существование - жизнь души и еѐ слияние с Богом. В свете этой
культивируемой направленности все проблемы посюстороннего плана уходили на периферию
существования, становились временными, быстропроходящими, не истинными. И, как
следствие, одной из основных консолидирующих идей тех времѐн стала всеобщая
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устремлѐнность человеческих сердец к исканию Бога, которая прокладывала себе путь через
раскрытие каждым «в себе» глубинного чувства любви к Абсолюту.
Результатом подобного рода мистических настроений и общекультурных тенденций
становились возвышенные проявления выдающихся представителей тех времѐн, используя
терминологию М. Ладыженского «носителей» «высших духовных сверхсознаний». Таковыми
были избранные, христианские подвижники, святые, явление Спасителя, присутствие которых
становилось духовным эпицентром, отправной точкой составляющей основу моральнонравственного бытия человека в мире, способствовавшей дальнейшей духовной эволюции
культурных сообществ. Своим присутствием и посредством личного мистического опыта они
открывали путь к установлению ценностных, смысложизненных, социальных ориентиров,
культивировали всеобщую духовность, а также формы еѐ проявлений на всех уровнях
повседневных реалий. Через личный «мистический опыт» духовные учителя человечества
воплощали получаемые ими идеалы свыше, которые представляли собой стержень,
становились сущностью человеческого духа.
Выводы. Из вышеизложенного материала, очевидно, что мистика заполняла все уровни
средневекового мира. В различных формах своего присутствия не только пропитывала
мысли, чувства отдельных представителей культуры, но и все еѐ сферы, выступала единым
духом эпохи, актуализировалась в лице религиозных проявлений, выступала духовным
основанием и стержнем культуры. Она была включена в арсенал представителей
религиозной, светской элиты, простого народа. В ходе эволюции христианство тотально
пронизывали явления мистического, духовного плана. Популярные феномены средневековья,
такие как видения, сновидения, пророчества, «чудодейства», стали своего рода
мировоззренческой матрицей, характерной чертой мировидения широких слоѐв населения,
независимо от социальных границ и личностных убеждений. В результате своего
распространения они стали фактом не только религиозной, но и культурной жизни, их
обширное освещение, фиксация в литературных источниках подчѐркивает их присутствие и
значимость для духовной эволюции человека, общества, культуры.
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Summary
Kompaniets L. Misticism in the Framework of the Medieval Culture. The article is devoted to
understanding the mystery of cultural universals as a whole, and in particular the presentation of mysticism as a
source, fundamental principles of spiritual culture. In the history of mysticism as a phenomenon was represented
at different levels of culture, pervaded human existence, society has inspired eras. Mystery in various forms of its
presence became a source of spiritual quest of humanity, religious beliefs and their decorations. Keywords:
mystic knowledge, the tree of the knowledge of Christianity, the spiritual tradition.
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АМВРОСІЙ – ПЕРШИЙ МИТРОПОЛИТ СТАРООБРЯДЦІВ
БУКОВИНИ
У статті розглядається історія заснування старообрядницької митрополії у Білій Криниці на
Буковині у середині ХІХ ст., проаналізовано політику Туреччини та Росії, які чинили опір створенню
старообрядцями власної ієрархії, простежено складний шлях пошуків претендента на посаду
митрополита та процес становлення митрополії. Детально розглядається життєвий шлях Амвросія і
перипетії становлення його як першого митрополита старообрядців. Ключові слова: старообрядці,
митрополія, Амвросій, Біла Криниця, липовани, Констатинополь, попівці, безпопівці

Старообрядництво – загальна назва релігійного руху, який виник у Росії в середині – другій
половині XVII століття. Його поява була спричинена низкою богослужбових реформ та
виправленням церковних книг Патріархом Московським Никоном (1653–1654 рр.). Московський
Собор 1666–1667 років засудив прихильників старих обрядів і з цього часу рух починає
розвиватись самостійно. Організаційно він оформився вже в 70–80 роках XVII століття. Саме в цей
час внаслідок внутрішніх суперечок про священство та есхатологію в середовищі старовірів
виокремились дві основні групи: безпопівці та попівці. Останні становили помірковане крило у
старообрядництві. У проведенні богослужінь і церковних обрядів тут брали участь священики, які
переходили до них із православної церкви. За це вони дістали назву біглопопівців.
У XVIII ст. ні Росія, ні Туреччина не дозволяли старовірам утворювати свою ієрархію.
Тому, починаючи з середини ХVІІІ століття старообрядці-липовани попівського толку з Молдавії
і Волощини, пізніше також із Бесарабії появляються на території Буковини і Поділля.
Переселення їх пов‘язано із переслідуваннями з боку російського уряду і церковних властей. Уже
в 1769 р. царські війська, під час війни з Оттоманською імперією, оголосили переселенців з
колонії Соколинці дезертирами, що змушені були втікати на південь Молдавії. Лише після
приєднання Буковини до Австрії у 1774 р. липовани з Подунав‘я повернулися. До цього часу
відноситься відновлення життя в Соколинцях та виникає нова колонія в Климівці (1779 р.) –
(сучасна територія Румунії). Австрійський уряд був зацікавлений у заселенні розореного війнами
краю. Цим пояснюється той факт, що 9 жовтня 1783 р. імператор Йосиф ІІ, без всяких зволікань,
видав старообрядцям «патент», що надавав вихідцям з Росії значні вигоди порівняно з місцевим
населенням: вільну відправу релігійних культів (freie Religions-Exercitium), звільнення на 20 років
від усіх податків, гарантія справедливого оподаткування через 20 років, звільнення від військової
служби, свобода. Існує версія, що цісар так швидко підписав «патент», оскільки старообрядцінекрасівці врятували австрійського генерала, родича імператора, від рук турецьких морських
піратів і за винагороду попросили дозволу поселитися на австрійських землях.
Біла Криниця стає одним з перших поселень липованів на буковинській землі. Сюди
переселяються 22 родини на чолі з заможним козаком Никифором Ларіоновим 7 ченцівстарообрядців та ігумен. Липовани-попівці змогли навколо себе об‘єднати інших старовірів,
отримати право не залежати від Буковинського православного єпископа і заснувати окрему
митрополію, причому за межами Росії, що гарантувало старообрядницьку церкву від розгрому.
Після переселення липовани стали клопотати про дозвіл заснувати в Білій Криниці
монастир; але в цьому їм з боку австрійського уряду, який закривав тоді і католицькі монастирі,
рішуче було відмовлено. Тоді ігумен Сімеон в 1785 р. в лісі біля с. Тарнавка влаштував таємно
монастир Марії Покрови, але в 1791 р. монастир цей був урядом закритий. Липовани перенесли
його в саме селище, і 1803 був заснований таємний чоловічий монастир, який проіснував до
сорокових років поточного сторіччя, не маючи ніякого значення. Число братії було завжди
мізерним, рідко більше 10 осіб, майже виключно втікачів з Росії.
Старообрядницькі громади поповнювалися за рахунок селян-втікачів і солдатів. Архівні
матеріали зберегли відомості про часті переходи в старообрядництво і представників
корінного населення. Починаючи з 40-х рр. ХІХ ст. до Білої Криниці звертаються погляди
російських старообрядців. Справа в тому, що під час правління Миколи І посилюється на них
гоніння. Так, 1826 р. було знято хрести з усіх старообрядницьких молитовних будівель,
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заборонено ремонт старих і будівництво нових церков. 1832 р. почались повальні арешти
старообрядницьких попів і знищення монастирів.
Жорсткі заходи уряду імператора Миколи I, проти старообрядців, підкріплені
відповідними законодавчими актами, поставили під загрозу саме існування біглопопівщини і
змусили старообрядців енергійно зайнятися пошуками власного архієрея.
Справа в тому, що з самого початку виникнення старообрядництва в його середовищі не
вгасало прагнення знайти архієрея. Однак єдиний єпископ Павло Коломенський, який виступив
проти реформ, помер відразу після них у 1656 р. У подальшому біглопопівцям траплялись
тільки авантюрні особи (Афіоген і Анфім у XVIII ст., Аркадій «Біловодський» у XIX ст.). У
одному випадку біглопоповці прийняли рукоположення єромонаха Іоасафа (один з видних
діячів вєтської общини), яке здійснив тверський «ніконівський» архиєрей по старому обряду. У
1765 спільно попівцями і безпопівцями (поморцями) розглядалась думка здійснити хіротонію
єпископа за допомогою мощів одного з Московських митрополитів Іони або Пилипа
(Количева), за прикладом поставлення в 1147 році митрополита Київського Климента головою
Климента Римського. Незабаром після цього попівці звернулися з проханнями про поставлення
собі єпископа до грузинського архієпископа Афанасію, кримського митрополита, запрошували
перейти до них окремих російських архіпастирів, зокрема святого Тихона (Соколова). Однак
всі ці спроби були безуспішні.
Політика царату призвела до того, що старообрядці не вважали можливим влаштовувати
архієрейську кафедру в Росії, де недремне око влади пильно стежило за появою навіть
дозволених священиків.
Старообрядці тривалий час добивалися створення власної митрополії. Це їм вдалося
завдяки непересічній людині Амвросію.
Амвросій – син грецького священика Константинопольського Патріархату Георгія ПаппаГеоргополі (22-го священика в своєму роді). Він закінчив духовне училище. У 1811 р. одружився, в
тому ж році був висвячений на священика. Через три роки Амвросій став вдівцем, у сім'ї залишився
син Георгій. 1817 р. його постригли в ченці. Прислуговував Амвросій при архієрейському будинку
митрополита Еноського Матвія (який висвятив його на священика), з 1823 був настоятелем
Троїцького монастиря на острові Халки в Мармуровому морі, потім став протосинкелом
Константинопольської церкви. Митрополит Амвросій став винятком з боснійських владикфанаріотів. Людина від природи добра, він не міг байдуже дивитися на тяжке становище народу –
став на його бік і по можливості намагався полегшити його потреби. Це було таким незвичайним
явищем, так суперечило здавна складеному народному поняттю про грецьких архієреїв, що народ
навіть не визнавав Амвросія за грека: утвердився слух, що він слов'янин-болгарин. Ось чудові слова
про Амвросія, занесені в один боснійський літопис: «Цей владика був святою людиною, він багато
дбав про бідних. Він був родом болгарин, зовсім не був сріблолюбець і дбав тільки про те, щоб
народу було спокійно, щоб народ не терпів неправди» [1, с.146].
Константинопольський Патріарх Анфим IV, боячись можливого конфлікту з
турецькими чиновниками, 12 вересня 1840 р. своїм розпорядженням відкликав Амвросія з
кафедри в Константинополь [4, с.625]. Тут в числі інших неприкаяних грецьких архієреїв
він мав, отримуючи невелику пенсію, чекати нового призначення на кафедру. Становище
Амвросія ускладнювалося тим, що з ним був син Георгій із сім'єю, яка не мала засобів до
існування. Оскільки Константинопольські Патріархи змінюючи один одного на кафедрі не
визначали Амвросія на єпархію, бувши Босно-Сараєвським митрополитом він відчував себе
несправедливо скривдженим.
За таких обставин до Амвросія звернулися посланці з Білої Криниці, старообрядницькі
ченці Павло (Великодворський) і Алімпій (Мілорадов), щоб умовити Амвросія перейти в
старообрядництво і створити старообрядницьку ієрархію. Зустріч, організував той же отаман
некрасівців О. С. Ганчаров (за іншими даними єврей на прізвище Костюшко). Георгій перший
погодився з доводами Павла і Алімпія і переконав батька вислухати старообрядницьких
посланців, проте умовляти Амвросія довелося досить довго і наполегливо. Єпископ спочатку
залишався непохитним і навіть пригрозив старообрядницьким послам здати їх місцевій владі
[9, с.509]. Він нічого не знав про розкол у російській церкві.
Викладаючи Амвросію, за посередництвом перекладача-серба К. Огняновича, який
служив при Константинопольській патріархії, старообрядницьке віровчення, Павло промовчав
про те, що йому доведеться піддатися відомому чиноприйняттю, відректися від свого патріарха
і рідної церкви.
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

179

Для того, щоб Амвросій зрозумів краще старообрядців Павло написав кілька трактатів, у
яких він виклав догматику старовірів, доводив неправильність нових обрядів греко-російської
церкви, навів багаточисленні докази на користь древності двоперстного складення і в
догматичному роз‘ясненні його символічного зображення. При цьому він посилався на
свідчення книги «Підаліон» обов'язкової для кожного грецького священнослужителя. У ній,
саме в тлумаченні на 91-е правило св. Василія Великого, в якому йдеться про хресне знамення,
повідомляється, що давні християни, часів Василія, знаменували себе двоперстно, причому там
зроблено посилання на грецького духовного письменника XII ст. св. Петра Дамаскіна.
Амвросій знайшов, що вчення старообрядців у відношенні догматів абсолютно співпадає
з православною церквою, різниться ж тільки в обрядах. Як шанувальник чинів і обрядів грекосхідної церкви, в якій він народився і був вихований, митрополит Амвросій, незважаючи на всі
доводи Павла, ні в цей час, ні після не допускав і думки, щоб ці чини та обряди були дійсно
неправильні, недосконалі; але з іншого боку, і в обрядах, які пропонувалося йому прийняти, не
знаходив він також нічого противного православній вірі, а виняткову до них повагу
старообрядців, що доходить до осуду обрядів, уживаних церквою, пояснював недоліком освіти
і помилково спрямованої релігійності.
Під час перемовин старообрядці узгодили з Амвросієм, що по приїзду в Білу Криницю
йому «необхідно буде прийняти батька духівника з наших священиків і що духівник
запропонує те необхідне для приєднання церковного згідно з правилами святих отців і що має
бути виконане без всякої суперечки » [7, с.380].
При бесідах з Амвросієм посли розповідали про положення і стан Білокриницького
монастиря, де повинен постійно перебувати митрополит, і про права, і про зміст митрополії, як
і самого митрополита. Вони ознайомили Амвросія з усіма документами, що відносяться до
існування Білокриницького монастиря і архієрейської кафедри в Австрійській державі. За
існуючим положенням, затвердженим австрійським урядом, верховний святитель
старообрядців повинен міститися на монастирському утриманні, не вимагаючи від держави
ніякої допомоги. Це зобов'язувало як Білокриницький депутатів, так і самого митрополита
Амвросія дати з свого боку австрійському уряду якісь запевнення при затвердженні Амвросія,
що дійсно ні монастир, ні верховний святитель не будуть турбувати державну скарбницю. Тому
вирішили скласти і підписати формальну угоду між делегатами і Амвросієм, що було зроблено
16 квітня 1846 р. У ній Амвросій заявив, що він «з чистою совістю зволив поступити в
старовірську релігію в сущому званні митрополита» і зобов'язується «після прибуття в
Білокриницький монастир, вчинили церковне приєднання згідно правил святих отців,
невідкладно поставити там в намісники собі іншого архієрея, як дозволено всевисочайшим
указом». Монастирські ж депутати, за даними їм повноваженнями Білокриницького монастиря,
«зобов'язуються утримувати його високопреосвященство пана митрополита Амвросія на
всьому монастирському утриманні у всякому спокої і задоволенні все його життя». Певне
грошове утримання пропонувалося його синові Георгію [7, с.395-400].
Відразу після цього Алімпій, виїхав з Константинополя спочатку до Білої Криниці, а
звідти в Росію з радісною звісткою про придбання довгоочікуваного святителя. Павло ж
залишався в Константинополі ще цілий місяць у приготуваннях до від'їзду. Митрополиту
Амвросію був виправлений паспорт на ім'я майноського козака-некрасівця, щоб з цим
документом доїхати лише до Добруджі, до своїх християн-старообрядців. Амвросій змушений
був їхати до цього місця в козачому одязі, щоб його ніхто не впізнав.
Павло з Амвросієм і Огняновичем 28 червня 1846 р. прибули до Відня. 11 липня вони
були представлені імператору Фердинанду I. Разом із клопотанням про надання австрійського
громадянства та рішенні вступити на посаду верховного пастиря старовірських громад
Амвросій представив імператорові свою ставлену грамоту, видану Патріаршою канцелярією,
дозвіл Амвросію служити літургію в одній з Константинопольських церков (записка доводила,
що Амвросій не був позбавлений сану і не перебував під забороною), і угоду, підписану
митрополитом і Павлом (Білокриницьким), яка засвідчувала, що митрополит буде перебувати
на монастирському утриманні, не вимагаючи казенних коштів. Імператор пообіцяв швидко
розібратися з цією справою. Австрійська державна канцелярія відправила розпорядження
імператорському послу в Стамбулі графу В. Штюрмеру зібрати по дипломатичних каналах
відомості про особу та діяльність бувшого Боснійського митрополита. Відгуки виявилися
задовільними, що цілком підтверджували всі заяви Амвросія о себе.
Амвросій прибув до Білої Криниці 12 жовтня 1846 р., де був прийнятий з надзвичайною
урочистістю. 15 жовтня імператорська придворна канцелярія поінформувала письмово
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Галицьке земельно-губернаторське управління про те, що Амвросію дозволено прибути в
Буковину і там відправляти функції рукопокладаючого єпископа, згідно височайшого
розпорядження від 18 вересня 1844 р., яким було затверджено існування Білокриницького
старообрядницького («липованського») монастиря і дозволялося старообрядцям привезти з-за
кордону єпископа. 3 березня 1847 р. Амвросію дарували австрійське підданство[3, с.182].
Тим часом 27 жовтня. 1846 р. у Білій Криниці був відкритий старообрядницький собор
присвячений питанню про чиноприймання Амвросія. Після дебатів було прийнято рішення, що
Амвросій може бути прийнятий в старообрядництво через другий чин, тобто через відречення
від єресей і Миропомазання, як приймалися в старообрядництво втікачі з православної Церкви
священики. Амвросій, вислухавши посланих до нього депутатів, погодився на таку процедуру.
28 жовтня 1846 р. у Білокриницькому монастирі у храмі Покрови Пресвятої Богородиці
відбулося приєднання Амвросія до старообрядництва. Перед літургією в повному
святительському облаченні він прочитав чин прокляття єресей, висповідався у
старообрядницького ієромонаха Ієроніма, після чого був помазаний миром [10, с.191]. Вийшов
після цього митрополит Амвросій через царські двері до народу, вже фактично за встановленим
«чином» приєднаний до старообрядницької давньоправославної Церкви, у всій святительській
величі, як повноправний архіпастир цієї Церкви.
Так незвичайно скромно, в такій відокремленій від світу, майже пустельній обстановці
відбулася в історії старообрядництва найбільша подія, що завершила важкий шлях шукання
старообрядцями свого єпископа, який і очолив старообрядницьку церкву, давши їй повноту
трьохчинної ієрархії. Історичне значення цієї події ще й досі повністю не оцінене. Вірно зазначав
професор М.І, Суботін, що «день цей, 28 жовтня 1846 року, з якого веде свій початок нині існуюча
у старообрядців ієрархія, коли послідувала подія, що становить епоху в історії старообрядництва,
повинен бути відмічений в літописах його як один із самих чудових» [7, с.437].
Навколо заснованої Білокриницької ієрархії, навколо імені митрополита Амвросія відразу
виникло багато вигадок, лихослів'я, усякого наклепу як з боку пануючої церкви, так і з боку
окремих старообрядців, особливо безпопівців. Не всі старообрядці погодилися прийняти
митрополита Амвросія. Однією з причин невизнання Амвросія був сумнів, який
висловлювалися і до приєднання митрополита, в існуванні у Грецькій Церкві хрещення шляхом
триразового занурення. Старообрядники, що прийняли митрополита Амвросія, стали
називатися «приемлющими священство Білокриницької, або Австрійської, ієрархії».
Коли звістка про призначення у Білій Криниці митрополита поширилась, сюди звідусіль
масово потяглися старообрядці. Амвросій освячував багатьох священиками та дияконами, але
обряд рукоположення на освячення єпископа здійснювати він не мав права. Проте, оскільки
старообрядці прагнули освячення ще одного, молодшого єпископа, вони провели таємне
голосування, яким обрали дяка Купріяна Тимофієва на цей сан. Його постригли в ченці і дали
нове ім‘я – Кирило. Поступово провівши всі необхідні обряди освячення, йому присвоїли
спочатку сан священика, потім архімандрита, і врешті 6 січня 1847 року його освятили на
єпископа і призначив його намісником Білокриницької митрополії. Тож буковинські старовіри
досягли своєї мети – отримали і митрополита, і єпископа.
Цього ж року були рукоположені єпископи Славський Аркадій, Браїльський Онуфрій. 3 січня
був рукоположений єпископ для Росії Софроній (Жиров) Симбірський. Також було утворено
єпархію Тульчинську (Румунія) (1850 р.). У результаті незадоволення російськими старообрядцями
єпископом Софронієм, у 1853 році на Московську кафедру був висвячений єпископ Антоній
(Шутов). Останній вважається фактично першим старообрядницьким єпископом Росії.
Старообрядницька ієрархія швидко і цілком канонічним порядком розвивалася і
зміцнювалася, причому в мирній і абсолютно вільній обстановці.
Проте радість старообрядців була недовгою. У 1847 р. над новоутвореною
Білокриницькою митрополією нависла загроза ліквідації.
Перші звістки про виникнення Білокриницької ієрархії російський уряд отримав у березні
1847 р. завдяки донесенням у Синод Павла (Підліпського), архиєпископа Чернігівського і
Ніжинського, про поширення чуток про те, що австрійський імператор дарував старовірам власного
архієпископа незалежного від інших, і який має право висвячування священства». Окремі дані були
отримані від заарештованого 28 травня 1847 р. настоятеля Білокриницького монастиря
архімандрита Геронтія, посланого до старообрядців Росії з повідомленням про приєднання
митрополита Амвросія і за збором коштів для утримання Білокриницького монастиря. Все, що при
ньому було знайдено, відібрали, і Геронтій після тривалих допитів був заточений в знамениту
Шліссельбурзьку фортецю. Перший Білокриницький архімандрит висидів в одиночному ув'язненні
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Шліссельбурзької фортеці до самої смерті своєї понад 20 років. На нього так болісно подіяло таке
тривале заточення, що він незадовго до смерті зійшов з розуму і прийняв православ'я.
Царський уряд, стурбований впливом, який здійснював закордонний центр
старообрядництва на своїх єдиновірців у Росії. Цар Микола I, зажадав від австрійського
імператора Франц Йосиф І., який 2 грудня 1848 року посів австрійський престол, позбавити
митрополита Амвросія права священнодіяти і закрити Білокриницький монастир. Синод
звернувся до Константинопольського Патріарха Анфима VI з проханням повернути
митрополита в лоно Константинопольської Церкви. Не дочекавшись відповіді від австрійського
уряду, нетерплячий цар послав російському послу у Відні нову вимогу вже з військовими
погрозами: «Сообщить Г. Нессельроду съ темъ, чтобы повторилъ мое решительное требованiе
отъ Австрійскаго правительства, чтобы мнимый монастырь былъ немедленно закрытъ, а
самозванець Епископъ высланъ, какъ бродяга, и объявить Австрійскому Правительству, что
ежели Я не получу скораго удовлетворенія въ справедливыхъ моихъ настояніяхъ, Я вынужденъ
буду прибегнуть къ инымъ, крайне мне прискорбнымъ мерамъ» [6, с.152].
У той час Константинопольський Патріарх дізнався про те, що Амвросій перейшов до
старовірів і рішуче засудив його та піддав анафемі. Він сповістив про це австрійську владу,
вимагаючи відповідного покарання.
Остання змушена була піти на часткові поступки. Місцевій адміністрації було дано
вказівку закрити монастир у Білій Криниці і вислати ченців [8, с.178]. Подальші дипломатичні
зносини російського і австрійського урядів призвели до слідства у монастирі, яке проводилося з
грудня 1847 по липень 1848 рр. У грудні 1847 р. митрополит Амвросій несподівано був
викликаний до Відня. Тут уряд запропонував йому або вирушити на заслання на вічне
поселення, або повернутися до константинопольського патріарха, причому йому було вручено
послання патріарха, який закликав його повернутися в грецьку церкву і обіцяв йому милостиве
піклування та заступництво. Пропозиція Анфима була дуже спокусливою: у Константинополі в
Амвросія було чимало добрих друзів; за спостереженнями інока Павла, «за безвинное его
лишеніе надлежащаго ему достоянія всеми знаменитыми архіереями и цареградскими купцами
утешаемъ былъ ежедневнымъ гостепріинствомъ, яко присный и простосердечный отецъ, и
целуемъ былъ аки розовый кринъ» [2, с.74].
Митрополит Амвросій рішуче відмовився прийняти цю пропозицію. Він залишився
вірним старообрядницькій церкві. За це митрополит був відправлений на заслання в м. Циллі
(суч. Целє, Словенія), де він, втім, продовжував підтримувати відносини зі старообрядцями. У
своєму листуванні він завжди зазначав, що молиться за паству, живе її радостями і горем [5,
с.178-240]. У засланні Амвросій провів останні дні свого життя і 1863 року помер.
З виникненням митрополії криза в старообрядництві, викликана відсутністю священиків
була подолана.
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Summary
Vozny I. Ambrose, the First Metropolitan of Old Believers of Bukovyna. The article reviews the
established of Old Believer Metropolis in Bila Krynytsya in Bukovyna in the mid 19th century, analyzes the
policies of Turkey and Russia, opposing the formation of the Old Believers own hierarchy, traced a complex path
in finding candidate for metropolitan and process of the metropolis establishment. The author considers the life
of Ambrose and the challenges he faced in becoming the first Metropolitan of the Old Believers.Keywords:
believers, metropolis, Ambrose, Bila Krynytsya, lipovans, Constantinople, popivtsi, non-popivtsi.
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РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ:
ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ ВИМІР
У мінливому та динамічному світі інформаційна епоха характеризується значним впливом на
культурне, суспільне і релігійне життя. Поряд із цим, Римо-католицька церква, як одна з найбільш сучасних
серед інших християнських конфесій, має усталені філософсько-світоглядні основи. До них, зокрема,
належать: розгляд світу в якості втілення божественної могутності, яскраво виражений
антропоцентризм, а також бачення людини, її місця, меж пізнання та свободи. Ці філософсько-світоглядні
засади, у свою чергу, зумовлюють і відношення Римо-католицької церкви до нових змін, які пов’язані з
інформаційною добою. Ключові слова: медіа, інформаційне суспільство, інформаційна епоха, Інтернет,
Римо-католицька церква, соціальна доктрина Римо-католицької церкви, антропоцентризм, свобода волі.

Римо-католицька церква, що після Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.)
відзначається своєю динамічністю та сучасністю, все частіше користується плодами тієї доби,
яку сьогодні називають інформаційною. З того часу відбулося значне пожвавлення відносин
між Римо-католицькою церквою та традиційними, а пізніше й новими, медіа. Разом із тим,
відлік цих, щоправда, не завжди ідеальних відносин між ними варто вести, як мінімум, ще
починаючи від XIX сторіччя.
Актуальність теми полягає у тому, що сучасній інформаційній добі є властивим типово
постмодерне уявлення про те, що абсолютних істин не існує або ж, якщо й існують, то є
недоступними для людського розуму, а отже не мають для нас ніякого значення. Разом із тим,
Римо-католицька церква, як найбільш гнучка серед інших християнських церков, має свої
усталені філософсько-світоглядні основи, що зумовлюють її діяльність у суспільстві й
відношення, в тому числі й щодо тих змін, появу яких зумовила інформаційна епоха.
Метою статті є виокремлення концептуальних засад Римо-католицької церкви в
інформаційну добу. Таким чином, об’єктом дослідження постає інформаційна епоха.
Предметом – особливості засадничих філософсько-світоглядних засад Римо-католицької
церкви в інформаційну добу.
Проблема дослідження є відносно новою для вітчизняної та зарубіжної наук і вимагає
нових академічних пошуків. Розгляду проблематики інформаційної доби й інформаційного
суспільства присвячено праці багатьох науковців, таких як: Д. Белл, Р. Дарендорф, Ж. Еллюль,
М. Кастельс, Дж. Ліхтхайм, У. Мартин, Т. Стоуньєр, О. Тоффлер, Ю. Хаяши, К. Ясперс та
багато ін. Першу науково обґрунтовану концепцію запропонував, Д. Белл у своїй книзі
«Грядуще постіндустріальне суспільство», виданій у 1973 р. [1]. На думку Д. Белла,зміни в
соціальній структурі, які відбуваються в середині XX сторіччя свідчать про те, що
індустріальне суспільство еволюціонує до постіндустріального, яке і повинне стати
визначальною соціальною формою XXI сторіччя.
Що стосується філософсько-концептуальних засад Римо-католицької церкви, то в якості
першооснов тут виступає її доктринальна спадщина. Зокрема, першою соціальною енциклікою
вважається «Rerum Novarum» («Про нові речі») від 1891 року. Наступною видатною
соціальною енциклікою є «Qudragesimo Anno» («Сороковий рік») Папи Пія XI. В енцикліці
пропонується розгляд ознак такого суспільного ладу, який би фундувався на справедливості та
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любові. Іншою визначальною соціальною енциклікою є «Mater et Magistra» («Мати та
вчителька») від 1961 року присвячена ролі Римо-католицької церкви у суспільному житті.
Особливе значення для нашого дослідження має документ Другого Ватиканського Собору
душпастирська конституція «Gaudium еt Sреs» («Радість і Надія»), в якій наголошується на
тому, що людина має бути центром суспільного життя [4]. Енцикліка Павла VI «Populorum
Progressio» («Про розвиток народів») від 1967 року присвячена питанню розвитку усього
людства, який є можливим завдяки солідарності усього світу. Проблематика цієї енцикліки
перегукується із проблематикою душпастирської конституції «Gaudium еt Sреs».
Варто також згадати й інші енцикліки, які, щоправда, не є соціальними, проте значною
мірою допомагають дати відповідь на важливі питання нашого дослідження. До таких
енциклік, зокрема, належить енцикліка «Fides et Ratio» («Розум і Віра") від 1998 року Папи
Іоанна Павла ІІ [5]. Проблемне коло даного офіційного документу Римо-католицької церкви
стосується меж людського пізнання. Іншою, не менш важливою, ніж попередня, є перша
енцикліка колишнього Папи Бенедикта XVI «Deus caritas est» («Бог є любов») [2]. Хоч вона і не
є суто соціальною, проте в ній понтифік торкається питання Божої любові як одного з
фундаментальних положень християнського світобачення. У праці Йозефа Ратцінгера
«Цінності в часи перемін. Долання майбутніх викликів» [10] розкривається бачення світу, в
основі якого були б абсолютні принципи етики.
Канадський культуролог М.Маклюен свого часу стверджував, що кожний новий етап
розвитку засобів комунікації, на його думку, суттєво впливав на характер сприйняття
реальності. Розвиток комунікаційного середовища багато в чому визначив етапи розвитку
самого суспільства [12, с.9]. Разом з тим, на думку російського вченого Трубіцина Д.,
поширення інформаційних технологій ініціює соціально-економічні зміни, і технологічні є не
більше ніж лише окремим аспектом [13, с.67]. Як зазначив попередній Папа Римський Бенедикт
ХVI під час святкування 45-го Всесвітнього Дня суспільних комунікацій, ті радикальні зміни,
які відбуваються сьогодні в комунікації, призводять до значного культурного та соціального
розвитку. Нові технології, на його переконання, змінюють не лише спосіб нашого спілкування,
але і саму комунікацію настільки, що можна ствердно казати про те, що ми живемо під час
величезного культурного перетворення. За словами вже теперішнього Папи Римського
Франциска, які він виголосив 19 травня 2013 року під час Літургії на честь П‘ятидесятниці, все
нове завжди змушує нас боятись [16].
Римо-католицька церква завжди намагалась бути активним суб`єктом у глобальному
інформаційному просторі. Так, у 1861 році було засновано щоденну газету «L`osservatore
Romano» Римо-католицької церкви, з 1934 року – щотижневий часопис «L`osservatore della
Domenica». У 1931 році – засновано радіо Ватикану, а рівно тридцять років тому –
Ватиканський телевізійний центр. Опубліковано також чимало папських документів, які
стосуються відношення Римо-католицької церкви до інформаційної сфери, а саме: енцикліки
«Miranda Prosus» (1957) та «Inter Mirifica» (1963), душпастирьска інструкції «Communio et
Progressio» й «Aetatis Novae» та інші. Цікаво, що першою енциклікою, церемонія підписання
якої Папою Іоанном XXIII, транслювалась наживо по телебаченню була одна з найбільш
значущих соціальних енциклік «Pacem in Terris» (1963). Окрім цього, починаючи від 1967 року,
папами з нагоди Всесвітнього дня комунікацій виголошуються щорічні послання.
Як відомо, одним із головних виявів і каталізаторів інформаційної доби є виникнення та
поширення Всесвітньої мережі Інтернет. На думку відомого дослідника та медіафілософа
Мануеля Кастельса, Всесвітня мережа «змінює шлях, яким ми спілкуємося, наше життя
перебуває під суттєвим впливом цієї нової комунікації» [7, с.5]. Вперше в історії людства
трансляція нещодавньої інавгурації нового Папи, Франциска І відбувалась у режимі онлайн. Як
відомо, у попереднього Папи Бенедикта XVI був свій канал на YouTube і він був першим
понтифіком, у якого також був і свій профіль у Тwitter. Крім того, він неодноразово звертався
до всіх католиків і священиків із закликом активніше користуватися Інтернетом для
популяризації церкви та для проповіді Євангелія. З іншого боку, все більше спостерігається
бажання віруючих до більшої та інтерактивної комунікації з Римо-католицькою церквою,
зокрема і в соціальних мережах. Римо-католицька церква має навіть власного покровителя
Інтернету -Ісидора Севільського.
Разом із тим, концептуальним ядром Римо-католицької церкви, безвідносно до плину
часу, суспільних змін або ж запитів і викликів інформаційної доби незмінними були й
залишаються її філософсько-світоглядні засади. Одним із базисів Римо-католицької церкви
варто вважати філософію неотомізму. Як відомо, папою Левом ХІІІ було визнано неотомізм
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офіційною філософською доктриною Римо-католицької церкви. Разом із тим, вже після
Другого Ватиканського Собору (1962-1965) відбулася певна переорієнтація позиції Римокатолицької церкви по відношенню до неотомізму та його основних ідей.
Згідно з католицьким баченням, завдяки власному розуму, людина виступає як єдина та
неповторна істота, як «я», здатне розуміти себе, володіти собою, самовизначатися. Вона
проголошується істотою розумною та такою, що здатна міркувати про себе й усвідомлювати
власні дії. На думку попереднього Папи Бенедикта ХVI, людина повинна змусити розум
функціонувати обширно, і не лише в галузі техніки та матеріального розвитку світу, а й
передовсім у напрямку до здатності сприймати правду, розпізнавати добро [10, с.143]. А в
енцикліці Іоанна Павла ІІ «Fides et Ratio» робиться наголос на тому, що людині є притаманним
прагнення до пізнання, справжнім об'єктом якого є істина. Людина, на його думку, виступає
єдиною істотою, котра спроможна не тільки знати, але й усвідомлювати те, що знає, і тому
прагне пізнати істинну суть речей.
Проте не лише раціо, але й віра виступає повноцінним гносеологічним джерелом у римокатолицизмі. Саме віра та розум виступають, на думку Папи Іоанна Павла ІІ, двома крилами, на
яких людський дух підноситься до споглядання істини [5, с.5]. Звідси є похідним і термін «серце»,
який у католицькому вченні позначає духовні здібності, властиві людині, здатність розрізняти
добро та зло. Звертаючись до свого серця, людина розуміє, що перевершує матеріальний світ,
завдяки своїй унікальній здатності спілкування з Богом. Вона визнає у самій собі духовну та
безсмертну душу та знає, що є не тільки часткою природи або анонімною складовою частиною
людського граду. Разом із тим, людина відкрита до інших та до світу, бо, тільки осягаючи себе
стосовно «ти», вона спроможна пізнати і значення «я». Подібна діалогічність виводить людину зі
стану егоїстичної зосередженості на власному житті. Адже їй не під силу досягнути повноти у
самій собі, тобто абстрагуючись від буття «з» іншими і «для» інших.
Згідно з католицьким баченням, ключ, осередок і мета всієї людської історії перебуває у
Бозі [4, с.511], а світ виступає втіленням і сутністю божественної могутності. Необхідно
відзначити, що католицьке бачення відзначається яскраво вираженим антропоцентризмом. Це
пояснюється тим фактом, що Римо-католицька церква виходить з богообразності та
богоподібності людини. Як стверджує в апостольському посланні «Mulieris dignitatem» Папа
Іоанн Павло ІІ: «Бути особистістю, створеною за образом й подобою Бога, – означає існувати у
спілкуванні, у відношенні до іншого «я» [14, с.99]. А за словами Йозефа Ратцінгера, «Бог – це
Логос, раціональне первинне Джерело всього сущого, творчий Розум, з якого постав світ та
який у світі відображається. Віра в Бога-Слово є також вірою у творчу силу розуму; вона є
вірою в Бога-Творця і в те, що людина створена на Його подобу, а тому бере участь у
недоторканній гідності самого Бога....» [10, с.143].
Бог і людина, згідно з католицьким світобаченням, є пов'язаними через любов-агапе.
Вважається, що любов Бога до людини є настільки велика, що Він (Бог) волюднюється та
приймає смерть. Тобто, з одного боку ми маємо справу з метафізичним образом Бога: Він є
абсолютним, єдиним джерелом усього сущого. А з іншого – виступає люблячим Суб'єктом. У
Душпастирській конституції Gaudium et Spes мовиться, що «людина, котра є спокутаною
Христом і стала новим творінням у Святому Дусі, може та повинна любити все те, що сотворив
Бог» [4, с.539]. Безкорислива любов Божа до людства відкривається, насамперед, як
споконвічна любов Отця. А любов, яку відчуває Син у тісному єднанні з Отцем, згідно з
католицьким баченням, актуалізує місію Бога-Сина. Дією Святого Духа поширюється
Спасіння, дане з ініціативи Бога-Отця, що виявляє себе у всіх вимірах людської екзистенції:
духовному та тілесному, історичному та трансцендентному, індивідуальному та соціальному.
Зокрема, Папа Іоанн Павло ІІ сутність любові вбачав у самопожертві, подібно до тієї жертви,
яку здійснив Христос. На його переконання, проявляючи любов і милосердя до інших, людина
ніби наново піднімається до рівня Божої любові, жертвує собою заради іншої людини. Любов у
двох напрямках – до Бога і до ближнього – постає синтезом морального життя людини. Згідно з
католицьким баченням, Ісус Христос першим підкоряється Божій заповіді любові як його
посланець у світі. Бенедикт XVI у своїй першій енцикліці «Deus Caritas est» стверджує, що
«смерть на хресті є любов'ю у своїй найвищій формі» [2, с.26]. Віра у втілення Бога в Ісусі
Христі і в його страждання та смерть за людину, на його думку, є найвищим виявом
переконання, що центром всієї моралі та самого буття і його найглибшим джерелом є любов
[10, с.143]. Повнота любові Бога виявляється у Спокутуванні, через яке наново повторюється
таємниця творіння, адже Ісус Христос здійснив примирення людей із Богом-Отцем.
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Досконалим прикладом любові до Бога та ближнього проголошується Діва Марія. У
своїй першій енцикліці «Відкупитель людини» Папа Іоанн Павло ІІ наголошував на тому, що
Ісус Христос, як відкупитель, повинен зайняти центральне місце в житті Церкви та в житті
кожного християнина. Він вважає, що саме у Христі та через Христа людина досягла повного
усвідомлення своєї гідності, піднесення та потойбічної вартості людської природи й сенсу
свого буття [3, с.19]. За словами Папи Бенедикта XVI, Христос є не лише початком, а й долею,
йдучи до Нього, ми наближаємося до кінця. Але цей кінець є не просто руйнуванням, а й
здійсненням, він дозволяє історії сягнути своєї внутрішньої повноти [10, с.74]. Таким чином,
уподібнення Христу та слідування заповіді любові виступають у католицизмі сутністю
історичного процесу. За словами Папи Бенедикта XVI, «історія позначена боротьбою між
любов‘ю і нездатністю любити, тим запустінням душ, яке настає, коли людина може визнавати
цінностями і дійсністю лише ті цінності, які можна виміряти... Це руйнування здатності любити
породжує смертельну нудоту. Воно отруює людину. Якщо би воно перемогло, то людина, а з
нею і світ зруйнувались би» [9, с.279]. На його думку, тільки любов робить людину тим, чим
вона має бути. Цікаво, що на запитання журналіста про те, чого хоче від нас Христос, Бенедикт
XVI відповів, щоби ми любили, бо тільки тоді ми стаємо його подобою.
Образ і подоба Бога-Трійці проголошується у католицизмі корінням «усього людського»,
«етосу», який досягає своєї вершини в заповіді любові». Він вказує, як зазначає Іоанн Павло ІІ в
енцикліці «Solicitudo rei socialis», на взаємозалежність усього людства як моделі Бога, єдиного
в трьох Особах [15, с.14]. Таким чином, любов до Бога та любов до ближнього постають
єдиним цілим. В ближньому ми вбачаємо Ісуса Христа, а у Христі зустрічаємось з Богом.
Згідно з вченням Римо-католицької церкви, любов є найбільш потужним інструментом змін як
на індивідуальному, так і на соціальному рівнях, справжньою метою людства, історичною та
трансцендентною. Внутрішнє перетворення людини, її поступове уподібнення Христу, заповіді
любові постають істотними передумовами морального вдосконалення.
Чільне місце в католицизмі займає також питання бачення людини, її місця, її меж
пізнання та свободи. Людина проголошується серцем і душею , головною метою та шляхом
Церкви [6, с.270]. Тому Римо-католицька церква виступає, перш за все, за людину, Богом і для
Бога створену, якій треба більше «бути», а не «мати» [11, с.20]. Богоподібність людини вказує
на те, що її сутність та існування нерозривно пов'язані з Богом. Папа Іоанн Павло ІІ стверджує
про властивий римо-католицькій соціальній доктрині антропоцентризм. Проте, на його думку,
цей антропоцентризм є особливим, оскільки вся людська доля пов'язана з Богом, а джерелом
гідності людини виступає милосердна любов Бога-Творця та Бога-Спокутувача. Тому понтифік
веде мову про існування особливого, «христоцентричного гуманізму» [8, с.432].
Людина, згідно з католицьким баченням, є створеною Богом як єдність душі та тіла. І
саме через цю єдність людина постає суб'єктом власних моральних актів. Тілесний вимір
дозволяє людині діяти у матеріальному світі, просторі її самореалізації та волі, не сприймаючи
тілесне як в'язницю чи вигнання. Тому в католицизмі стверджується, що нехтування тілесним
життям є неприпустимим. Як зазначається у Душпастирській конституції про Церкву сьогодні
Gaudium et spes, людина зобов'язана вважати своє тіло благим і гідним честі, тому що воно
створене Богом і призначене для воскресіння в останній день. Однак, через рану, нанесену
гріхом, тілесний вимір робить людину недосконалою. Тому будь-які реформи, будь-яке
сутнісне оновлення є можливими, в першу чергу, через внутрішню зміну людей, завдяки
повороту до серця та подолання егоїзму, гордості та людської гріховності, які випливають з її
свободи. І тільки завдяки та через Ісуса Христа людина здатна подолати власне безсилля та
гріховність. Отже, людина, згідно з католицьким баченням, наділена двома різними
характеристиками: як матеріальна істота, вона з'єднана із цим світом через власне тіло, і як
духовна істота, є відкритою до трансцендентного й готовою виявити більш глибоку істину
завдяки своєму розуму, яким вона долучається до розуму божественного.
З проблеми дуальності людського буття є похідним також питання свободи волі та
вільного вибору. Так, у католицькому вченні стверджується, що хоч людині і є притаманною
гріховність, але саме свобода проголошується головною передумовою пошуку людиною добра.
Людська істота повинна діяти згідно з вільним вибором як свідома особа, внаслідок власної
інтенції, а не сліпого внутрішнього імпульсу. Вона, згідно з католицьким вченням, є такою, що
цінує свободу та шукає її. Щоправда, ця свобода не є безмежна та здатність визначати добро та
зло, згідно з католицьким баченням, належить лише Богові. Віддаляючись від морального
закону, людина здатна завдати шкоди власній свободі та постати проти божественної істини.
Реалізуючи свою свободу, людина здійснює тоді моральні вчинки, коли підкоряється істині,
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тобто не оголошує себе творцем і володарем істини й етичних норм. В інакшому разі вона
перестає бути свободою і руйнує людину та суспільство. Все життя в католицизмі
проголошується немовби паломництвом в обитель Бога-Отця, визволенням від гріха та вибір
добра. Свобода, згідно з католицьким баченням, яка позбавлена міцної основи, є схильною
відкидати істину та дуже часто обирає зло. Тому, відмовляючись визнати Бога своїм початком,
людина порушує належний порядок, який веде її до кінцевої мети.
Висновки. Інформаційна доба відзначається значним впливом на культурне, суспільне
життя, а також і на релігійне життя. Разом із тим, Римо-католицька церква, як одна з найбільш
сучасних поміж інших християнських конфесій, має усталені філософсько-світоглядні основи.
Згідно з католицьким баченням, ключ, осередок і мета всієї людської історії перебуває у Бозі, а
світ виступає втіленням і сутністю божественної могутності. Крім того, католицьке бачення
відзначається яскраво вираженим антропоцентризмом і її головною категорією є «Любов-агапе».
Чільне місце в католицизмі займає також питання бачення людини, її місця, її меж пізнання та
свободи. Правильне розуміння цих засад дає змогу більш чітко дослідити й саме відношення до
інформаційної доби. Подальші розвідки у даному напрямку видаються перспективними з огляду
на можливість більш предметного та більш локального застосування даних засад, а також на
перспективність компаративного аналізу християнської етики та медіаетики.
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Summary
Kyyak M. Roman Catholic Church in Information Age: a Philosophical Dimension. In the rapidly
changing world in information age there is a huge influence on the cultural, social, and religious life. At the same
time, the Roman Catholic Church as one of the most modern among other Christian denominations has a clear
philosophical foundations. These, in particular, include: the vision of a mine as the personification of divine power,
pronounced anthropocentrism and «love-agape» as well as the vision of a man of his place, the frontiers of
knowledge and freedom. These are the basics that cause the attitude of the Roman Catholic Church to the new
changes associated with the information age. Keywords: media, information society, information age, the Internet,
the Roman Catholic Church, the social doctrine of the Roman Catholic Church, anthropocentrism, free will.
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ХРИСТОЛОГІЧНО-АПОКАЛІПТИЧНІ ВІЗІЇ ПРАВОСЛАВНОГО
ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ
Досліджуються питання православної есхатології. Аналіз праць переконує, що
домінуючою у православному вченні була ідея про апокаліпсис та прихід антихриста. Розвиток
цієї ідеї знаходив відображення у роботах отців церкви та сучасних філософів. Автор
приходить до висновку про необхідність глибокого і детального вивчення цієї проблеми. Ключові
слова: Тисячолітнє царство, антихрист, Спаситель, Страшний суд, рай, пекло, догматизм.
Актуальність проблеми. У православній традиції есхатологічна ідея до початку ХХІ
століття практично не була систематизована, але вивчалася як окремі розділи в контексті
сотеріології, екклезіології, антропології й есхатології. Відсутність цілісного дослідження
зумовило необхідність систематизації і наукового аналізу матеріалу з проблеми.
Метою статті є проілюструвати погляди на есхатологічне вчення, що сформувалися у
православній традиції. Висвітлити домінанти есхатологічної концепції православних.
Основний виклад. Дослідження змісту сотеріології, екклезіології, антропології
підтвердило, що найбільш розробленими у есхатології православних є концепція про
антихриста та тлумачення Апокаліпсису. Аналіз праць філософів дозволив нам виділити два
підходи перший – це історіософський, другий – біблійний.
Історіософський напрям найкраще виражений ідеями відомого православного дослідника
О. Меня. Він обґрунтовував есхатологічну проблему у своїх працях "Читая Апокалипсис. Беседы
об Откровении святого Иоана Богослова" [1] і "Библиологический словарь" у трьох томах. О.Мень
важливими темами апокаліпсису називає тему Тисячолітнього царства, а також розуміння пророцтв
і числової символіки 666 та числа сім. Окрім того застерігає від захоплення символізмом [1, с.250256]. У третьому томі словника богослов розглядає есхатологію за двома типами: загальну та
індивідуальну. Він характеризує позабіблійний світ, старозавітну есхатологію, новозавітну
есхатологію, а також здійснює загальний огляд історії: позабілійний світ, старозавітна есхатологія,
міжзавітна есхатологія, новозавітна есхатологія. О.Мень звертає увагу на те, що, крім традиційного
вчення про кінець історії, відображеного в Малому Апокаліпсисі, Христос сповіщав про царство як
про реальність сьогоднішнього дня. Дослідник визначає початок Царства першим приходом Ісуса
Христа на землю (його проповіддю, смертю і воскресінням). Парусія ж стане Його Другим
приходом – у славі (Мк. 14:62; Дії 1:11). Новозавітна есхатологія передрікає повну трансформацію
людської природи у Божому Царстві [2, с.471-473].
В українській філософській думці, безперечно, заслуговує на увагу доробок відомого
українського філософа, просвітителя, педагога, поета Григорія Сковороди. Для нього
Апокаліптика – це насамперед засіб для морального вдосконалення особистості. Філософ часто
використовує у творчості біблійну термінологію (Пасха, Новий Єрусалим, Мойсей, вибраний
народ, євреї) [3, с.173-211]. Він обґрунтував вчення про три світи і дві природи. Перший –
великий і всезагальний – це природа, два інших світи – малі й індивідуальні – це людина і
символічний світ, виражений у Біблії. Кожен з трьох світів має "зовнішню", видиму або
матеріальну природу і внутрішню невидиму, або духовну природу [3]. Історіософські підходи до
розгляду есхатології характерні і для філософів В. Соловйова, С. Булгакова, М. Бердяєва.
Православні мислителі ХІХ століття наполягали на недостатності використання поняття
"есхатологія". Доводячи свої міркування вони підкреслювали, що як епохи, так й історичні
ситуації є речами есхатологічними та апокаліптичними, а термін "есхатологія" визначали як
цілий комплекс уявлень про Божественний всечасний контекст історії, яка здатна розгортатись у
трьох вимірах: минулому, теперішньому і майбутньому. Наприклад, В. Соловйов приходить до
висновку, що історія апокаліптична і має свій кінець. Разом з тим, катастрофічність історії не
знімає питання про достойне самовизначення особистості, людських об‘єднань і людства
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загалом. "Антиномія кінцевості світу і морального обов‘язку служити справі його благоустрою в
християнському мисленні, – писав філософ, не знімається, але залишається частиною духовної
гігієни і есхатологічного самовизначення людини" [4, с.100]. Унаслідок глибокої духовної кризи
суспільства В. Соловйов розчарувався в самій ідеї Царства Божого на землі. Узагальнена ним
оцінка часу, що вступає в ХХ століття ілюструє картину наближення глибокої кризи людства,
кінець якої є крахом ідеї створення Божого царства на землі. В. Соловйов підкреслює, що
духовна єдність і відродження людства є можливими тільки на іншому боці історії. Отже, аналіз
історіософських поглядів В. Соловйова переконує, що настання Царства Божого, мислитель
переносить в есхатологічні часи, у потойбічне життя [4, с.257]. Він удається до характеристики
антихриста як важливої церковної особи у роботі "Россия и Вселенская Церковь [5].
Схожі з В. Соловйовим погляди мав філософ, протоієрей С. Булгаков. На його думку:
"…есхатологічна проблема, не може бути усунена з людської свідомості, і тому краще свідомо і
відверто зробити її предметом філософського обговорення… подібно до того, як кожна свідома
людина має свою філософію… і свою релігію, також кожна людина має і свою есхатологію,
живе не тільки сьогоденням, а й майбутнім і для майбутнього, від якого чекає здійснення своїх
мрій. Найжахливіше для людини — втратити віру в майбутнє" [6, с.204].
Есхатологія С.Булгакова на тлі православної есхатології ХІХ століття має дві індивідуальні
відмінності: він різко заперечує історичний прогрес, виступає проти ліберальнопозитивістської
ідеології, висуваючи поняття "трагічного" або "есхатологічного" прогресу; нехарактерна як для
православного, відмінність полягає у ідеї про кінцеве спасіння всіх (вперше висунуте Орігеном і
пізніше обгрунтоване Ф.Шлейєрмахером). У істинності вчення С.Булгаков був упевнений, і
довгий час воно залишалось у нього однією із "заповітних" тем. Наприклад, у "Нареченій
Ангела", він пише, що вічність пекельних мук повинна розумітися лише в суті одного "світлового
еона", тоді як спасіння є протилежним за суттю і має загальний та абсолютний сенс. Хіліастична
теорія, вважав С. Булгаков, лежить в основі марксистського соціалізму як світогляду [6, с.224225]. Виступає філософ прихильником суспільного поступу і прогресу завершення якого
розглядає як вичерпання можливостей світу. Категоричності цьому фактові надає його
народження між Першою і Другою світовими війнами.
Посилаючись на апостольський символ віри, С.Булгаков вбачає земне життя шляхом до
життя майбутнього віку, де "Царство благодаті" переходить у "Царство слави". Він підкреслює
суворість і строгість есхатологізму і формування особливого ставлення до смерті людини, яку
він порівнює зі смертю рослини [7].
Історичні події початку ХХ століття в державі свідчать про їх значний вплив на
становлення есхатології. Це добре розкрито у М. Бердяєва, есхатологізм якого мав не
історичне, а метафізичне джерело, і близькими за духом він визнає А. Швейцера, Блумгардта і
Рогаца [8, с.299].
Двома крайностями М. Бердяєв вважав: пристосування історичного християнства до
світу та аскетичне християнство [8, с.301].
Дослідник розглядав діалектику як співвідношення минулого, теперішнього,
майбутнього, які один одного заперечують і, одночасно, припускають. Історичний час
М. Бердяєв порівнював з розірваними частинами, кожна з яких повстає проти іншої. Отже,
історія у філософа є есхатологічною. "Історія має сенс тільки в тому випадку, вважав богослов,
якщо вона закінчиться... Іманентного сенсу історія не має, вона має лише трансцендентний
сенс" [9, с.105]. Есхатологія М. Бердяєва є визнанням абсолютного характеру майбутнього, що
стає радикальним судом над Людиною та історією. Письменник прогнозує, що історія
рухається до центральних і абсолютних по своїй значимості обставин – появи Христа, і вона
рухається далі від Христа, до послідовних, кінцевих обставин всесвітньої історії – до Другого
приходу Ісуса Христа [10].
Есхатологічне майбутнє М. Бердяєв вбачав на прикладі звіря як на істоті не
індивідуальній, а колективній. Тобто есхатологічна свідомість означає перехід від історії до
мега історії, яка вкорінена в екзистенціальному часі і лише іноді через мить і через кінець
історії і часу проривається в історичний час. Засобом подолання історичних протиріч філософ
визначив любов, яка забезпечує самоусвідомлення і розвиток особистості, сприяє досягненню
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свободи є джерелом будь-якої творчості. Висновком есхатологічних пошукань він визначає
тезу: ―Будьте людяними в одну з нелюдських епох світової історії, бережіть людську подобу,
вона є подобою Божою…‖ Мету життя філософ розглядає як повернення до містерії Духа, у
якому Бог народжується у людині, а людина народжується у Бозі [8, с.314].
Розвиток есхатологічних ідей маємо у роботах одного з відомих релігійних філософів,
правознавців, громадських діячів початку ХХ століття Є. Трубецького. Прогресивну роль
православ‘я громадський діяч розуміє як спасіння людини після воскресіння. При цьому акцент
робить на тілесне воскресіння, яке включає у себе повну реабілітацію матерії, що стає "духовним
тілом". Філософ вводить поняття "виправдання", яке пояснює есхатологічний компонент
біблійної есхатології – нове життя у новому часі. Змістом духовного життя віруючого філософ
вважає розуміння біблійних істин, а засобом його вираження – іконопис [11, с.81-100].
Таким чином, для есхатологічних пошуків ХІХ століття характерними рисами є: акцент
на індивідуальній есхатології, що зумовлено актуальністю проблеми для соціуму і бажанням
прогресивних діячів суспільства і церкви збагнути її суть і призначення у світі. Увага до питань
моралі у контексті есхатології займає теж не мале місце. Намагання виміряти рівень духовного
підйому людини, знайти точки взаємопроникнення ідеального і матеріального надає
завершеності есхатологічним пошукам.
Другий напрям досліджень православної есхатології – богословський розкриває
проблему формування поняття "есхатологія" і її категоріального апарату, в основному на
біблійних основах. У роздумах про формування категоріального апарату есхатології
дослідники визначають тривалий етап від загального визначення суті до індивідуального
розуміння змісту есхатологічних пророцтв. Відомими в цьому є праці І. Ліонського,
К. Ієрусалимського, І. Золотоуста, А. Кесарійського, І. Дамаскіна. Початок ХХІ століття
загострив інтерес багатьох православних дослідників на есхатологічних поглядах І. Сіріна.
Своєрідним елементом його есхатології є вчення про загальне спасіння, яке співзвучне зі
вченням Г. Нісського. Він вважав, що ті, хто помер і не досягнув досконалості, але мав надію
на її досягнення, будуть прилучені до старозавітних праведників, які не бачили Христа при
житті, але надіялися на Нього [12].
З першої половини ХІХ століття і на початок ХХ століття новим явищем у вивченні
есхатології став детальний аналіз основних біблійних понять: "Другий прихід Христа",
"Тисячолітнє Царство", "Страшний суд". Виразниками ідей цього періоду є В. Зеньковський,
митрополит Макарій (Оксиюк) та православний дослідник М. Шмеман. В. Зеньковський пише про
православне розуміння кінця світу, виокремлює його суттєві елементи: Другий прихід Ісуса
Христа, страшний суд, Тисячолітнє Царство, піддаючи критиці нехристиянські вчення посмертного
існування. На провідній ролі церкви у спасінні грішника наполягає і митрополит Макарій Оксиюк.
Він майже погоджується з думкою Григорія Нісського про тимчасовість пекельних мук грішника.
Грішник мучиться, поки душа його є грішною. Як тільки душа позбудеться гріхів через
страждання, які можна полегшити молитвою, муки грішника закінчаться [13].
На відміну від попередніх, дещо догматичних і консервативних представників епохи,
А. Шмеман приділяє більше уваги моральному компоненту есхатології, виокремлює інший тип
богослов‘я чисту духовність, яку розуміє як втечу від світу без усіляких прагнень розуміння
його проблем [14, с.6-14]. Змістом досліджень архієпископа Віктора (Пивоварова), а також
архімандрита Аввакума, архімандрита Іануарія стали пошуки ознак наближення кінця світу і
передбачення цієї дати, а також проповідування Євангелії по цілому світу і есхатологічне
пояснення основних таїнств. Один з них тлумачив апокаліпсис у руслі політичних подій і
більшовизм розглядає як перше воцаріння антихриста [15]. Архімандрит Аввакум розвиває
думку про безкінечність світу як фази Божого домострою [16]. Так, як і С. Булгаков, який
розглядає есхатологію у контексті Апостольського Символу віри, архімандрит Іаннуарій
(Івлієв), звертає увагу на есхатологію молитви "Отче наш", в якій прослідковується тема
настання Царства Божого: "нехай прийде Царство Твоє (Мт. 6:10). Він пояснює "кінець світу"
як розумну кінцеву мету світової історії, а не як випадкове обірвання ряду світових подій [17].
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Розвиток цих думок маємо у роботах О. Кирлєжова. Богослов наголошує, що Бог
відкрився людству у Христі як есхатон – як Останній, який в той же час і виступає Першим.
Христос – Есхатон – це і Логос творіння, і Син Божий, який став Сином Людським, і Агнець,
який поніс гріхи світу, і грядущий Суддя і Цар Апокаліпсису. Весь історичний час охоплений
Його присутністю і Його досконалістю [18].
Осмислення есхатологічних проблем через аналіз політичних і громадських подій
характерне для робіт С. Фірсова [19, с.525-539] та В. Масненка. Будучи представниками різних
історичних епох, вони звертали увагу на те, що зачинателі протистоянь втратили можливості
для спасіння. Війна у духовному сенсі сприймалася як Армагеддон – остання битва перед
кінцем світу [20].
Дослідник Б. Кір'янов виділяє необхідність збереження оригінального тексту
Об'явленння. Посилаючись на працю В. Четиркіна, він визначає, що істинність слів
Апокаліпсису зумовлена свідченням Павла, Матвія, Ігнатія Богоносця, Юстина.
Старозавітна есхатологія представлена у роботі Б. Кір'янова пророцтвом пророка Ісаї.
Автор згадує відомий час настання Царства день святий, що є Тисяча років. Іринею Ліонському,
приписує здобуток – встановлення істини про число 666 (до єпископа в церкві
розповсюджувалися листки з числом антихриста – 616). Його ж він і називає авторитетним
дослідником есхатологічних подій і теорії про Тисячолітнє Царство, описане у Старому Завіті.
Тому, що пророки пророкували до Івана Хрестителя, а Він прийшов і знаменував Царство Боже.
Вагомими дослідженнями ідеї Тисячолітнього Царства Б. Кір‘янов називає вчення Папія і
свідоцтво Макарія Патарського про істинність Тисячолітнього Царства та перше воскресіння
мертвих у Тисячолітньому Царстві справжнє свято кущів, яке святкують євреї у сьомому місяці
і сім днів як звеличення справ людини за законом. Аналізуючи різні підходи до аналізу
біблійної есхатології, Б. Кір‘янов критикує митрополита Макарія за його необізнаність в
есхатологічній проблемі та за непослідовність у поглядах, що мала вияв у виданому в 1869 році
митр. Макарієм підручнику .
Щодо есхатологічних молитовних роздумів Православної Церкви, то тут згадуються її
власні історичні корені, а найбільше Серафим Саровський, який вважав, що молитва є
необхідною для життя християнина, наполягаючи на тому, щоб християни постійно
молилися [21]. Духовне переродження у молитві розкривається через обґрунтування суті
Царства Божого, яке є правда, любов та мир, а також у молитві до Божої Матері, яка ще
називається ангельським вітанням, через те що архангел Гавриїл приніс Марії у місто Назарет
вістку, що від неї народиться Спаситель світу.
У Символі віри есхатологізм найбільш виражений у двох членах, а саме, про розп‘яття,
страждання і про воскресіння Ісуса з мертвих. Важливою умовою для спасіння, за Символом
віри, є одне хрещення. Це таїнство, у якому віруючий при трикратному зануренні у воду в ім‘я
Бога Отця і Сина і Святого Духа помирає для життя гріховного і відроджується від Духа
Святого у життя духовне і святе [22, с.47-55].
Молитовні есхатологічні настрої знаходять своє логічне продовження у проповідях,
наукових статтях сучасних богословів. Наприклад, протоієрей Георгій Флоровський порівнює
християнство і східні релігії, підкреслюючи есхатологію святих Таїнств, наполягає на їх
викупній силі і благодаті його воскресіння. Таїнствами підкреслюється вселенське значення
жертви і перемоги Христа [23]. Священномученик Сергій Мечев акцентує увагу на тому, що
смерть тіла – це виконання Божого повеління "із землі взятий, у землю і підеш".
Висновки і перспективи дослідження. Таким чином, аналіз філософсько-релігійної
літератури засвідчив, що за типологізацією найбільше уваги приділяється індивідуальній
есхатології. Автори роблять акцент на новозавітній есхатології Царства Божого, тому що її суть
спрямована у майбутнє і є межовою у питаннях сьогоднішнього і майбутнього. Більшість
православних дослідників описують Апокаліпсис у загальному і мало звертаються до деталізації
опису змісту есхатології, окрім домінування вчення про антихриста. Перспективами подальших
досліджень вважаємо дослідження специфіки есхатологічного вчення на сучасному етапі.
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Summary
Malyk V. Christological, Eschatological and Apocalyptic Vision of the Orthodox Doctrine. In the
article the author studies the issue of Orthodox eschatology. Analysis of papers shows that dominant in
orthodox doctrine was the idea of the apocalypse and the coming of the Antichrist. The development of this
idea found reflection in the works of the Church Fathers and modern philosophers. The author concludes the
need for thorough and detailed study of this problem. Keywords: Millennial kingdom, the Antichrist, the
Savior, Judgment, Heaven, Hell, dogmatism.
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ЗНАЧЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА У ФОРМУВАННІ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Розглянуто вплив християнства на формування громадянської культури української молоді.
Проаналізовано значення громадянської культури у структурі громадянського суспільства, виявлено
чинники, що впливають на її формування та проведено критичний аналіз в українському контексті.
Встановлено, що християнські церкви, як інституції, які володіють найвищим рівнем суспільної
підтримки і формують цінності світоглядно близькі чеснотам громадянського суспільства, можуть
виступати потужним чинником формування громадянської культури української молоді. У статті
проаналізовано європейський досвід співпраці церкви, держави і громадських організацій у формуванні
громадянської культури молоді. Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська культура,
християнство, молодь, цінності, чесноти.

Процеси соціальних трансформацій українського суспільства упродовж останніх
двадцяти років засвідчили як про невиправданий оптимізм, так і про неготовність громадян та
політичних еліт здійснювати ці трансформації. Причини цього вбачаємо у кількох площинах,
однією з яких є концептуальна невизначеність українського проекту, принципова байдужість
держави до будь-яких серйозних стратегічних побудов на тлі ритуальних констатацій
важливості втілення тих чи інших інститутів зрілого демократичного суспільства. Одним з них
є громадянське суспільство. Цей концепт, відроджений у науці наприкінці двадцятого століття
як винятково важливий інструмент посттоталітарних трансформацій і підтримки демократії (
мається на увазі його реальна соціальна практика), попри надзвичайно часте згадування, так і
не став предметом серйозної уваги українців. Усе зводиться до двох речей: ствердження його
важливості і констатацій його слабкості, а то і взагалі відсутності. А попри те значення
громадянського суспільства для побудови і підтримки демократії справді виняткове. Тут варто
згадати лише приклад провалу проекту «Помаранчевої революції». На нашу думку
визначальною причиною його була саме відсутність достатньо сильного громадянського
суспільства, яке б мало з одного боку чинити тиск на владу, домагаючись реального втілення
задекларованих принципів, а з іншого – допомагати їй у цьому втіленні. Кількатижневе «велике
стояння» на Майдані – це безсумнівно серйозний сигнал про наявність в українців чеснот,
необхідних для заснування громадянського суспільства, але не його повноцінного існування.
Таким чином, видається слушним стверджувати, що актуальність теми громадянського
суспільства залишається вагомою, особливо в контексті євроінтеграційних прагнень України.
Громадянське суспільство є доволі широко висвітленою у науковій літературі темою, яка
заново відновлена у науковому дискурсі 80-их років минулого століття. Ця концепція отримала
розвиток у фундаментальних працях американських і європейських дослідників. Насамперед,
це роботи Джефрі Александера, Ернеста Ґелнера, Юрґена Габермаса, Джона Кіна, Ендрю Арато
та Джин Коен, Роберта Патнема, Джона Селігмана та Едварда Шилза. В Україні проблематика
громадянського суспільства найглибше висвітлення отримала у працях Є. Бистрицького, А.
Карася, А. Колодій, І. Пасько, М. Патей-Братасюк, М. Рябчука. Необхідно відзначити, що
спільним моментом українських дослідників, особливо А. Карася та А. Колодій є виокремлення
важливості громадянської культури як системи цінностей. На наш погляд, саме вони
створюють основу громадянського суспільства, знаходячи свій розвиток у компонентах
інституційного плану. Без культури довіри і толерантності, солідарності і доповнюваності,
участі і відповідальності громадянське суспільство не може існувати, адже є не лише сферою, а
типом взаємодії , певною моделлю соціальної організації [3, с.17].
Констатація важливості громадянської культури без віднайдення ефективних способів її
формування має лише теоретичний вимір і позбавлена будь якого практичного сенсу. Відтак,
можемо стверджувати, що аналіз чинників, які впливають на формування громадянської
культури як критичного елемента громадянського суспільства, поки що не знайшов
достатнього висвітлення у науковій літературі. Ті ж спроби, які мали місце, не засвідчували
достатньої глибини аналізу, обмежуючись поверховими констатаціями впливу різних
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соціальних інститутів на формування громадянського суспільства в цілому. В умовах зрілого
громадянського суспільства громадянська культура формується двома основними чинниками: з
одного боку у межах самих добровільно сформованих асоціацій (так званих шкіл демократії), а
з іншого – самою державою, яка потребує активності добровільних організацій і
цілеспрямовано формує чесноти громадянської культури у школі. Значне місце у цьому процесі
посідає сім'я, даючи наочний приклад через громадську активність батьків. В Україні умови
суттєво відрізняються. Нерозвиненість самої інституційної сфери громадянського суспільства
позбавляє українців засвоювати громадянські цінності у процесі участі у добровільних
асоціаціях. Сім'я як соціальний інститут теж не може сприяти цьому через низку чинників. Поперше, для демократії важливим є наявність достатнього числа власників, які ні від кого не
залежать матеріально [3, с.17], а в Україні в умовах різкого майнового розшарування переважна
кількість сімей є незаможними. По-друге, у самих батьків відсутні цінності громадянської
культури, вони не зорієнтовані на самореалізацію та захист власних інтересів через участь у
громадських організаціях. Навпаки, залежність від держави, толерування порушень їх прав,
використання корупційних механізмів замість правових форм захисту інтересів – усе це
нівелює значення сім'ї як чинника формування цінностей громадянської культури. За цих
обставин саме держава мала б стати визначальним чинником її формування. Так є в країнах
західної Європи, де громадянське суспільство і держава співпрацюють, доповнюють одне
одного. І саме держава через систему освіти виховує цінності громадянської культури,
забезпечує соціалізацію молодих громадян. Демократія не сприймається у Європі просто як
форма урядування заснована на регулярних виборах [2, с.12], демократія – це певна система
цінностей, доктрина, світогляд, і держава забезпечує її існування через появу нових поколінь
громадян, які поділяють ці цінності. Але саме цього немає в Україні: демократія є формою,
оболонкою без властивого їй змісту. Натомість вагомо позначається на практиці державного
життя спадок тоталітарного минулого, який знаходить свій вияв у патерналізмі як стилі
здійснення влади і клієнталізмі як моделі ставлення громадян до держави. Якщо держави
розвиненої демократії надають виняткової ваги громадянській освіті у структурі шкільної
освіти, то в Україні ще донедавна взагалі були відсутні її елементи у структурі шкільної
програми. Лише з 2004 року завдяки підтримці Міжнародної агенції з розвитку уряду США (US
AID) та країн Євросоюзу було почато розробку Концепції громадянської освіти в Україні.
Згідно неї мета громадянської освіти – сформувати особистість, якій притаманні демократична
громадянська культура, усвідомлення взаємозв‘язку між індивідуальною свободою, правами
людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі у житті
суспільства[4] Проте викладаються матеріали цього проекту («Освіта для демократії в
Україні») лише в початкових класах, що є недоречним з огляду на вік, коли формуються
світоглядні позиції молоді (а це відбувається у старших класах). Найзначнішою проблемою для
формування громадянської культури молоді на нашу думку є разюча відмінність між
декларованими цінностями і нормами і реальною практикою української держави, що в
результаті призводить до нігілізму. З огляду на це для формування громадянської культури
важливими є суспільні інститути, які, з одного боку, здатні сприяти засвоєнню чеснот,
притаманних громадянській культурі, а з іншого – володіли б високим рівнем суспільної
підтримки. В Україні серед таких інститутів виділяється церква, точніше церкви кількох гілок
християнства, які поширені в Україні. Упродовж усієї історії незалежної української держави,
церква мала найвищі показники довіри серед усіх суспільних інститутів. Це переконливо
доводять результати соціологічних опитувань. Зокрема, згідно останнім опитуванням,
проведеним Центром ім. Разумкова (травень 2013) церкві повністю і в основному довіряють
31,7% і 38,4% українців відповідно, що разом становить 70, 1% - недосяжний поки що показник
для будь-якого іншого суспільного інституту [5]. Вплив церкви на формування громадянської
культури може здійснюватись у двох основних площинах. У першу чергу християнське
віровчення підкреслює важливість низки цінностей і чеснот, фундаментальних і для
громадянської культури зрілого демократичного суспільства. Їх порівняльний аналіз є
предметом окремого нашого дослідження, однак можемо стверджувати, що християнство
наголошує на цінностях свободи і відповідальності, соціальної участі і підтримки. Окремо слід
підкреслити цілісність християнського світогляду, нерозривність цінностей, переконань і
соціальної практики. По-друге, залучення молоді до організації та проведення
найрізноманітніших соціальних та євангелізаційних проектів, інспірованих церквами, і є тими
самими «школами демократії», на важливості яких наголошують дослідники громадянського
суспільства. Участь у них є винятково добровільною, відтак формує «соціальний капітал» - ті
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невід‘ємні риси особистості, завдяки яким вона стає здатною до кооперації та ефективних
солідарних дій [3, с.19]. Таким чином, метою статті є висвітлення впливу християнства на
формування особливого типу громадянської культури, як невід‘ємного елемента
громадянського суспільства, у контексті його становлення в Україні. Для реалізації мети
дослідження вважаємо за потрібне здійснити аналіз європейського досвіду формування
громадянської культури молоді і впливу, церкви на вказані процеси, оскільки:
а) Європа є батьківщиною ідеї та практики громадянського суспільства;
б) європейські суспільства існують у форматі моделі «правова держава –
громадянське суспільство», а отже, держава створює передумови існування громадянського
суспільства, до яких належить і формування громадянської культури молоді та
регламентація впливу церков на цей процес;
в). Європа, як і Україна визнає (хоч і не без дискусій) вплив християнської традиції
на суспільство, є неоднорідною у конфесійному плані, а також аспекті значення церков в
історії різних регіонів.
Школа є найбільш сприятливою галуззю аналізу для дослідника, що цікавиться
стосунками між державою, суспільством та релігіями. В тому, як суспільство усвідомлює роль
держави у справі шкільного виховання, розкривається не лише ставлення держави до
громадянського суспільства та її відповідність вимогам та правам родини, а й спосіб, у який
вона встановлює свої стосунки з релігіями. Релігіям завжди були притаманні педагогічні
наміри, і кожна держава-нація мала вирішувати питання розподілу ролей між громадськими та
релігійними інстанціями. Важливо на рівні Європи розібратися в питанні, аналізуючи витоки та
передумови прийнятих у різних країнах рішень з проблеми стосунків між школами та
релігіями. Таке дослідження є тим більш необхідним через те, що шкільна інституція перебуває
сьогодні в кризі й змушена до перегляду своєї місії у суспільствах, де самі учні шкіл, умови
їхнього життя та ставлення до знань стали зовсім іншими.
Дослідження стосунків між школою та релігією у західноєвропейському просторі є такою
складною справою через те, що умови задачі змінюються залежно від країни. Кожна національна
(або регіональна) ситуація являє собою, насправді цілий окремий світ, що може бути об'єктом
поглибленого вчення. Нещодавні зрушення в багатьох країнах ще посилюють цю складність. На
думку відомого французького соціолога релігії Жана-Поля Віллема, крізь надзвичайно загострену
проблему стосунків між школою та релігією можна побачити два важливих питання. Це, з одного
боку, питання становища системи освіти у кожній країні та ролі школи в суспільствах, що
піклуються про розвиток громадської освіти, шануючи водночас релігійні свободи: як
усвідомлюється функція культурної інтеграції школи та як визначаються її стосунки з суспільнокультурним оточенням? З іншого боку, це питання становища релігій у різних країнах Європи та
ролі, визнаної за ними в громадському житті [1, с.139]. Перш ніж торкатися питання ставлення
шкільних систем до релігії, необхідно підкреслити різноманітність цих шкільних систем у
Європі, такі їхні аспекти, що не залишаються без наслідків для взаємовідносин між школами та
релігіями. Тут не йдеться про те, аби заперечувати подібності, наприклад, тенденцію до
вирівнювання тривалості обов'язкового шкільного навчання та віку, в якому воно починається й
закінчується. Суттєву роль тут відіграє держава. Системи освіти в Західній Європі коливаються
між централізацією та децентралізацією. Централізовані системи прагнуть ввести деяку
децентралізацію (Франція), а децентралізовані - централізацію (Велика Британія).
Спостерігаються також різні форми федералізму (наприклад, у Німеччині та в Бельгії), так само
як різні форми централізації в Нідерландах, Данії, Ірландії.
Європейські країни являють також приклад дуже різних способів сполучення
громадського та приватного навчання, і часом навіть важко чітко розрізнити громадський
сектор від приватного, коли в деяких країнах значна частина обов'язкового шкільного навчання
забезпечується приватними закладами, що цілковито визнаються й підтримуються державою.
Історія та розмаїття національних ситуацій демонструє, що школа відіграє величезну роль у
відносинах між різними інстанціями суспільного контролю, які прагнуть запровадити
узаконене навчання: це держава, Церква, різні течії громадської думки, користувачі шкіл та їхні
об'єднання. Всі ці сили співвідносяться по-різному, залежно від країни. Так, у Франції стосунки
між школою та релігіями були глибоко закарбовані боротьбою між Католицькою Церквою та
республіканською державою за суцільний контроль над навчанням. Школа підпадає під впливи
з боку родин, держави, релігійних та політичних сил, у кожної з яких свої вимоги до навчання.
Згідно з обставинами та національними ситуаціями, стосунки, що зав'язуються між цими
силами в галузі освіти, визначатимуться різними типами альянсів та угод, суперечок та
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протистоянь. І залежно від стану цих стосунків, дуже різними можуть бути відносини між
культурами шкільного навчання та релігіями.
Деякі суспільні групи вважають, що шкільна освіта має бути, наче ковпаком, накрита
релігією, яка розглядається як щось, що має охоплювати весь механізм навчання цілком, в усіх
аспектах. Це введення шкільної освіти в релігійні межі виявляє себе в існуванні християнських,
юдейських, мусульманських шкіл, де все навчання, в різному ступені та з різним успіхом, є
проникнутим релігійністю. Але так само може йти мова про охоплення шкільної освіти
антирелігійною ідеологією: так, у колишньому СРСР існувало прагнення охопити школу
політикою, перетворити її на рупор державної ідеології, включаючи «науковий атеїзм», що мав
продемонструвати неспроможність релігії у філософському, науковому та історичному планах.
Школа за таких умов є «ідеологічним апаратом держави», на який покладено завдання
виховувати народ у дусі панівного світогляду. Це прагнення, зрозуміло, стикалося з певним
опором і також могло еволюціонувати під тиском дійсності. Зазначимо, що навіть після
десятиріч офіційного атеїзму радянське суспільство так і не стало атеїстичним.
Насправді, в керівництві шкільною інституцією найчастіше мають місце складні угоди та
компроміс між державою, релігійними інстанціями, громадянським суспільством, причому
влада звичайно прагне затвердити свої прерогативи в справі освіти, будучи в той же час
змушеною враховувати вимоги родин. Сьогодні можна сказати, що школа вже не є до такого
ступеню інструментом держави-емансипаторки, що прагнула через посередництво
громадського навчання нести світло модерності дітям, загрузлим у мовних, регіональних,
релігійних традиціях, які вважаються відсталими. Таким чином, у стосунках між школами та
релігіями знаходить відображення історія західної модерності, тієї модерності, що переможно
заявила про себе в освітньому проекті та в критичному ставленні до релігії. Звичайно, стосунки
між шкільним середовищем та релігіями великою мірою залежать від стосунків між державою,
суспільством та релігіями в кожній країні, а зокрема - від типу стосунків між Церквами та
державою в цій країні та від стану справ з релігією, що склалися в даному суспільстві. Існує,
наприклад, істотна різниця між двосповідними суспільствами, такими як у Німеччині або в
Швейцарії, де національна єдність викувалася шляхом замирення міжконфесійного конфлікту,
та суспільствами односповідними, як у Греції чи в Данії, де національна тотожність викувалася
в тісному симбіозі з панівною релігією країни (відповідно православ'ям та лютеранством), або,
як у Франції, в конфлікті з панівною релігією. Цими елементами глибоко просякнуті стосунки
між державою, суспільством та релігіями в кожній країні, зокрема, тип нейтральності держави
щодо віросповідань та місце, визнане за релігіями в громадському житті[1, с.142].
Європейське право недвозначно визнає законність двох речей: 1) громадська школа має
бути плюралістичною та шанувати релігійні й філософські переконання родин; у ній має бути
забороненою всіляка пропаганда; 2) навчання є вільним, що включає свободу створювати
приватні школи, але це не означає, що держава зобов'язана утримувати ці школи. Хоч багато
держав і підтримують їх.
Визнання за родинами права забезпечувати для своїх дітей виховання відповідно до свого
філософського та релігійного вибору уможливлює в різних країнах Європи вивчення способу, в
який шкільна система піклується про здійснення цього права. Як західноєвропейська школа дає
собі раду з філософським і релігійним розмаїттям, що існує в родинах? З точки зору ідеального
типу (за Вебером) Жан-Поль Вілем пропонує розрізняти п'ять типів, два з яких є
сегментованими, а три інтегрованими.
Про сегментовані типи ми говоримо щодо таких систем, де шкільне навчання
структурується за великими релігійними та філософськими концепціями людини та світу - чи
то у формі зовнішньої сегментації, чи то у формі сегментації внутрішньої.
Зовнішня сегментація (перший тип) відповідає інституційній сегментації (система
розмежувань) системи виховання в школах з різними філософсько-релігійними орієнтаціями:
католицькі, протестантські, юдейські, вільнодумні школи. Найчіткіше представлений цей тип у
Бельгії та Нідерландах, Хоча для цих країн є характерною тенденція до зняття розмежувань, у
шкільній галузі сегментація зберігає силу. Так, констатується посилення в Бельгії католицької
секції в шкільній галузі. У Нідерландах з 1966 по 1996 р. також спостерігається дедалі більша
перевага віросповідної школи; якщо в 1966 р. 40% нідерландців обирали громадську школу та
54% - віросповідну (ще 6% відповідали, що їм байдуже), то через 30 років співвідношення
складало вже відповідно 34 та 41%. Зняття розмежувань відбувається, але не обов'язково на
користь громадської або «нейтральної», як кажуть нідерландці, школи.
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Внутрішньо сегментований тип (другий) відповідає варіантам, коли сегментація
відбувається, навіть у лоні самої школи, лише на рівні однієї дисципліни, а саме тієї, яка
займається вибором життєвого сенсу. Це організація в лоні школи загального релігійного
навчання або викладу лаїчного світогляду. Цей тип зустрічається в Німеччині, в офіційних
школах Бельгії, в громадських школах Ельзас-Мозеля у Франції.
Інші моделі, інтегровані системи, уникають будь-якої, зовнішньої чи внутрішньої,
сегментації школи (навіть якщо припускають обмежену сегментацію) та віддають перевагу
концепції національного виховання. У цій інтегрованій моделі, з точки зору ідеального типу,
можна розрізнити три різновиди: 1) лаїчний тип, 2) лаїко-релігійний тип та 3) релігійний тип.
Лаїчний тип побудовано на виключенні будь-якого релігійного навчання в школі та на
загальній секулярності, що ставиться вище за різні варіанти релігійного та філософського
вибору. До цього типу найбільш наближеною є Франція. Лаїко-християнський тип поєднує
загальну секулярність та загальну релігійність, яка є особливо поширеною в даному
суспільстві: в Італії це католицтво, в Данії - лютеранство, в Греції - православ'я. У цьому
мішаному інтегрованому типі загальна секулярність може набувати відтінку окремого
релігійного виміру, а загальна релігійність може бути глибоко секуляризованою (Данія).
Нарешті, в релігійному типі сприймається лише внутрішньо сформоване та структуроване
релігією виховання (Ірландія).
Ця типологія, хоча її цінність є відносною, а мета лише в тому, щоб полегшити
аналіз, дозволяє висвітлити диференційоване прилучення шкільних систем та варіантів до
вибору життєвого сенсу та, вочевидь, до релігійних інституцій, так само як і до місця,
визначеного побажаннями родин. Аж ніяк не будучи другорядною системою, ці розмаїті
приєднання дуже глибоко коріняться в національних та регіональних особливостях. Вони
знаходять пояснення в тому, як саме утворилася кожна держава-нація. Стосунки між
школою та релігіями знаходять, таким чином, пояснення в політиці та в тому, як була
побудована демократія в кожній країні[1, с.147].
Взаємовідокремлення церков та держави, яке здебільшого переважає, не перешкоджає релігії
бути експліцитно присутньою в школі, зокрема, це виявляється в офіційному запровадженні курсу
релігії в громадському вихованні: часто надається місце вивченню релігійних, а часом і
нерелігійних світоглядних систем. У країнах, де національна тотожність пов'язана з певною
релігійною традицією, ця традиція надає релігійного виміру громадському шкільному вихованню в
цілому: так, в Ірландії Католицька Церква у більш чи менш прямий спосіб визначає зміст
початкового шкільного навчання. Іншим прикладом є Греція, де вивчення православної релігії є
обов'язковим у школах, підпорядкованих Міністерству народної освіти та релігії.
Проведене дослідження дає підстави зробити низку висновків. Громадянська культура як
система цінностей створює основу громадянського суспільства, знаходячи свій розвиток у
компонентах інституційного плану. Громадянська культура формується двома основними
чинниками: з одного боку у межах самих добровільно сформованих асоціацій (так званих шкіл
демократії), а з іншого – самою державою, яка потребує активності добровільних організацій і
цілеспрямовано формує чесноти громадянської культури. Християнські церкви, як інституції,
які володіють найвищим рівнем суспільної підтримки і формують цінності світоглядно близькі
чеснотам громадянського суспільства, виступають потужним чинником формування
громадянської культури української молоді.
Вплив церкви на формування громадянської культури може здійснюватись у двох
основних площинах. У першу чергу християнське віровчення підкреслює важливість низки
цінностей і чеснот, фундаментальних і для громадянської культури зрілого демократичного
суспільства. Християнство наголошує на цінностях свободи і відповідальності, соціальної
участі і підтримки. Окремо слід підкреслити цілісність християнського світогляду,
нерозривність цінностей, переконань і соціальної практики. По-друге, залучення молоді до
організації та проведення найрізноманітніших соціальних та євангелізаційних проектів,
інспірованих церквами, і є тими самими «школами демократії», на важливості яких
наголошують дослідники громадянського суспільства. Участь у них є винятково добровільною,
відтак формує «соціальний капітал» ті невід‘ємні риси особистості, завдяки яким вона стає
здатною до кооперації та ефективних солідарних дій.

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

197

Література
1.Віллем Жан-Поль. Європа та релігії. Ставки XXI-го століття / Жан-Поль Віллем; [пер. з фр. Д.
Каратєєв]. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА,2006. – 331с.
2.Кін Джон Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення / Джон Кін; [пер. з англ.]. – К.:
«К.І.С.» «АНОД», 2000. – 267с.
3.Колодій А. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу)
/Антоніна Колодій //Незалежний культурологічний часопис Ї. – 2001. – Число 21. – С. 6-33
4.Концепція громадянської освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
library.kr.ua/women.html/pgovuindx.html
5.Чи довіряєте Ви Церкві? (динаміка, 2000-2013) /соціологічні опитування // Сайт Українського центру
економічних і політичних досліджень іменні Олександра Разумкова. – Режим доступу:
www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=83
Summary
Protsuk R. Christianity Significance over Forming of Ukrainian Youth Civil Culture. Christian influence
over Ukrainian youth civil culture forming has been considered. Analysis of civil culture role within civil society
structure has been performed, as well as there were found out factors, influencing civil culture process formation.
There has been established that Christian churches, as social institutions, possess the highest degree of social
promotion, and are capable of setting up values close to the virtues of the civil society, as well as churches could act
as considerable factor of Ukrainian youth civil culture forming. The article researches European experience of
church, state and non-governmental organizations relations while forming youth civil culture and determines
directions of this experience application in Ukraine. Keywords: civil society, civil culture, Christianity, values, virtues.
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ДЖЕРЕЛА ВИТОКІВ УНІВЕРСАЛІЙ
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Досліджено джерела витоків універсалій середньовічної філософії, починаючи з часів античності
- Платон, Аристотель, неоплатонізму – Порфирій, та вплив їхніх ідей на формування та становлення
загальних понять або універсалій в епоху Середньовіччя. Зроблено спробу більш детально вивчити і
дослідити вчення Платона про ідеї; диференціювати відмінність між ідеєю та ейдосом та винести ці
поняття на загальний абстрактний рівень. Продовжуючи дослідження вчення Аристотеля про загальне
та одиничне, виявлено неоднозначне тлумачення дослідників теорії Аристотеля щодо проблеми
сутності. Доведено, що учення Аристотеля про загальне (універсальне) та одиничне представляє дві
філософські традиції – номіналістичну та реалістичну, які є домінуючими в Середньовіччі. Показано,
що те, що формує реалістичну та номіналістичну тенденцію Аристотеля, є сутність або «щойність»
речі. Проблему універсалій Аристотель розглядає через категорії. Ключові слова: універсалія, сутність,
загальне, одиничне, реалізм, номіналізм, ряд, вид, річ.

Актуальність теми зумовлена неоднозначним підходом у вивченні загального та
одиничного у вченнях Платона, особливо Аристотеля, та їх подальшою трансформацією в
реалізм та номіналізм Середньовіччя.
Мета статті полягає в розкритті поняття універсалії як основи загального через ідею
(ейдос) у Платона, сутність та категорії Аристотеля, роди та види Порфирія, їх загальне
осмислення Боецієм. З поставленої мети випливають наступні завдання: дослідити поняття
загального як основу становлення універсалії; виявити основи загального та одиничного як
передумови становлення середньовічного реалізму та номіналізму; вивчити тлумачення
проблеми універсалії, починаючи з часів Античності (Платон, Аристотель); дослідити поняття
сутність як синонім аристотелевої універсалії; дослідити метафізичну сутність універсалій.
Об’єктом дослідження є поняття універсалії. Предмет дослідження полягає у виявленні
взаємозв‘язку між загальним та одиничним, сутністю та категоріями, родом та видом, і, разом з
тим, – їх відношення до універсалії.
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У літературі найбільш глибинно понятття «універсалія», її етипізацію становлення через
філософське учення Платона та Аристотеля, неоплатоніків та їх наступною рефлексією в
середньовічній філософії займалися С.Нерьотіна та А.Огурцов. Їхні концепції викладені у праці
«Шлях до універсалій». О.Лосєв займався дослідженням платонівських понять ідей та ейдосу,
тлумачачи їх в різних варіативних значеннях. Проте найбільш неоднозначно авторами
тлумачиться учення Аристотеля. Дослідники його філософських поглядів поділились на реалістів
та номіналістів. Так, номіналістичну спрямованість творчості Аристотеля представляє В.Асмус,
розуміючи під арістотелівською «щойністю» одиничне. О.Лосєв же наполягає реалізмі, який
самототожний «цільній загальності». А.Доброхотов під сутністю Аристотеля розуміє розум
(Нус). Поняттям кафоличного або універсального знання цікавиться Е.Орлов. У своїй праці
«Кафоличне в теоретичній філософії Аристотеля» аристотелівську сутність він розглядає в двох
сферах – логічній та онто-аналітичній. Обидві ці сфери ведуть до розуміння загального.
Проблема універсалій або загальних понять в Середньовіччі обумовлена осмисленням
християнським віровченням догмату про Трійцю. Проте їхнім історичним витоком є учення
Платона про ідеї, які, перебуваючи поза конкретними речами, складають особливий ідеальний
світ. Платонівська теорія ідей є першою теорією, яка піднімає проблему універсалій.
Ідея, згідно учення Платона, мусить бути єдиною порівняно з множинністю явищ. Під
множинністю явищ філософ розуміє навколишній світ, одиничне – лише ідея. Однак єдине та
множинне можуть переходити одне в одне, залишаючи і за множинним поняття універсалій (тобто
загального або ідей). Явища теж беруть участь в ідеях. Істинна дійсність властива лише ідеям.
Якби не ідеї, то наша свідомість не мала б на чому зупинитись; мислення ставало б
хаотичним та безрозсудним. Будь-яка річ фізичного світу має свою вищу і конечну причину –
метафізичну. Саме поняття універсалія належить до метафізики. Знання, здобуте за допомогою
ідей, є справді істинним. Істинне знання не пов‘язане із жодним органом чуттів. Наприклад, немає
спеціального органу для пізнання буття чи небуття, спільного чи відмінного, доброго чи поганого,
тотожного та відмінного. Такі речі піддаються пізнанню лише з допомогою загальних понять. До
загальних понять справедливо віднести поняття духу, який споглядає речі власними засобами.
Платонова теорія ідей першою піднімає проблему універсалій, яка в різноманітних формах
дожила й до сьогодні. Ця концепція універсалій має метафізичну й логічну основи. До прикладу: за
допомогою відчуттів ми констатуємо існування багатьох окремих речей, про які ми можемо казати:
«це стіл». Що ж ми розуміємо під поняттям «стіл»? Мабуть, щось відмінне від кожного
конкретного столу. Таке поняття у філософії розглядається як одиничне. Разом з одиничним
поняттям «стіл» існує загальне поняття «стільність». Таке загальне поняття відображає універсалію.
Що ж являють собою загальні поняття (імена) або універсалії? Ми не можемо висловлювати свої
думки мовою, яка складається лише з власних імен, але й користуємось загальними назвами,
наприклад, «людина», «тварина», «природа», «свобода», «добро», «краса» та ін. Також в нашому
мовленні використовуються слова-зв‘язки, наприклад, «і», «але», «досі», «очевидно», «можливо»
тощо. Такі поняття, підтверджені загальними назвами, є свідченням універсалій, тобто загальних
понять, що існують в людському розумі, незалежно від конкретних речей. Це надає універсаліям
корисності та практичності. Платон у своєму діалозі «Парменід» висловлює думку, що існують
певні ідеї, до яких причетні всі речі. Наприклад: великі речі стають великими, бо причетні до ідеї
«великості», справедливе й прекрасне причетне до ідеї «справедливості» й «краси» [10, с.165].
Проблема ідей у філософії Платона є основою його ідеалістичної теорії. Мабуть, що її
основою був висновок філософа про те, що історія філософії – це історія боротьби між видами
двох філософів, які пізніше почали називатись ідеалістами та матеріалістами. «Із філософів, –
пише Платон, – одні все забирають з неба та з області невидимого в землю… стверджують, що
нібито існує тільки те, дотик, і визнають тіла і буття одним і тим же. …Інші ж наполягають на
тому, що істинне буття – це деякі умосяжні і безтілесні ідеї» [10, с.88]. Філософи-матеріалісти за
першооснову ставлять фізичні речі – вогонь, воду, землю тощо, тоді як філософи-ідеалісти
стверджують, що «першоначалом є душа, а не вогонь, і не повітря, бо душа первинна» [10, с.215].
Чуттєвий світ, як вважають філософи-ідеалісти (та й Платон у тому числі) є нереальним
та мінливим, натомість ідеальний світ є справжнім та реальним.
Слід наголосити на тому, що Платон замість поняття ідея вживає інше поняття – ейдос.
О.Лосєв, досліджуючи вживання понять «ідея» та «ейдос» у Платона, дійшов висновку про те,
що воно використовується в різних значеннях: 1) у внутрішньо-чуттєвому значенні; 2) у
внутрішньо-зовнішньому; 3) в конкретно-роздільному значенні; 4) в конкретноспекулятивному; а також – як план і вираження організованості; як зразок та ціль [6, с.115].
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Цікавими є дослідження англійських логіків У. Кніла та М. Кніла, які вважають, що
«помилково вважати форму загальною властивістю. Загальна властивість не може бути
охарактеризована сама собою: людськість не являється людською. Помилка полягає в тому, що
в Греції одна і та ж фраза може означати конкретне і абстрактне» [11, с.19].
Того ж висновку доходить і Б. Рассел, вважаючи, що Платон змішує загальні терміни, які
позначають властивість із абстрактними. Наприклад, у своїх працях філософ використовує
фразу «краса прекрасна» та інші, що є тавтологією [7, с.56].
Але, як зазначають С.Неретина та А.Огурцов, «Платон веде мову про інше – мова іде про
різницю між термінами «ейдос» та «ідея», про відмінність між абстрактним поняттям, яке вказує
на клас (―найбільше‖), та терміном, який вказує на властивість (ідея ―великого‖)» [5, с.117].
Така смислова насиченість термінів з їх інтенсивністю контекстів насьогодні пов‘язана із
розвитком логічної семантики. «Цей смисловий (семантичний) відтінок відображає те, що
ейдос репрезентується в множинності індивідуальних предметів, в множинності ідей, а ідея
репрезентує інтеграцію смислів» [5, с.120].
Хоча смислова наповненість обох понять очевида: ейдос наділений диференційним
значенням, тоді як ідея пов‘язана інтегральністю. «...ейдос наділений властивістю
виокремлення від всього, відмінністю, диференційністю. Ідея є смисловою організацією, яка
утворилася внаслідок смислового об‘єднання з іншими, більш дрібнішими ейдетичними
оформленнями, частин, елементів, а тому кожна ідея несе в собі момент об‘єднання,
впорядкованості, організованості, інтеграції» [6, с.693].
Учення Платона про ідеї не обмежують розуміння універсалій: відбувалася їх наступна
інтерпретація. Так, учення Аристотеля про універсальне та загальне продовжило тенденцію
розвитку реалізму та номіналізму Середньовіччя.
Перш ніж підходити до дослідження аристотелевого загального та одиничного, слід
відзначити, що інтерпретацій його учення є велика кількість та існує відмінність між
дослідниками його філософських концепцій. Дослідники погоджуються в одному: начала
Аристотеля – це сутності. Але який же статус цих сутностей? О.Лосєв уважає, що «учення
Аристотеля в цій проблематиці зводиться до того, що пізнається тільки загальне, а реально
існують лише одиничні речі» [6, с.212]. Аристотелева «щойність» або тут і тепер є не що інше,
як «смилове, структурне і пізнаване єдине, виражене в енергійному виявленні потенційно
сущого смислу і самототожній цільній загальності» [6, с.121].
Номіналістичну концепцію творчості Аристотеля представляє В.Асмус. Оскільки
Аристотель трактує «щойність» як неперервність, ціле, одиничне та загальне, то основну
перевагу, як уважає В.Асмус, філософ надає одиничному, в чому й бере початок номіналістична
традиція епохи Середньовіччя. А.Доброхотов розуміє під сутністю Аристотеля розум [3, с.90].
Основна проблема при дослідженні аристотелевої категорії «сутність» в тому, що сам філософ
неоднозначно трактує це поняття. Так, в «Категоріях» під сутністю він розуміє одиничне
(номіналізм), загальне ж трактується як логічне, тобто може охоплювати рід, вид, але не
знаходитися в них. Іншими словами, в «Категоріях» стверджується онтологічне значення
одиничних речей та логічний статус їх видів та родів. У «Метафізиці» ж Аристотель не
обмежується онтологічною характеристикою «сутності», а намагається показати сутність як
самоцінне буття саме в собі в його різних ракурсах – онтологічному, гносеологічному, логічному.
Цікавою з цього приводу є позиція Е.Орлова, який у своїй праці «Кафоличне в
теоретичній філософії Аристотеля» прослідковує поняття загального через кафоличне знання ,
тобто універсальне (від поняття «всезагальне»). У «Метафізиці» кафоличне знання Аристотель
наділяє наступними характеристиками: 1) воно властиве всьому; 2) воно існує саме по собі; 3)
оскільки воно саме суще; 4) властиве із-за необхідності [1, с.243]. Крім того, Аристотель у
«Метафізиці» веде мову про суще оскільки воно суще (визначаючи предмет «першої
філософії») та про суще саме по собі.
Отже, Аристотель робить висновок, що сутності – одиничні речі. Знання відносно
одиничних речей неможливе. «Знання можливе лише як знання ейдосів, поміщених в матерію,
річ, яка одинична, а чистий ейдос – всезагальний. Знання можливе лише як знання загального,
яке є особливою загальністю як одиничність цілого» [5, с.124]. Крім того, Аристотель розрізняє
два види знання – потенційне та актуальне (енергійне). О.Лосєв зазначає наступне: «...загальне
відноситься до одиничного, як потенція до енергії. Загальне так поєднується з одиничним, як
потенція поєднується з енергією» [6, с.562 - 563].
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Диференціюючи загальне та універсальне, Аристотель надає дефініцію універсальному
як такому, «яке властиве всьому, саме по собі і оскільки саме (тобто є те, що є)» [2, с.26].
Універсальне властиве з необхідністю.
Як визначає Аристотель властиве властиве всьому? «Під «властивим всьому» я розумію
те, що не може до дечого відноситись, а до чогось ні і що не може іноді бути, іноді не бути" [2,
с.27]. Універсальне – це всезагальність, яка належить всім предметам, що складають даний рід.
Що означає поняття «саме по собі»? Для Аристотеля «саме по собі» означає бути
«присутньому в суті». Як приклад, приводить лінію, яка властива трикутнику, точка – лінії.
Поняття «саме по собі» складає сутність.
В главі 13 сьомої книги «Метафізики» Аристотель піднімає питання про те, чи можна
вважати сутність універсальною, і доходить висновку, що ні. Адже «сутність кожної речі – це те,
що належить лише їй і не властиве іншому, а загальне – те, що відноситься до кількісного» [1, с.28].
Визначною характеристикою «самого по собі» є те, що про нього «не мовиться про щось
інше як про належне» [2, с.28]. Саме по собі є те, про що не говориться як про належне.
Останньою і не менш важливою характеристикою самого по собі є те, що воно властиве
речі завдяки самому собі. Оскільки «саме по собі» і «оскільки воно є те, що воно є , означає
одне і те ж» [2, с.30].
Суще оскільки воно є суще є предметом першої філософії. Воно досліджується лише
однією наукою. Суще або єдине не являється ні загальним, ні одним і тим же. Перша філософія
має справу з окремою сутністю, яка і пріоритетна, і універсальна [1, с.7–13].
Проблему універсалій Аристотель розглядає дещо інакше, аніж Платон. Універсалії
Аристотеля пов‘язані з категоріями. Категорії являють собою вищі роди висловлювань і
одночасно вищі роди сущого. Сутність категорій філософ визначав, виходячи із класу (роду)
слів. Так, характеризуючи субстанцію, він виходить з підмета, кількості і якості – із
граматичної основи присудка. Філософ визначає категорії на основі загальних слів. Щоправда
логіці властиві лише стверджуючі слова. А тому мислитель залишив основною логічною
зв‘язкою поняття «є» як позачасову форму.
Учення про сутність оскільки вона є сутність передує ученням про інші сутності і є
універсальним. Настільки ж універсальним є учення про суще, оскільки воно суще. У I-ій та IIій главах книги VII «Метафізики» Аристотель виділяє чотири значення сутності: 1) суть буття;
2) загальне або універсальне; 3) рід; 4) субстрат. Він визначає суть буття речі як таку, що «ця
річ є сама по собі» [1, с.23].
Аристотель підкреслює, що універсальне не може бути сутністю, оскільки сутнісне
належить кількісному, а сутність у кожного своя. Універсальне може бути сутністю або всіх
речей, або жодної. Але тут же, в «Метафізиці», філософ додає: «Сутністю всіх речей воно бути
не може, а якщо воно буде сутністю однієї речі, то все інше буде цією річчю» [1, с.18].
Є.Орлов розглядає сутність Аристотеля в двох сферах – логічній та онто-аналітичній. У
першому визначенні сутності розрізняються логічна сутність і ціле, а в другій сутність
аналізується як початок і причина [8, с.93-94]. В онто-аналітичній сфері Аристотель виділяє
сутності, які сприймаються почуттями та мають матерію. При цьому Аристотель розпочинає зі
субстрату, в якому виділяє матерію, логос, морфу і те, що складається з них. Матерія теж
являється сутністю.
Досліджуючи питання про те, виникають чи зникають сутності, він підкреслює, що
сутність повинна бути вічною. Кожна річ «є безпосередньо дещо суще і дещо єдине, не
знаходячись в сущому і єдиному як в роді і не так, щоб суще і єдине існували окремо
одиничних речей» [1, с.18].
Однак, розглядаючи суще, Аристотель не оминає поняття роду та виду та їх причетності
до універсального. Рід – це те, завдяки чому різні речі стають тотожними. Загальне ж є різним
по виду. Різне по виду повинно бути відмінним (heteron) роду. В цьому випадку Аристотель
підтримує номіналістичну позицію – універсальне властиве одиничному. Ідея (ейдос) – начало
родів сущого, які є універсальними. Універсальним є те, що саме по собі властиве одиничному
роду сущого, а загальне (кайнонічне) – те, що властиве багатьом родам сущого. А тому
універсальне (кафоличне) належить першій філософії, а загальне (кайнонічне) є предметом
діалектики. Отже, існують лише одиничні речі, а пізнається тільки загальне.
«Кафоличне» – це універсальне, те, що властиве всім та існує саме по собі. «Кайнонічне»
– це загальне, яке може бути властиве кількісному.
О.Лосєв зазначає, що проблему загального Аристотель пов‘язує з проблемою потенції та
енергії, причому «загальне є потенція, можливість, заданість, принцип; енергія же є
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реалізованість (смислова), дійсність... Щойність як повна характеристика буття видається
відразу і загальним, і одиничним, потенційно-загальним і енергійно-одиничним, і ці дві сфери
щойності не розірвані (між собою авт.), але дані відразу і самототожно» [6, с.725].
Проблема універсалій як загальних понять в середньовічну схоластику увійшла завдяки
Боецію, проте ця проблема як філософська почала розглядатись завдяки Порфирію. Самі
поняття «універсалія» чи «універсальне» Порфирій не використовує, але мова йде про роди та
види: чи є вони самостійними реальностями, чи лише простим схопленням розуму?
Поняття «універсалія» було запроваджене Боецієм для позначення загальних імен. Сама
суть проблеми полягала в тому, чи існують універсалії реально, чи вони є лише загальними
назвами та іменами. Іншими словами: чи існує «людина взагалі» реально, чи це тільки слово
або назва? А якщо існує, то яким чином? Чи існує «людина взагалі» як щось окреме, наприклад,
Петро, Фома? А чи існує в якійсь іншій формі?
Коментуючи Порфирія, Боецій зіткнувся з трьома проблемами: 1) універсалії, тобто роди
і види (тварини, людина) існують чи ні? 2) Наскільки вони тілесні? 3) Якщо вони безтілесні, то
чи єдині з чуттєвими? Відповіді на задані питання Порфирій не дав. Це зробив Боецій, учення
якого пізніше було зараховано до помірковоного реалізму.
Питання Порфирія стали основою для виникнення трьох напрямків Середньовіччя:
реалізму, концептуалізму та номіналізму. Проте, Порфирій все ж веде мову про загальне,
називаючи його: 1) сукупністю (collectio), проти чого заперечуватиме в XII ст. П‘єр Абеляр; 2)
кількісним, взятим в єдиному; 3) подібністю; 4) висловлюванням про кількісне. Так розуміють
рід філософи. Під родом Порфирій розуміє субстанцію, в якій містяться види (тіло, рослина,
людина, тварина тощо). Під видами слід розуміти одиничне, наприклад, Сократ, Платон та ін.
Вид за своєю сутністю теж неоднозначний: По-перше, – він є образом будь-якої речі; подруге, – підкоряється роду; по-третє, – є субстанційною якістю різноманітних речей.
Така неоднозначність та заплутаність понять відносно універсалій у Порфирія була також
пов‘язана з історичними умовами, адже неоплатонік жив в час різноманітних філософських
традицій – гностицизму, неоплатонізму та християнства. Кожна з цих традицій особливо
ставилась до постановки та вирішення тих чи інших проблем. А тому й не дивно, що Порфирій
лише задав певну проблематику та не намагався дати відповіді на поставлені питання.
Рід Порфирій зводить до наступних характеристик: 1) першоначала; 2) до виникнення з
одного місця; 3) до прив‘язаності до одного родового значення; 4) до начала видів. Таку
диференціацію роду у Порфирія виявив Боецій, а пізніше вона буде розглядатися Августином.
Проблема універсалій – це проблема взаємовідношення загального та одиничного у
кожній філософії, а не лише в схоластиці. Але, як вище зазначалося, для християнської
філософії ця проблема мала особливе значення: це було пов‘язано з догматом триєдності Бога.
Адже потрібно було довести, що єдиний Бог існує в трьох іпостасях.
Універсалії, згідно учення Боеція, можуть існувати лише разом. Вони є безтілесні.
Реально не існує людини в цілому, зате існують окремі люди. І, якщо абстрагуватися від них як
від окремих істот, то виокремлюючи окремі риси виду та роду, можна отримати універсалії.
Виходячи з цього, релігія теж неможлива, якщо Богові надавати лише номінальної
значущості, тобто розуміти під Божесвенною сутністю лише ім‘я чи знак. З такої точки зору Христа
можна сприймати тільки як сина Марії. А тому й не дивно, що вся католицька церква та й багато
філософів Середньовіччя ( наприклад, Ансельм Кентерберійський) стояли на позиціях реалізму.
Реалізм – це визнання універсалій, які існують до окремих речей, будучи їх ідеальними
началами в розумі Бога. Така позиція іде від часів Платона, який вів мову про реальність ідей в
«піднебесній». Таке бачення підхопили неоплатоніки, а черех неоплатонізм таке розуміння
увійшло в середньовічну філософію.
Ансельм Кентерберійський та інші середньовічні реалісти вважали, що роди речей
первинні від видів, а види первинні по відношенню до одиничних речам.
Уже в XI–XII століттях про природу універсалій заговорили номіналісти. Суть
номіналістичної філософської традиції в тому, що реально існують лише окремі речі і тіла, а
універсалії є лише іменами (лат. nomina). Номіналізм суперечив церковним догматам.
Яскравим представником крайнього номіналізму був Іоанн Росцелін (пр. 1050–1110),
який вважав універсалії простим звуком. Його тритеїстична доктрина проголошує єдиного Бога
в трьох іпостасях, проголошуючи тим самим існування трьох самостійних богів.
Важливою рисою номіналізму та реалізму було проголошення існування універсалій
після речей (post res) – номіналізм, до речей (ante res) – реалізм та П‘єр Абеляр висунув теорію,
згідно якої універсалії існують в речах (in rebus).
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Універсалії, вважає Абеляр, це не слова чи реально існуючі речі, а поняття, які
відображають загальне в речах. Поняття охоплюють загальну родову сутність, яка єдина для
більшості речей. До прикладу: в усіх рослин є одна сутність, яка дозволяє характеризувати їх як
рослини. Інакше одну рослину ми б називали фікусом, іншу – березою, ще іншу – лотосом тощо.
Сутність для цих рослин виступає загальністю, тим, що їх об‘єднує, а тому вона, згідно поглядів
Абеляра, універсальна. Для нас же загальне існує в значенні слова як із набором звуків.
Порівнявши сутність речей зі словесним їх вираженням, П‘єра Абеляра по праву можна вважати
засновником лінгвістики та семіотики в Середньовіччі. Слід відзначити й те, що питання, які
ставив Порфирій, стосувалися теорії пізнання та гносеології і задали тон семантичному розуміння
знака та значення. Як відзначають С.Неретіна та А.Огурцов, античні філософи мислили в руслі
онтологізації понять, яка була тісно пов‘язана з логікою. Відбулося змішання логіки та онтології,
що призвело до розгляду проблеми універсалій, яка визріла в епоху Античності.
Важливим елементом при розгляді універсалій є їхня індивідуалізація [9, с.173]. Під
індивідуалізацією можна розуміти ідею Платона, яка розлита над всім та міститься в усьому.
Аристотель, попри суперечності, теж вів мову про індивідуальне суще. Щодо бібілійного
творення світу Богом, то Бог творить індивідуальне суще (речі), а не універсалії. Так, Він
створив Адама і Єву, а не ідею чоловічого та жіночого (хоча ідеї як зразки щодо створення
людей існували в його розумі).
Навіть неоплатоніки всупереч своєму «онтологічному реалізму» прийняли учення про те,
що існують ідеї (вічні архетипи) не тільки видів, але й індивідів. «Індивідуалізація являється не
характеристикою особливої сфери сущих, але й онтологічним елементом, і, відповідно,
властивістю всього. Воно імпліцитно міститься в кожному «я» і його творить» [9, с.175].
Індивідуальне «Я» пов‘язане з людиною, особистістю. Весь Універсум визначається
через індивіда. Людина є мікрокосмом, світ же – макрокосмом. «Екзистувати» людині в
Універсумі допомагають універсальні структури, форми і закони. Актуально співучасть
людини в усіх світових законах завжди обмежена, а потенційно – не існує перепон, які б
людина не змогла подолати. А тому сучасна концепція універсалій в тому, що вони роблять
людину універсальною, в усій повноті буття.
Завдяки універсаліям людина може схоплювати часові категорії минулого та
майбутнього у вічному тепер.
Висновки. Досліджуючи поняття універсалій, слід наголосити на їх застосуванні в логіці,
семантиці, філософії науки, а також на культурному розвитку індивіда через його співучасть в
різних буттєвих категоріях. Кожна універсалія визначає людину як індивіда.
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Summary
Skrytska N. The Source of Universal in Medieval Philosophy. The article investigates sources of
universals in medieval philosophy , since antiquity - Plato , Aristotle, Neoplatonism , Porphyry, and the impact of
their ideas on the development of general concepts or universals in the Middle Ages . An attempt was made to
deeply examine and explore the teachings of Plato's forms, to differentiate the between a form and an eidos and
bring these concepts into a general abstract level . The author studies Aristotle's teachings on general and
individual, and on the problem of identity. It is proved that Aristotle's teachings on general ( universal ) and
particular presents two philosophical traditions - nominalistic and realistic, which was dominant in the Middle
Ages . It is shown that that creates realistic and nominalistic trend in Aristotle teaching. Keywords: universals,
nature, general, particular , realism, nominalism, number, type, thing.
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ПАРАДИГМАЛЬНІ РИСИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ І ЗНАННЯ У СХІДНІЙ
ДОНІКЕЙСЬКІЙ ПАТРИСТИЦІ
В статті здійснюється розгляд бачення представниками східної донікейської патристики
проблеми співвідношення віри і знання. Стверджується, що проблема богопізнання, вперше
ініційована в християнстві апологетами ІІ ст., розв’язується на користь віри в порівнянні з
раціональними засобами, проте з залученням понять та ідей грецької філософії. Вперше ґрунтовно і
систематично вирішує дану проблему в термінах співвідношення віри і знання апологет ІІІ ст.
Климент Олександрійський. Климент, концепцію якого використовує і Оріген, переконаний у
необхідності як віри, так і знання в пізнанні світу і Бога. Ключові слова: віра, знання, розум,
донікейська патристика, апологети, Юстин Філософ, Климент Олександрійський, Оріген.

Актуальність теми статті. Криза сучасного мислення, за словами Юргена Хабермаса,
необхідно веде до виникнення постсекулярного суспільства, де все більше утверджується
релігія. Сучасне мислення, висловлюється німецький філософ, відмовляється від якого-небудь
загальнообов‘язкового визначення доброчесного і зразкового життя. Але в житті релігійних
громад, якщо тільки вони уникають догматизму і примусу, може зберегтися дещо таке
(інтуїтивне розуміння омани і позбавлення, рятівного виходу з життя, що не дає спасіння і
щастя ), що втрачено в інших областях [див.: 19, с.66]. Таке сучасне розуміння релігії, як
чогось, що може бути корисним для об‘єднання людей довкола спільних цілей, і як такої, що не
є істинною в догматичному плані, все більше утверджується в нас час. Як писав Міґель де
Унамуно від імені одного з героїв свого оповідання про священика, що втратив віру, але не
виказував цю втрату парафіянам задля їхнього ж блага: ―Він занадто розумний, щоби вірити в
усе те, чого мусить навчати‖ [20, с.523].
Як же бачила проблему віри і її взаємозв‘язку зі знанням епоха ранньої церкви, де ці
питання постали вперше і вимагали детальної та глибокої відповіді? Як твердив папа Бенедикт
ХVІ, ―Отці багато чому ще можуть навчити наших сучасників і нинішніх християн‖, маючи на
увазі в першу чергу проблематику взаємовідношення віри і розуму [див.: 3, c.2]. Тож
актуальність теми статті зумовлена тим, що християнська так звана донікейська патристика (в
часових рамках до легітимізації християнства 313 р.) є періодом, коли були сформовані взірці
ранніх апологетичних творів, які і сьогодні залишаються парадигмальними, оскільки вони
вперше торкалися цілої низки питань, важливих з позиції як християнського світобачення, так і
з позиції використання тих чи інших засобів історичного сперечання між різними світоглядами
та культурами і тому є надзвичайно важливими у вирішенні даної проблеми.
Мета статті. На основі аналізу текстів представників східної донікейської
патристики і реконструкцій їх вчень дослідниками окреслити бачення ними проблеми
співвідношення віри та знання.
Аналіз стану проблеми в останніх за даною темою дослідженнях. Cпеціально проблема в
даний період не досліджувалась. Проте є декілька статей, що розглядають вирішення проблеми
конкретним автором даного періоду. Серед вітчизняних авторів варто відмітити: У.Головач,
В.Жуковського, К.Попова. Існують схожі праці і в російській науці: М.Приходько, А.Гагінського,
Р.Омельчук, І.Кокіна, І.Зайцевої, П.Онуфрійчука, Є.Афонасіна та А.Циба. Але найбільше до
розробки нашої теми статтями та монографіями, що розглядають вклад окремого християнського
письменника у вирішення даної проблеми, долучилася західна наука, головно такі дослідники:
В.Хелеман, Дж. Т. Пірвс, Е.Ґудінаф, Л.Барнард, Е.Озборн, Дж. Д. Алерт, Ш.Фреппель,
К.Мондесерт, Г.Барді, С.Лілла та Р.Толлінгтон. Ми також користувались працями, присвяченими
дослідженню історії християнської філософії та богослов‘я цього періоду: О.Барленхевера,
Дж. Тайкстерона, Е.Жільсона, А.Гарнака, С.Трубєцкого, Н.Сагарди, архімандрита Кіпріана
(Керна), І.Реверсова, В.Лурьє, А.Сидорова, Г.Майорова, В.Соколова, В.Саврея.
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Період, що безпосередньо йшов за проповіддю апостолів і що звично зветься
першохристиянством або періодом мужів апостольських, був переповненим живим
есхатологічним відчуттям та живими спогадами про Христа, тож перехідний характер подій і
безпосередній відгомін присутності Ісуса не змушував мислиннєво затримуватись на усьому
земному, а отже, проблематика віри і знання не піднімалася.
В ІІ-ІІІ ст. пафос першохристиянського очікування близької парусії (другого приходу
Христа) поступово став слабнути. Саме в цих століттях зароджується рання християнська
апологетика, специфічний вид літератури, ціллю якої було продемонструвати язичницькому
суспільству правонаступності християнства з культурної точки зору. Починаючи з апологетів,
християнство торкається історії світу, людської діяльності, державних та суспільних інтересів.
Саме в цих століттях християнська релігія, як тільки у її ряди вступають навернені
представники грецької культури, входить в контакт з філософією.
Правда, апологетам ІІ ст. належить вирішення окресленої проблеми лише в загальних
рисах та без чітко зафіксованої термінології. Головним лейтмотивом їх бачення проблеми, яку
латинський апологет Тертуліан охарактеризував, як ―Афіни і Єрусалим‖, є неможливість
досягнення людиною християнських істин раціональними засобами, а тому необхідність для
богопізнання віри в Одкровення1. ―Потрібно, – пише один з апологетів Афінагор, – взнавати про
Бога у Бога‖ [2, глава 7], ―неможливо самими силами розуму, без Божого Одкровення, – на думку
Юстина Мученика, – пізнати Бога‖ [див.: 7, глава 2]. При чому, навіть вірою повне пізнання Бога
для християнських апологетів є неможливим: ―Допитуватись ж про Промислителя і Керівника
всього, який Він є, як мені здається, бездільно і вищою мірою безкорисно, – вважає Арістід, – бо
Сутність Його безконечна і неосягненна для всієї тварі‖ [див.: 1, глава 1].
Попри те, у своїй критиці грецької міфології та філософських концепцій апологети часто
користувались аргументами природного розуму. Цілком раціональні засоби використовувались
і при поясненні таких твердження християнства, як існування єдиного Бога [див.: 1, глава 1],
можливість воскресіння людини [див.: 18, книга 1, глава 13] та ін.
Загалом спільною позицією також відзначається ставлення апологетів до грецької
філософії в порівнянні з християнством. Саме християнство і було для них найвищою
філософією [див.: 17, глави 35, 42], до якої, правда, залучалися поняття та ідеї греків, проте
перетворені на власний християнський лад, оскільки, попри, часткову істинність грецької
мудрості, повнота істини все ж належала людині після приходу Христа, якому повірили не
тільки філософи і вчені, а й ремісники, і зовсім неосвічені люди. Еллінські філософи, однак,
слугували для християнства також зразками критики язичницької релігії і міфів; та й ряд
положень грецьких філософів, як писав Афінагор [див.: 2, 19], – був схожим з Одкровенням
Христа. Тому перші християнські богослови так по різному ставились до самої по собі
еллінської мудрості – від прихильності Юстина Мученика2 і Афінагора до поміркованості
Іринея Ліонського та ворожості Татіана й Феофіла Антіохійського.
Поряд із звинувачуваннями апологетів у офілософствуванні ними християнства
протестантські автори закидували їм відхді від лінії першохристиянства [див.: 22, lecture 2],
особливу роль в ХХ ст. в цьому відіграв А. Гарнак‖ [див.: 4, часть 2]. Католицькі та
православні дослідники ж твердили про творче перетворення понять та ідей еллінської
мудрості на ґрунті християнства [див.: 6, введение; 9, глава 9; 14, глава 2]. І справді, на нашу
думку, все те, що апологети запозичують в еллінів не розходиться з ідеями Священного
Писання, а певні місця в їх творах, які пізніше не вкладатимуться в догматику можна
пояснити проблемами росту християнського богослов‘я. 3
Та творцем аксіоматичної бази постановки та вирішення проблеми співвідношення віри і
знання для церкви [див.: 15, глава 3] став апологет ІІІ ст. Климент Олександрійський, про якого
1

Вперше на основі Святого Писання і Передання окреслює апостольське правило віри, яке резюмує все
Одкровення, Іриней Ліонський [Див.: 16 книга 1, глава 10].
2
Юстинову концепцію Христа як Логоса, сім‘я якого [Див.: 7, глава 44] розсіяні всюди (тому природно,
що і до Христа люди мали частку Його мудрості) активно використовували християнські богослови
наступних поколінь.
3
Подібні відхилення від ортодоксії притаманні майже всім християнської літератури донікейського
періоду.
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пише, можливо, з деяким перебільшенням Костянтин Попов: ―Завдання, –– було вирішено
Климентом настільки ґрунтовно, що після цього питання про сумісність віри і християнської
науки не могло бути предметом суперечки по суті‖ [13, с.584].
Климент Олександрійський вперше здійснює аналіз понять віри, знання та розуму.
Постановка проблеми співвідношення віри і знання для нього має своє підґрунтя, з однієї
сторони, у природженій потребі людського духу в розсудковому засвоєнні тих положень, що
складають зміст віри, а з іншої сторони, у винятковій ролі віри в християнському богопізнанні,
ролі, що в певному розумінні виключає її розсудкову доказовість [див.: 10, книга 7, глава 16]. Ті
сучасники Климента, що отримали еллінську освіту, особливо відчували потребу в такому
доведенні християнських істин. Окрім того, єретичні гностичні секти, зіткнувшись у ІІ ст. з
християнством і намагаючись з ним змагатися, визнавали віру тільки належністю нижчих
людей, за природою не здатних до найвищого осягнення істини [див.: 6, часть 2]. Боротьба з
цієї єрессю вимагала від церкви прояснення ролі віри для досягнення знання. З іншої сторони,
існувала потреба і в захисті необхідності використання розумної аргументації для демонстрації
християнської віри, оскільки деякі ортодоксальні християни, маючи перед собою приклад
єретичного гнозису, з підозрою дивилися на можливість участі мирської мудрості у вирішенні
питань віри [див.: 13, с.583].
Тож основним пафосом творчості Климента була спроба обґрунтування принципової
необхідності як віри, так і знання в християнському богопізнанні, яка вже відчувалася в працях
апологетів ІІ ст., але не була ще достатньо осмислена ними. Ці два поняття філософ розумів як
такі, що не можуть існувати одне без одного не тільки у богопізнанні, але взагалі у всякому
справжньому пізнанні [див.: 9, книга 5, глава 1]. Оскільки віра в Климента завжди
ототожнювалася з актом розуму (―віра є деяким прагненням, і прагненням розумним‖ [8, книга
2, глава 2], ―віра є твердим прийняттям розумом знання‖ [див.: 21, p.119]), в творчості
християнського філософа мова йде саме про проблему співвідношення віри і знання.
Необхідність віри для будь-якого пізнання, стверджує Климент, полягає у слабкості
пізнавальних сил людини. Шляхом споглядання зовнішньої природи і людського духу ми
можемо сходити своєю думкою від чуттєвого світу до умоглядного, можемо доходити до
деяких уявлень про творця усього Всесвіту, але це надто тьмяні уявлення про Бога. Окрім того,
знання не може бути раціонально доведеним, оскільки перші його принципи не піддаються
ніякому поясненню, тільки завдяки вірі можна прийти до осягнення початку всіх речей [див.: 8,
книга 2, глава 5]. Також, на думку християнського мислителя, існують речі, що всіма
абсолютно вільно визнаються істинними без досліджень [див.: 8, книга 1, глава 13].
З іншого боку, Климент обґрунтовує можливість віри в богопізнанні властивостями душі
людини. Відчуття істини, прагнення до неї знаходяться в нашій душі. Погоджуючись з її
прагненнями, ми схоплюємо істину, приймаємо її без доказів, а це, за Климентом, і є вірою.
Істина, пише християнський філософ, що сповіщається проповідником, діє на внутрішнє
відчуття божественного, як магніт, що притягує залізо і внутрішнє відчуття спалахує, мов суха
солома [див.: 8, книга 2, глава 6]. Тож Климент протиставляє єретично-гностичному розумінню
віри як зовнішнього підкорення авторитету своє розуміння віри, в основі якої лежить певна
властивість людської душі. Таким чином, для Климента кожне пізнання в силу слабкості наших
гносеологічних здатностей починається з віри, що є апріорним наперед наданою нам істиною
істини, душевною здатністю сприйняти божественну істину, своєрідним знанням без довгих
розмірковувань [див.: 10, книга 7, глава 10]. Важливо, що для Климента сама віра є достатньою
для спасіння. Віра не допускає розвитку в розумінні додавання до неї чогось чужорідного,
оскільки вона не передбачає доказовості, бо саме поняття «вірити» означає погодження з
чимось, що не вимагає доведення [див.: 8, книга 2, глава 6]. Але віра може саморозвиватися, з
неї починається, каже Климент, покаяння, а зрештою вона переходить у любов [див.: 8, книга 2,
глава 6], в цілому ж розвиток віри олександрієць називає гнозисом.
Людина, що просто вірує, за Климентом, є дитиною, що не вивчила слів, через які повірила
і діє, і не в стані дати звіт у своїй вірі [див.: 8, книга 1, глава 11]. Засвоєння ж змісту віри, що
може бути досягнуто довгим навчанням і вже не може бути зруйноване розумовими
аргументами, є, за Климентом, християнським знанням, гнозисом, оскільки віра, каже Климент,
може бути логічно розкрита і обґрунтована [див.: 10, книга 7, глава 10], вона сприймає істину, а
гнозис досліджує і осягає [див.: 10, книга 7, глави 17 і 77]. ―Знання істини поступово розвивається
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з того, в що ми вже повірили, – пише Климент, – до того, в що нам ще треба буде повірити. Так
віра виявляється основою знання‖ [див.: 10, книга 7, глава 98]. Тож між вірою та знанням ,
стверджує Климент, існує відмінність не за сутністю, а за ступенем – віра потенційно включає в
себе гнозис [див.: 10, книга 6, глави 17 і 152], процес здобуття гнозису полягає у розсудковому і
умоглядному розвитку істин віри. Проте, як пише К.Попов [див.: 13, с.609], думка про
можливість досягнути праведність однією простою вірою не розвивається Климентом з
достатньою повнотою, хоч і не бракує окремих думок, в яких стверджується протилежне [див.,
напр.: 10, книга 7, глава 16]. Так, проста віра, за олександрійцем, тільки зовнішньо сприймає
Христа зі страху і авторитету [див.: 8, книга 2, глава 12 і книга 7, глава 12], віра проста робить
людину вірним рабом, а віра розумна – другом Божим [див.: 10, книга 7, глава 62].
Іншим проблематичним місцем в працях олександрійця, як відзначають деякі дослідники, є
все ж таки перевищення повноважень філософії Климентом в інтерпретації святого Письма,
оскільки, у нього відбувається певне змішання понять езотеричного і церковного передання, і
критерієм екзегетики стає власне філософія, а не церковна традиція [див.: 5, с.34].
Учнем Климента Олександрійського був Оріген, якого справедливо називають батьком
систематичного християнського богослов‘я і екзегетики [див.: 11, с.89]. Він вдосконалив та
систематизував перші спроби Климента створити християнську богословську систему. Але попри
великий авторитет та надзвичайний вплив на наступні покоління християнських богословів, в
системі Орігена християнські автори знаходили несумісні з ортодоксією погляди, звинувачуючи
християнського вченого у надзвичайній прихильності до грецької філософії. Тому постать
олександрійського богослова завжди носила неоднозначний характер в історії християнства.
Оріген не відступає від концепції співвідношення віри та знання, розробленої його
вчителем Климентом Олександрійським, рішуче наголошуючи на потребі віри і розвитку її у
богословське знання, перевірене текстами Святого Писання.
Климент і дійсно всюди дотримується апостольського права віри. Але там, де в християнстві
ще не виробилась церковна позиція, де, за словами Орігена, ми маємо шукати відповіді на питання
власним розумом [див.: 12, с.43], християнський богослов відходить від ортодоксії, накликаючи на
себе анафему Церкви. При чому і у цьому випадку він дотримується принципу співвідношення віри
та знання, виробленого Климентом Олександрійським. Але принцип цей мав, як бачимо, суттєвий
недолік, який проявився у творчості Орігена з набагато більшою виразністю ніж у його вчителя.
Цей недолік полягав у можливості надто вільно тлумачити текст Святого Письма. Вже в працях
Климента, як ми зазначали, зустрічаємо таку довільність. Але оскільки Оріген був перш за все
систематиком християнського богослов‘я і в його працях богословські проблеми християнства
набули більшої стрункості і виразності ніж в працях Климента [див.: 14, с.483], цей недолік у
концепції співвідношення віри і знання призводив Орігена до більш однозначного відходу від
ортодоксальності. Та помилки раціоналізму олександрійців, вважає Дмитрієвський [див.: 5, с.155],
церква виправила в особі св. Афанасія Олександрійського, а повністю переробили олександрійську
спадщину в строго православному ключі великі каппадокійці.
Отже, першими, хто зустрівся з проблемою віри та знання серед християнських
письменників були перші апологети. Вони не витворили ні цілісної системи поглядів на цю
проблему, але все ж одностайно вважали засобом пізнання Бога віру, а не раціональні засоби.
При чому, там, де мова йшла за спростування своїх опонентів і природне богослов‘я апологети
користувались логікою і філософськими аргументами. Найвищою філософією для них було
християнство, а еллінська мудрість ними розглядалась тільки як допоміжний інструментарій, а
деяким з них – як взагалі непотрібністю.
Ключовою ж постаттю в історії постановки та вирішення проблеми співвідношення віри та
знання був Климент Олександрійський. Лейтмотивом усієї його творчості була спроба захистити
єдність віри і знання в християнському богопізнанні. Поняття віри в Климента носило чіткий
характер релігійної інтуїції, передзнання Бога, що існує в душі людини. Віру Климент вважав
розумовим актом. Розумовий процес, розмірковування над істинами віри, вдосконалення у вірі
олександрієць називав знанням, християнським гнозисом. І хоч Климент, а головно, Оріген,
користуючись цією концепцією відходили від ортодоксії, занадто філософізуючи Святе Писання,
є усі підстави вважати концепцію Климента такою, яка слугувала основою для доповнення і
розвитку наступними поколіннями християнських письменників.
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Summary
Kachmar S. The Problem of Relationship between Faith and Knowledge in Ante-Nicene Fathers. The
article runs about the view of Ante-Nicene Fathers on the relationship between faith and knowledge. The author
confirms that in the works of first apologists the problem of relationship between faith and knowledge is resolved
in favor of the first. But they use terms and ideas of Greek philosophy though using another style of thinking.
Alexandrian thinker Clement was the first one who solved the problem systematically. The author confirms that
in the works of this philosopher, which had huge influence on Origen, faith and knowledge both are necessary
for religious knowledge. Keywords: faith, knowledge, reason, Ante-Nicene Fathers, apologists, Justin
Philosopher and Martyr, Clement of Alexandria, Origen.
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В НОВІТНЬОМУ БОГОСЛОВ'Ї
НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПРОСТОРУ
У статті проведений аналіз антропологічних концепцій, які сформувалися в католицькому
богослов'ї німецькомовного простору в добу після Другого Ватиканського Собору. Презентуються ідеї
К. Ранера, Е. Корета, Й. Ратцінґера, В. Каспера. Основна ідея, виражена цими мислителями,
становить присутність в людському духові Божественного начала, яке визначає людську сутність,
складає основу людськості, підносить людину до сфери трансцендентного та уможливлює її зв'язок з
Богом. Завдяки цій наявності Божественного в людині, вона може сприймати Його одкровення, та
становити ареал Божої присутності у світі. Сучасне католицьке богослов'я підносить гідність
людини, ставлячи антропологічний принцип в основу всього догматичного, фундаментального та
морального богослов'я. Ключові слова: богослов'я, антропологія, Ранер, Корет, Ратцінґер, Каспер.

Вся історія людства є історією постійного пошуку Бога, рефлексії про першу і найвищу
підставу буття. Людина будь-якої епохи, національності і місцезнаходження намагається
віднайти той чинник, який виокремлює її з усього матеріального світу, який спроможний
пояснити її відвічне прагнення осягнути неосяжне, своїм духом вийти поза межі світів,
громадянином яких вона є. Бунтівна природа людини завжди прагне віднайти той стержень,
який оправдовує її сягання буття, істини, добра і краси. Цей пошук змушує людину власним
духом виходити поза світ і з відповідної відстані оглядати творіння. Тисячоліть існування
людини стало достатньо, щоби упевнитися, що вона спроможна пізнати себе і світ навколо себе
тільки з перспективи Бога.
Глибокий перманентний духовний аналіз внутрішньої сутності людини в контексті
сучасного богослов'я відкрив нові шляхи розуміння Божого об'явлення, яке розгортається наче
драма на сцені людської душі. Площиною спілкування Бога і людини став внутрішній світ
людини, який єднає в собі Творця і творіння, духовне і матеріальне начала. Особливого
розквіту богословська дискусія зазнала в німецькомовному середовищі завдяки низці
мислителів, серед яких особливе місце займають Карл Ранер, Емеріх Корет, Ганс Урс фон
Бальтазар, Романо Ґуардіні, Йозеф Ратцінґер – Папа Венедикт XVI, Вальтер Каспер та інші.
Виконуючи різноманітні місії – від професорського викладання до керівництва Церквою, вони
поєднувалися спільними богословськими ідеями та інкультураційними цілями. Вивчення їхніх
здобутків спроможне допомогти нашому часу віднайти адекватні способи самовизначення.
Презентуючи спроби дослідження поставленої проблематики, ми звертаємося до праць
богословів німецькомовного простору, які презентують специфіку новітнього богослов'я. В
роботі ми посилаємося на праці К.Ранера, Е.Корета, В.Каспера, Й.Ратцінґера. Однак думки,
виражені у даному дослідженні, акумулюють у собі значно більше матеріалу, аніж той, який
обсяг публікації дозволяє охопити цитуванням.
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У цьому дослідженні ми спробуємо проаналізувати основні здобутки богослов'я
німецькомовних країн та, внаслідок їхнього синтезу, вивести основні ідеї, які об'єднували
їхні світогляди.
Розвиток католицького богослов'я від Другого Ватиканського Собору характеризується
певними специфічними змінами. Собор поклав край стандартизованим методам
богословствування, створивши нові можливості для пошуку адекватного вираження істин
християнського віровчення. Основною рисою більшості богословських шкіл і напрямків
німецькомовного простору є антропологічний підхід до богослов'я. Якщо богослов'я античного,
середньовічного чи новочасного світів намагалося від постулювання буття Бога перейти до
пояснення світу і людини у ньому, то сучасність усвідомила, що саме людина є тим простором,
в якому відбувається пережиття контакту і спілкування з Богом, а це пережиття є основою, на
якій людський розум може будувати богословські теоретичні надбудови.
Найбільшим внеском у розвитку католицького богослов'я антропологічного типу став
творчий доробок єзуїтського мислителя Карла Йозефа Еріха Ранера (1904-1984), основною
заслугою якого є ініціювання "антропологічного повороту" в богословській думці. К.Ранер
поставив перед собою ціль випрацювати таку систему богословствування, яка була б
зрозумілою сучасній людині. В цих намаганнях богослов залишається вірним християнській
традиції, яка започатковувалася ще Апостолами та Отцями Церкви. Християнство несе
спасаючу вістку, проголошену Христом у Євангелії, і воно покликане виражати цю вістку в
кожну епоху за допомогою такої мови і таких світоглядних принципів, які може розуміти
людина цього часу.
Для К.Ранера сучасний світ є площиною антропологічної дискусії: людина стає в центрі
всієї філософської рефлексії. "Людина стала головною точкою відносин, наче "міра" всього" [7,
c.20]. Тому й богослов'я, якщо прагне бути зрозумілим, повинно зважати на цю світоглядну
зміну. Це обумовлює необхідність звернути особливу увагу на феномен людини, який одвічно
був стрижневим для християнства.
К.Ранер, розмислюючи про людину, піднімає надзвичайно важливі теми, які відкривають
людину в новому світлі. Осягаючи ціль наукових пошуків – відкрити Боже об'явлення в
антропологічному ракурсі –, богослов досягає ще однієї, не менш вагомої мети – відкриває
людину в Божому світлі. Для К.Ранера людина – не тільки творіння, не тільки істота, яка
перебуває у світі і постійно про нього запитує, не тільки дух, який скеровує свій погляд до
Бога; людина – це передовсім вмістилище Божественного світла. Ця Божа присутність у людині
уможливлює відкриття людського серця і розуму для Бога, потяг і внутрішню необхідність
пошуку Бога, а головне: Божа присутність формує і визначає людську сутність. Людина є
собою виключно завдяки тому, що в ній присутній Бог.
К.Ранер в його творчому доробку присвятив багато праць аналізу місця людини у світі та
пошуку дефінітивних характеристик людини. Тут богослов постає перед проблемою розкриття
таємниці. Людина є собою виключно завдяки присутності у ній Божественного начала, яке
К.Ранер називає трансцендентним або надприродним екзистенціалом. Вже у термінології, за
допомогою якої богослов виражає основне поняття свого вчення, він виражає свої ідейні зв'язки
з трансцендентальною філософією І.Канта та філософією екзистенціалізму М.Гайдеґґера. Те,
чим визначається людське Dasein, тобто людський екзистенціал, скероване до
трансцендентності, поза іманентний, досвідний світ. Екзистенціал, який скеровує людину в
позадосвідне, вкладений в людину самим Богом, позаяк людина сотворена на Образ Божий.
Оскільки людська сутність обумовлена скерованістю до Бога, Він є творцем людини не тільки
як першомотор чи архе, від якого беруть свій початок людські душа і тіло, а також як постійне
джерело людськості, без якої неможливою була б реалізація глибинного людського потенціалу
і перехід від образу до подоби як від даності до заданості.
Якщо людина є собою завдяки присутності в ній Бога, то можливість дефініювання
людини перебуває у прямій залежності від можливості дефініювання Бога. Сутність Бога
принципово непізнавальна, оскільки будь-яке пізнання передбачає накладення поняття, яке
своїм змістом і обсягом встановлює межі предмету пізнання, а Бог є безмежний і не може бути
обмежений жодним поняттям, сформованим людським розумом. Бог для К.Ранера є
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Абсолютною Таємницею буття, яка надає зміст і значення всьому сущому, проте сама
залишається непідвласною перед всеобіймаючими амбіціями розуму. "Неуявність і
неохоплюваність Бога позначається як таємниця'" [6, c.151]. Людина не може бути зведеною до
жодного з елементів, з яких вона складається, вона не може редукуватися до жодного із світів,
громадянином якого вона є. Людина завжди перевершує все те, що складає її прояви. "Ранер
робить основний наголос на доказі абсолютної трансценденції людини, її абсолютної
відкритості буттю" [2, c.118].Тому її сутність можна було б визначити тільки крізь призму того,
що її формує. Якщо людська сутність є результатом присутності Бога в людині за
посередництвом людського трансцендентного екзистенціалу, а Бог є Абсолютною Таємницею,
то й людина в такому разі постає таємницею. "Проголошуючи "трансцендування до таємниці"
сутністю людини, Ранер і саму людину визначає як таємницю'" [4, c.75]. Складність людської
сутності в тому, що ми знаємо про джерело її буття і про її визначальний сутнісний чинник,
проте ніколи не зможемо охопити його своїм розумом та виразити в поняттєвотермінологічному апараті.
Бога як Таємницю ми прослідковуємо через людину як теж таємницю; а людину в її
сутності можемо розуміти тільки крізь призму Бога. Ця замкненість кола однак не
перешкоджає нам рухатися шляхом пізнання і розуму. Наше пізнання – це передовсім
постановка питання. Людина постійно запитує, і в цьому полягає притаманна тільки їй
пізнавальна спроможність. Питання стає центральним пунктом у філософії ще одного єзуїта
Е.Корета, якого з К.Ранером поєднували не тільки викладання в Іннсбрукському університеті
і перебування в одному і тому ж єзуїтському монастирі, а й низка ідейних збігів. Для
Е.Корета людина єднає в собі трансцендентне та іманентне. Як тіло вона присутня у світі,
сприймає його і дозволяє світові визначати ті її прояви, які немислимі поза матеріальним
світом, проте як істота духовна вона перевершує світ, підноситься понад нього і може
спостерігати його з віддаленої перспективи.
Суб'єкт пізнання може здійснювати пізнавальний акт тільки тоді, коли охоплює свій
об'єкт цілісно. Для цього суб'єкт повинен віддалитися від об'єкта, поглянути на нього з певної
відстані. Якщо людина прагне сформувати якусь картину світу, поглянути на нього в цілості,
мусить піднестися понад ним, вийти поза іманентну світові емпіричність. Звідси випливає, що
факт цілісного пізнання і формування картини світу людиною стверджує трансцендентність
людини. Вона, яка іманентна світові тілом і душею, може перевершити його тільки як істота,
сотворена на Образ трансцендентного Бога. Тільки зв'язок із Богом може піднести людину
понад світ та дати їй можливість формування метафізичної картини світу.
В центрі філософії Е.Корета стоїть феномен питання. Універсальні філософські поняття
не можуть бути дефінійованими, позаяк в дійсності не існує такої сутності, поняття якої могло
б стати родовим у їхніх дефінієнсах. Відсутність потенційної дефініції спричинює сутнісну
незавершеність пізнання в цій царині. Однак об'єктивна неможливість довершеного пізнання не
може задовольнити людський розум, який, за своєю природою, повсякчасно прагне осмислити
основи буття. Пізнання полягає в постійному запитуванні про предмет, що вивчається. Якщо
універсалії не можливо пізнати, то ця неможливість стосується виключно результатів
пізнавального процесу, а не відчайдушних спроб суб'єкта осягнення знань. Людина, обдарована
можливістю виходу поза межі емпіричної маси, завжди ставитиме питання про сутність усього
сущого. Пошук відповідей на питання про суще обумовлює осягання розумом цілості та
реалізації пізнавального потенціалу людського розуму.
Філософія Е.Корета опирається на дві основи мислення: схоластика, від якої філософ
переймає загальне бачення інкультураційної цілі, та критичної філософії І.Канта, яка збагатила
концепцію Е.Корета ідеями апріорного знання. Для філософа можливість питання, яке скеровує
креативні сили розуму до сутності об'єкту пізнання, полягає в апріорних даних, закладених в
основу раціональності. "Лише оскільки обмежений дух сутнісно – a priori – звершує себе в
горизонті буття, він відноситься до абсолютного і безконечного буття, він завжди перевищує
обумовлене і обмежене, скеровуючись до безумовного і безконечного" [3, c.208].
Проблема питання як способу наближення людини до Бога зайняла важливе місце також у
богословській концепції німецького мислителя кардинала Вальтера Каспера, єпископа
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Роттенбурзько-Штуттґартського, а згодом Голови Папської ради сприяння єдності Церков.
В.Каспер вбачав у здатності ставити питання особливу рису людини, яка уможливлює її піднесення
до трансцендентності, вихід поза іманентний світ. "Ця здатність задавати питання складає велич
людини, основу її трансцендентності" [1, c.16]. Людина для В.Каспера є поєднанням
контрадикторних характеристик іманентності та трансцендентності. Піднесення людини поза
рамки досвідного світу уможливлюється виключно буттям Бога та людським контактом із Ним.
Активно включившись в дискусію проти атеїзму, В.Каспер виводить із свого розуміння
людини як трансцендентної істоти, джерелом специфічного статусу якої є Бог, критику
лозунгу, проголошеного Фрідріхом Ніцше, "Бог помер". В цій тезі В.Каспер вбачає намагання
атеїстично налаштованого мислителя відмовитися від релігійного мислення, від візії світу крізь
призму релігійності. В цій думці В.Каспер, на відміну від її автора, вбачає смерть не Бога, а
людини. Якщо підставою людськості в людині є Бог, то відмова від Бога, як від орієнтиру
особистісного духовного прогресу, є відмовою людини від власної специфічності. Людина без
Бога нічим не різниться від усього іншого живого творіння. Якщо людський екзистенційний
погляд не скерований до Бога як до цілі її буття, тоді людина втрачає можливість піднесення до
трансцендентності, виходу поза світову досвідну обмеженість та споглядання світу як
цілісність з потойбічної перспективи. Якщо з уявлення людини про буття виключається Бог,
тоді світ стає закритим ізотропним середовищем, вихід з якого немислимий.
Присутність Бога на онтологічному рівні людини наявна і у творчості кардинала Йозефа
Альоїса Ратцінґера, архиєпископа і митрополита Мюнхенсько-Фрайзінґського, згодом Префекта
Конґреґації віри, а опісля відомого як Папа Венедикт XVI. Понтифік аналізує роль релігійної віри
в бутті людини. Віра, на його думку не є набутою рисою, елементом світогляду чи способом
самовираженості свідомості, способу сприйняття дійсності. Віра є неодмінним елементом буття
людини, її онтологічною основою. Кожна людина, незалежно від її бажання, а в силу її людського
статусу стоїть перед питанням віри, на яке мусить дати відповідь. Богослов наголошує: "Віра
відноситься не до сфери конструйованого і сконструйованого, хоча і торкається її, а до сфери
фундаментальних людських рішень, від прийняття яких неможливо ухилитися" [5, c.39].
Релігійні пережиття є для людини неодмінними. Кожна людина, в силу свого
екзистенційного пошуку змісту, змушена визначати власну позицію в релігійній царині. Будьяка відповідь на релігійне питання виражається у вірі. Якщо відповідь позитивна, тоді людина
вірить, що Бог є; якщо негативна, тоді вона вірить, що Бога немає. Проте як перша, так і друга
відповідь є виразником релігійної віри.
Релігійна віра, на думку Й.Ратцінґера, не може ототожнюватися із знаннями. Віра
складає основу, на якій формується світогляд людини. Крізь призму цього світогляду ми
бачимо дійсність. Тому віра є радше передумовою пізнавального процесу [5, c.39], а не його
результатом, як, до прикладу, знання. Ці думки зближують Й.Ратцінґера з ідеями фундатора
реформістської епістемології Елвіна Плантінґи. Переймаючи від засновника Шотландської
школи психології Т.Ріда ідею базових переконань, тобто вчення про те, що горизонт
людського знання складається не тільки з усвідомленого і науково доведеного, а й з
величезного набору невивченого, яке сприймається на віру і не доводиться науково,
Е.Плантінґа веде мову про properbasicbeliefs (присущі базові переконання). В концепції
Т.Ріда базові переконання охоплюють усі сфери життя людини та кількісно переважають
над науковим знанням. Е.Плантінґа вважає релігійні переконання основними
properbasicbeliefs. Постулати релігійної віри, на думку Е.Плантінґи не тільки не мож уть
бути доведеними раціонально, а й не потребують такого доведення. Вони самі творять
призму, крізь яку розум сприймає світ. Тому релігійна віра, незалежно від якості відповіді
на екзистенційне релігійне питання, є основоположним фундаментом для світоспри йняття,
на якому в ході пізнавальної діяльності формується світогляд. Віра – або її заперечення – є
аксіомою, з якої розум в подальшому виводить всі теореми знань.
Відхиливши визначення релігійної віри як знання, Й.Ратцінґер дефініював її в категоріях
спілкування. Віра, на його думку, є "віднайденням якогось Ти" [5, c.46]. Цим твердженням
богослов робить ще один крок від розуміння віри як знання. Знання можуть торкатися тільки
природи речей, сутності чогось, але не особи. Особу не можна пізнати, дефініювавши її, та
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проаналізувавши її категоріально і тематично. Особа відкривається тільки в інтимному
особовому спілкуванні. Релігійна віра відкриває людині Бога. Християнський образ Бога в
історії богословської думки ніколи не зводився до описаного філософами Абсолюту. Бог
християн є особою, яка прагне спілкування з іншими особами. Тільки завдяки спілкуванню
людини з Богом, людина й сама утверджується як особа.
Підсумовуючи короткий аналіз богословсько-антропологічних концепцій католицьких
мислителів німецькомовного середовища епохи після Другого Ватиканського Собору,
відзначимо, що вся богословська думка цієї епохи розвивалася у світлі антропологічного
принципу. В центрі богослов'я опиняється людина як точка спілкування Бога і світу, як ареал
одкровення Бога. Богослови новітньої доби звернули особливу увагу на людину, яка
спроможна входити в особове спілкування з Богом завдяки присутньому в ній екзистенційному
вектору, який скеровує людину у сфери, що понад обмеженим іманентним буттям. Спілкування
Бога і людини розуміється не як заслане з висот просвітлення, а як вільний контакт осіб. Тільки
таке спілкування уможливлює зростання людини в Божій благодаті.
Сучасне католицьке богослов'я в певній мірі є поверненням до першоджерел, виражених у
напрацюваннях Отців Церкви, в яких осередком боголюдського спілкування вважався людських
дух, а вектор розвитку людської особистості прокладався від Божого Образу, до Його подоби.
Новітні богослови наголошують на присутності Бога в людині. Чи то трансцендентний
екзистенціал К.Ранера, чи одвічна необхідність дати відповідь на питання віри у Й.Ратцінґера –
всі ці поняття зводяться до єдиного змісту: Бог присутній у людині. Божа присутність є
причиною людськості людини, закладає потенціал розвитку людської особистості. Зрештою, Бог
у серці людини і є її потенціалом. Тільки розвиваючи в собі Божу присутність, людина розвиває в
собі людськість. Натомість, занедбуючи розвиток вкладеного Богом в людську душу потенціалу,
людина відмовляється від власної сутності. Людина є людиною тільки тому, що в ній присутній
Бог. Відмова від відповіді на релігійне питання є відмовою людини від самої себе. Саме тому
лозунг Ф.Ніцше про смерть Бога, за умови своєї реалізації в духовному житті людини, свідчить
про смерть людини, відчуження від неї її природного дефінітивного значення.
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Summery
Shepetyak O. Anthropological Ideas in the Latest Theology of German-Speaking Area. In this article
the analysis of anthropological concepts which were formulated in the Catholic theology of the Germanspeaking area in the epoch after the Second Vatican Council is performed. The ideas of K. Rahner, E. Coreth, J.
Ratzinger and W. Kasper are represented. The main idea expressed by these thinkers, is the presence of divine
origin in the human spirit that defines human nature, completes the human essence and elevates man to the
sphere of the transcendent and enables his/her connection with God. Thanks to the presence of the divine nature
in man, he can perceive His revelation and constitute the area of God's presence in the world. Contemporary
Catholic theology elevates human dignity, placing anthropological principle in the foundation of all dogmatic,
fundamental and moral theology. Kaywords: theology, anthropology, Rahner, Coreth, Ratzinger, Kasper
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ТЕОРЕТИКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА
МОРАЛІ В ГУМАНІТАРНО-НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ НОВОГО ЧАСУ
Автор статті розглядає основні позиції мислителів Нового часу стосовно взаємозв’язку моралі і
релігії. Підкреслюється, що в гуманітарно-науковій парадигмі цього періоду існували взаємно
суперечливі погляди на це співвідношення. Згідно з позицією раціоналізму етичні цінності не залежать
безпосередньо від Божого провидіння. Людина за допомогою власного розуму здатна керувати
природою, визначати свої потреби та інтереси. Водночас виразно виявляється ірраціоналізм, критичне
ставлення до можливостей розуму і надання пріоритету вірі у моральній сфері людського життя.
Показано, що філософи Нового часу прагнули осмислити мораль як об’єктивний закон і водночас як
суб’єктивно-особистісний феномен. Ключові слова: благо, віра, гріх, істина, любов, мораль, релігія.

Постановка проблеми. Завданням статті є виявити основні методологічні та світоглядні
позиції, які, починаючи з епохи Нового часу, визначали взаємодію релігійного і морального
компонентів людського життя, показати суперечливі, а іноді протилежні тенденції у тлумаченні
цього взаємозв‘язку. Актуальність даної проблеми зумовлюється тим, що погляди мислителів
цього періоду на співвідношення моралі і релігії значною мірою властиві і сучасній
гуманітарно-науковій парадигмі. Отримані результати надають можливість подальшого
теоретичного опрацювання філософської спадщини Нового часу щодо формування моральних
засад людського життя в епоху гострої духовної кризи.
Стислий аналіз попередніх публікації, в яких започатковано розв’язання проблеми.
Намагання з‘ясувати сутність релігійно-моральних пошуків мислителів Нового часу простежується
у ряді праць зарубіжних дослідників М.Можейка [3], В.Стьопіна [5; 6], А.Гусейновa [2], Э.Фромма
[7], М.Фуко [8], Т.Щитцової та ін. Водночас ця проблематика лише побіжно розкривається у
вказаних джерелах. Що ж стосується вітчизняних філософів і релігієзнавців, то вони, за винятком
окремих фіхівців В.Гусєв [2], поки що не приділили цій проблемі належної уваги.
Характерною рисою доби Нового часу є її безоглядна орієнтація на силу людського розуму,
віра у всесильність науки і практична спрямованість результатів пізнання. Головним зацікавленням
як науки, так і філософії Нового часу стає природа, а тому теоретико-методологічну роль у цей
період відіграє природознавство. Протее специфіка гуманітарної складової наукової парадигми
Нового часу прихована в новому самовизначенні людини, яка постає суб‘єктом пізнання та дії,
права й моралі, свободи та відповідальності. Суб‘єкт – це не просто жива істота, а певний
методологічний принцип, точка зору, всезагальна абстрактна сутність. Людина усвідомлює себе
суб‘єктом, що стає важливим кроком у її духовній еволюції [2].
Філософи Нового часу прагнуть осмислити мораль як об‘єктивний закон і водночас як
суб‘єктивно-особистісний феномен. Ідея суверенності морального суб‘єкта, на якій базувалась
духовна опозиція Середньовіччя, практично постає центральною, проте і мораль, і релігія
осмислюються більшою мірою через призму раціональності. Наука приходить на зміну вірі і
релігії, домінує у культурі. Якщо у центрі проблематики схоластичної філософії перебувала
проблема співвідношення віри і розуму, то в Новий час – розуму і природи, а, головне,
можливості раціонального, корисного панування над нею.
Основоположною тенденцією у філософській рефлексії Нового часу, зокрема, в
моральній філософії, стало возвеличення чеснот людини та обґрунтування її суверенності.
Можна умовно виокремити два підходи у тлумаченні моральної природи людини. Один з них
(Т.Гобс, М.Макіавеллі) грунтувався на тому, що людська природа початково є зіпсутою. В
межах іншого підходу (Т.Мор, Ж.-Ж.Руссо, К.А.Гельвецій) вона поставала доброю.
Представники обох ліній сходилися на тому, що людина є егоїстичною істотою. Проте перші
вважали, що егоїзм є природною якістю людини, а другі виводили його з історичних умов та
нерозумної організації суспільства. Моральні аспекти у філософії Нового часу виявляються
різною мірою в антитезах реалізму й трансценденталізму, номіналізму та утилітаризму,
інтелектуалізму й сентименталізму, альтруїзму і егоїзму. Разом з тим всі вони скеровані до
одного фундаментального завдання – утвердження самоцінності вільного індивіда. Протягом
чотирьох століть філософія нарощує ідейно-теоретичний потенціал для легітимізації
перенесення джерел чеснот з неба на землю та вкорінення їх у потребах природної людини.
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Навіть у тому випадку, коли релігійно орієнтовані мислителі вважали, що справжні чесноти
людини пов‘язані з її зверненістю до Бога, все ж істинна моральність зверненої до Творця
людини, її чесноти визначаються фактом її особистого вибору – усвідомленого та самостійного.
Однією з найбільш символічних подій, яка знаменує початок епохи Нового часу, є
оприлюднення М. Лютером «95 тез» на дверях Віттенберзького собору. Фактично ці тези
постають новим фундаментом релігійності і символізують розрив зі старим світом, а людина
проголошується відповідальною особисто за світ, в якому живе. Таке світосприйняття виникає
не одразу, а бере свої початки в італійських гуманістів, для яких гідність людини була однією з
центральних проблем. Для піднесення людських чеснот необхідне було переосмислити
проблему призначення реальної людини, побачити в ній творця, який принаймні творить себе.
Власне тут і закладається один з центральних вузлових моментів новоєвропейської етики, яка
своїм осердям має активну діяльну людину. Одна справа, коли гідність і шляхетність
успадковані разом з титулами та родовитістю, а зовсім інша – коли гідність забезпечується
особистими заслугами людини перед іншими людьми і цінується незалежно від походження,
соціального статусу, багатства. З плином часу ці ідеї переростуть у філософські
розмірковування про незалежність моральних якостей людини від її соціального походження,
освіти, релігійних поглядів тощо, а моральних суджень – від авторитету, спільноти, обставин. У
перспективі ця ідея постане як утвердження абсолютної свободи та самостійної волі в
практичній філософії І. Канта. Новоєвропейська етика дуже часто виглядає як апологія
індивідуалізму. Проте це індивідуалізм, що виходить з протидії різним формам соціального
гноблення, а також з інтелектуального освоєння суспільної практики, щоденної реальності
нових відносин у соціумі. Попри таку об‘єктивну передумову образу людини в гуманітарнонауковій парадигмі Нового часу, цей образ виявився врешті доволі абстрактним.
В історії етики епоха Нового часу знаменується подоланням синкретизму моральної
свідомості, що поглиблювалось специфікою етичних категорій та становленням власне
філософського поняття моралі. До новоєвропейського оновлення філософії поняття «мораль»
фактично не відоме (хоча латинське слово moralitas зустрічається в літературі з IV ст.).
Формування поняття моралі в Новий час зайняло період з XVII до ХІX ст. Беззаперечним є
внесок англійських матеріалістів, які чи не вперше почали говорити про специфіку
пізнавальних здібностей людини, що скеровані на сприйняття моральних предметів. Проте
навіть в них поняття «мораль» не набуло властивого Новому часу значення. Наприклад,
Дж.Локк чи Р.Прайс використовують термін «rectitude» (прямота, чесність, правота,
правильність), який перекладається як мораль. Цей термін релевантний до латинського терміну
«honestum», який запровадив у морально-філософський дискурс Цицерон, підібравши тим
самим аналог до грецького поняття «калокагатія». Можна відзначити, що саме в теоретичних
міркуваннях англійських моралістів були створені умови для того, аби здійснити
концептуальний синтез, внаслідок якого в середині XVIII ст. з‘являється поняття моралі в
сучасному його значенні. Насамперед тут слід завдячувати діяльності Д. Юма. Однак при
домінуванні психологізму в Д.Юма мораль постає найперше як здатність, як факт
індивідуальної моральної свідомості.
Треба також відзначити, що поняття моралі формується в порядку узагальнення тих
сторін людського життя, які позначалися словами «благо», «добро» і «зло», «чесноти» і «вади»,
«справедливість» і «несправедливість» та ін. Смисл поняття моралі формується як
узагальнення ідейних пошуків, скерованих на осмислення досконалості, чистоти і прозорості
людських відносин, а також як осмислення шляхів досягнення цієї досконалості. У зв‘язку з
цим постають питання про те, які здібності людини необхідні для набуття блага, чеснот,
справедливості і ін., а також якими є надперсональні форми їх втілення.
У добу Нового часу поряд з пантеїзмом поширюється концепція деїзму, згідно з якою
Бог, створивши світ, при цьому не бере участі в його подальшому розвитку та не втручається в
закономірний хід подій. Основоположником уважається англійський філософ Х.Чербері, який у
«Трактаті про істину» сформулював основні принципи деїзму як природної релігії або релігії
розуму: існує Абсолют як трансцендентний світові та безособовий і існує воздаяння за земне
життя в загробному світі (онтологічні принципи); Абсолют треба шанувати, а найкращим
способом для цього є праведне життя. Розкаяння постає як викуплення гріхів.
Найпослідовнішими деїстами були І. Ньютон, Дж. Локк, Ф. Вольтер, Е. Шефстбері та ін.
Фактично деїзм протистоїть і середньовічному теїзму (де Бог постає абсолютом, що керує
буттям в цілому, а людина цілком залежна від його волі), і атеїзму (який відкидав Бога взагалі).
На ґрунті раціоналістичної парадигми Нового часу концепція деїзму, яка в основу світогляду
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покладає ідею розуму і свободи, виникає цілком логічно. Якщо Бог лише першопричина,
творець світу, то людина постає самостійним суб‘єктом, який несе відповідальність за свої дії.
В цьому аспекті, ми можемо прослідкувати кардинальну зміну взаємодії релігії і моралі.
Згідно деїзму, пізнавальний процес теж базується початково на закладеному Богом в
людині вродженому розумному началі та орієнтований на осягнення чотирьох ступенів
істини: онтологічної істини як самототожності об‘єкта («істина речі»), феноменологічної
істини як узгодженості явища і сутності («істина явища»), логічної істини як узгодженості
змісту поняття з денотатом («істина поняття») та гносеологічної істини як правильного
міркування про речі («істина розуму»).
Висуваючи розум (або почуття) в якості критерію істинності, філософи-деїсти
наполягали на розумній вірі, відкидали середньовічні релігійні цінності, містичні вчення,
виступали проти багатьох обрядів, обстоювали свободу думки і прагнули створити природну
«релігію розуму», а доказом існування Бога вважали не віру, а реальне існування гармонійного
природного простору. Варто відзначити, що деїзм як філософська парадигма синтезу
сцієнтично орієнтованого раціоналізму з ідеєю Бога зберігає свої позиції і у ХХ ст. [3, с.290].
Для епохи Нового часу характерне діяльнісне ставлення людини до світу, що наклало свій
відбиток і на усвідомлення сутності взаємозв‘язку релігії і моралі. Означений підхід передбачає,
насамперед, розуміння природи як впорядкованого, закономірно влаштованого поля об‘єктів та
процесів, на перетворення та переформування яких повинна бути спрямована людська діяльність:
«Ідея перетворення світу і підкорення людиною природи… була важливою складовою того
«генетичного коду», який визначає саме існування та еволюцію техногенного суспільства» [5,
с.23]. Людина вже не обмежується жодними пересторогами, як це було в добу Середньовіччя,
позаяк керується розумом, а не вірою. «Людина все більше звільняється від уз природи; вона
оволоділа її силами до такого рівня, про який неможливо було мріяти у попередні часи… Світ все
більшою мірою звільнявся від потаємності» [7, с.67], – наголошує Е. Фромм. Діяльно-активна
модель ставлення людини до природи поширюється і на сферу соціальних відносин, які, у свою
чергу, теж починають розглядатися як особливі соціальні об‘єкти, які людина може доцільно
перетворювати. В такий спосіб, перетворюючи природне та соціальне середовище, люди
реалізують своє призначення як творця, організатора і будівничого світу. Завдяки могутності
розуму людина посідає панівне становище у природі та суспільстві, набуває статусу «вінця
творіння» та «царя природи». «Прагнення до пізнання, – наголошує Р. Гвардіні, – змушує людину
звернутися до безпосередньої дійсності речей. Вона хоче – незалежно від заданих взірців –
побачити все на свої очі, дослідити власним розсудком і отримати критично обґрунтоване
судження. Вона звертається до природи, і виникає експеримент та раціональна теорія Нового
часу. Звертається до традиції – складається гуманістична критика і заснована на джерелах
історіографія. Повертається до суспільного життя: з‘являються нові вчення про державу та право.
Наука вивільняється як автономна область культури із існуючої до того часу єдності життя… і
утверджується самостійно» [1, с.135].
Саме предметно-перетворювальний характер людської діяльності, на думку В.С.
Стьопіна, забезпечує їй панування над природою і умовою цього панування є об‘єктивні
знання, які повинен отримати людський розум, що безпристрасно досліджує речі. А оскільки
об‘єктивне дослідження іманентно притаманне науці, їй явно віддавався пріоритет серед всіх
інших видів пізнавальної діяльності людини. Розум, звільнений від забобонів, що об‘єктивно та
неупереджено вивчає світ, розглядається у якості найбільш достойного прояву людської
природи. Його призначення криється в тому, щоб виявити природу різних феноменів
людського життя (перетворюваних природних об‘єктів, правових норм, моральних цінностей,
релігійних принципів, політичних ідеалів і т. д) і на цій основі встановити, якими повинні бути
раціональний техніко-технологічний розвиток, істинне право та політика, розумні моральні
установки та естетичні орієнтації, і т.п.) [6, с.5].
Розглядаючи систему мислення будь-якої епохи, слід враховувати всю мережу відношень,
які в своїй позитивності роблять «можливою гру одночасно висловлюваних і на вигляд
суперечливих думок» [8, c.12]. У зв‘язку з цим не можна обминути особливу позицію Б. Паскаля,
«тонкого психолога і мораліста» [9, с.766] у розумінні співвідношення релігії і моралі, який
подібно до інших філософів Нового часу надавав розумові великої ваги, однак наголошував на
його недосконалості, здатності до помилок, заперечував, що він самостійно, без опори на віру в
Бога не може бути достатнім і надійним підґрунтям морального життя людини.
Підставою моралі Б. Паскаль вважав належне, гідне мислення. Однак розум сам по собі
не може дати людині ані істини, ані щастя. Не в нас самих можливо знайти істину і благо. Адже
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сила, яку Б. Паскаль означив як уяву, будучи ворожою розумові, створила другу людську
природу [4, с.82]. Мислитель однозначно ставить розум у підпорядкування вірі. Усіх людей він
поділяє на три роди відповідно до того, які вони мають пріоритети у своєму духовному житті:
«одні знайшли Бога і служать Йому, інші не знайшли Його і намагаються Його відшукати, а
треті живуть, не знайшовши Його і не шукаючи. Перші розумні і щасливі, останні нерозумні і
нещасні. А ті, хто посередині, нещасні і розумні» [4, с.167].
У співвідношенні релігії і моралі в людському житті Б. Паскаль вирізняє кілька аспектів. Він
яскраво змальовує порожнечу, марнотратство і моральну спустошеність людини, яка колись була
щаслива, перебуваючи у гармонії з Богом, природою і самою собою, але втратила цей стан. «Було в
людини істинне щастя, – пише Б. Паскаль, – від якого нині їй лишився лише знак і примарний слід»
[4, с.158]. В людей є слабкі, смутні спогади про блаженство їх першої природи, але вони затьмарені
двома головними хворобами, двома гріхами – гординею і хіттю, що прив‘язують нас до землі.
Людина намагається наповнити порожнечу свого життя всім, що її оточує, але не знайшовши опори
в тому, що має, шукає її в тому, чого в неї нема. Проте ніщо не може заповнити цю бездонну
прірву, її може заповнити лише безконечний і незмінний Бог. Саме Він є істинним благом. Відколи
людина втратила справжнє благо, будь що може здаватися їй таким, навіть власна загибель, хоч це
суперечить Богові, розуму і природі водночас [4, c.154–155].
Єдиною підставою, опорою морального життя і гідного мислення Б. Паскаль уважає
християнську релігію, яка, на його думку, на відміну від інших релігій вільна від заблуджень і
пороків, отже вона одна здатна наставляти та виправляти людей. Головними аргументом на
користь цієї позиції мислитель вважає те, що християнство усвідомило хіть і безсилля людини,
вказало ліки від цих хвороб, зокрема молитву. Головною ж перевагою цієї релігії є те, що
людина «просить в Бога любові до Нього і послуху Йому» [4, c.198].
Пізнання Бога відбувається через Ісуса Христа. «Поза цим і без Писання, без
первородного гріха, без необхідного, обіцяного і явленого посередника, – наголошує Б.
Паскаль, – неможливо ані довести неспростовно існування Бога, ані наставляти у благому
вченні і благій моралі» [4, с.174]. Осереддям моралі і справжніх чеснот є не розум, а серце,
адже «Бог встановив міру, з‘являючись відкрито тим, хто шукають Його всім серцем, і
лишаючись сокровенним для тих, хто всім серцем від Нього втікають» [4, с.163].
Підсумовуючи проаналізовані теоретико-світоглядні засади співставлення релігії і моралі
в епоху Нового часу, можна виокремити такі основні риси цієї епохи.
1. Панування механістичного світогляду, який спирався на закони, відкриті фізикою, не
суперечить тій обставині, що існувала і гуманітарна складова наукової парадигми, в якій
антропологічні, зокрема моральні проблеми зазнавали істотного впливу механіцизму і
раціоналізму, але не зводилися до них.
2. Науковій парадигмі Нового часу властивий гносеологізм – світоглядна настанова, яка
виходила з того, що теоретичне пізнання є вищим сенсом життя людини і основою її
морального життя. Мислителі цієї доби сферу моралі зазвичай пов‘язують із добром, яке
розуміють як корисне і розумне для людини.
3. Важливою складовою парадигми Нового часу є деїзм – синтез сцієнтично
орієнтованого раціоналізму та ідеї Бога, згідно з якою Бог як трансцендентний Абсолют дає
перший поштовх існуванню світу, а потім усувається від справ. Всесвіт розвивається
відповідно до природних законів. Людина відповідає за свої вчинки, позаяк Бог не визначає її
долі, і вона сама керує своїм життям.
4. Раціоналістична установка Нового часу породжує віру у всемогутність людського
розуму. Ця тенденція стала основою формування феномену доцільної предметноперетворюючої діяльності. Розум все більше бере на себе те, що раніше було привілеєм Бога –
відповідальність за моральну гармонію світу, визначення мети і смислу людської
життєдіяльності. Етичні цінності вже не мають безпосередньої залежності від Божого
провидіння та ідеального Божого світу, а надають людині право керувати природним буттям,
своїми потребами, прагненнями та інтересами.
5. Водночас істотно виявляється і критичне ставлення до розуму, наголошення на його
недосконалості, здатності до помилок, заперечення його самодостатності. Натомість пріоритет
надається вірі в Бога християнської релігії, який один може бути достатнім і надійним
підґрунтям і здобуття істини, і морального життя людини.
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Summary
Yaremchyk S. Theoretical and Word Outlook Basis of the Correlation of Religion and Morality in the
Humanitarian-Scientific Paradigm of New Age. The author examines the main positions of thinkers of New Age
concerning the correlation between the Religion and Morality. In the article is accenting, that in the
humanitarian- scientific paradigm of this period were the contradiction opinions to this correlation. Accordance
with the rationalism position the moral values didn’t depend on the God’s Providence. The man can to lead of
nature, to define needs, interests with own mind. At the same time is the evidently rationalism, the critical
relation to the possibility of mind and accent to belief in the moral sphere of people life. In the article illustrates
that the philosophers of New Age tried to interpret the moral as the objective low and as the subject-private
phenomena at the same time. Keywords: faith, grace, love, morality, religion, truth.
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ДЖЕРЕЛА МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА
Іслам більше, ніж інші світові релігії, пов’язаний з правом. У конституціях багатьох
мусульманських країн ісламське віровчення проголошене державною релігією. Тож активний розвиток
різних напрямків і шкіл у мусульманському праві призвів до побоювання, що воно може втратити єдині
принципи і розчинитись у безлічі окремих думок. Щоб протидіяти цьому, було створено вчення
«чотирьох коренів», завдяки чому було створено єдину систему його джерел. Відповідно до цього
вчення, “чотири корені” мусульманського права – це Коран, суна, іджма та кійас. У статті
розкриваються джерела мусульманського права з погляду їх соціально-релігієзнавчого контексту.
Ключові слова: Коран, суна, іджма, кияс, цивілізація, доктрина.

Історія вивчення джерел мусульманського права є досить розробленою. Вона
досліджувалася цілою низкою вчених. Як відомо, головними джерелами мусульманського
права релігійно-правові школи визнають Коран і суну, які у свою чергу тісно пов‘язані з
релігійними та моральними настановами і нормами.
В ісламі Коран це не тільки релігійна книга, а й така, що упродовж століть у багатьох
країнах Сходу була джерелом їх життєвої мудрості. А.Авксентьєв визначає Коран, як
божественне вчення, що містить у собі основні істини [див.: 1, с.5]. Інший дослідник Г.А.АшШейбані вважає Коран і суну головними джерелами ісламу, які дають змогу здобути знання та
керуватись у повсякденному житті [2, с.12-13].
Вплив Корану на духовний і суспільний розвиток народів Сходу дає право віднести його
до найцінніших здобутків культурного поступу всього людства. Він містить регламентації
релігійних обрядів, моральні приписи і правові настановлення, визначає звичаї і традиції,
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найважливіші моменти способу життя та манеру поводження. Регулюючи всі сфери життя,
Коран своїми оповідями, настановами, наказами та заборонами формулює людську моральність
та етичні норми в суспільстві. Тому метою статті є здійснення соціально-релігієзнавчого
аналізу джерел мусульманського права.
Іслам – одна з найбільш поширених у світі релігій, яка має величезний потенціал для свого
розвитку, і на початку XXI ст. помітно зростає її вплив на політичні, економічні та культурні
процеси й на міжнародні відносини. Мусульманська релігія має свою розвинуту культуру, яка у
свою чергу спирається на шаріат. Процеси і зміни, які відбуваються в мусульманському світі,
викликають зацікавленість серед певної частини світового співтовариства.
Активізація соціальної та релігійної діяльності мусульман вимагає формування
концептуального підходу до вивчення ісламу. У наш час українські вчені мають певні здобутки
у дослідженнях Корану, вивченні окремих течій і шкіл в ісламі, в аналізі взаємозв‘язку ісламу зі
світовою політикою і політичними процесами в окремих країнах, розробці питань історії ісламу
та мусульманської цивілізації. Існує безліч публікацій, присвячених можливостям і
перспективам діалогу між мусульманами і християнами. Однак багато питань з вивчення
ісламу ще залишається поза увагою дослідників.
Крім того, іслам найбільш близько стискається з державою та правом. Сполучною ланкою
тут є мусульманське право та ісламська ідеологія. У свою чергу, підкреслюючи державний
характер ісламу, мусульманське право завжди було в центрі його вчення та сприймалося не
тільки як система норм, а й як універсальна політико-правова доктрина. У конституціях багатьох
мусульманських країн ісламське віровчення проголошено державною релігією, а окремі норми
шаріатського права увійшли в державні правові кодекси. Здавалося б, що у такій конституційній
фіксації немає потреби, але більш уважний аналіз постулатів і принципів ісламу доводить, що ця
релігія є універсальним віровченням, і тому мусульмани вважають недоцільним відокремлення
державних законів від релігійних. Важливим є не тільки дослідження шаріату і його частин,
оскільки це не дає досліднику повної картини вчення ісламу; набагато важливіше спочатку
ознайомитись з основними і додатковими джерелами мусульманського права.
Активний розвиток різних напрямків і шкіл у мусульманському праві призвів до
побоювання, що воно може втратити єдині принципи і розчинитися в безлічі окремих думок. Щоб
протидіяти цьому, відомий учений Аш-Шафія сформулював учення ―чотирьох коренів‖
мусульманського права, завдяки якому юристи одержали єдину систему його джерел. Відповідно
до цього вчення, ―чотири корені‖ мусульманського права – це Коран, суна, іджма та кійяс [див.: 1].
Ряд учених у складі мусульманського права виділяють дві групи взаємопов‘язаних норм:
– по-перше, це норми, які становлять юридичні приписи Корану та суни, це однозначно
визначені приписи, які навіть теоретично не допускають будь-якого іншого тлумачення. Цю
категорію складають правила, що стосуються релігійного культу, та лиш окремі з норм, які
регулюють взаємовідносини між людьми. Норми цієї категорії постають однозначно
зрозумілими правилами поведінки, які повинні беззаперечно застосовуватися на практиці.
– по-друге, це норми які становлять абстрактні й не досить зрозумілі приписи. Вони не
тільки допускають різне тлумачення їхнього змісту, а й передбачають їх конкретизацію з метою
регулювання поведінки людей у кожній конкретній ситуації.
Упродовж багатьох століть Коран був для віруючих мусульман не тільки релігійною
книгою, а й джерелом їх життєвої мудрості. Адже це Писання являє собою збірку проповідей,
виголошених Мухаммадом у формі «пророцьких одкровень» [2, с.26], що були виголошені
упродовж 610-632 рр. у Мецці та Медині. У своєму значенні слово «Коран» означає «читати
вголос речитативом, декламувати» [3, с.4] , а назва Корану утворена від дієслова «караа», що
означає «читати», «збирати», «зв'язувати», «поєднувати». Доказом на користь цього слугує те,
що аяти Корану подібні та пов'язані між собою, а його текст є римована проза.
Саме слово Коран зустрічається у тексті священного Писання: «В місяць Рамадан був
дарований Коран – ясний доказ керівництва» [2:185]. У двомовному виданні Корану М.Маулана
наведено понад тридцять назв і епітетів, якими характеризується Писання: «славний», «мудрий»,
«високошановний» та ін. Якими б словами і виразами не іменували Коран, він складається з
божественних слів та аятів, які є по суті чудодійними і посланими Пророку ісламу шляхом
Одкровення, зібраними у звитки та доведеними до нас у певній послідовності.
Згідно з ісламською доктриною за своїм змістом і формою Коран трактується як чудесна
та існуюча вічно книга, як сам Бог, як його «слово» [див.: 2, с.70; 9, с.6; 48, с.15].
Підтвердженням істинності пророцького одкровення є те, що до своїх прибічників Мухаммад
звертається із закликом створенням щось подібного до Корану: «Якщо ж ви сумніваєтеся в
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істинності того, що Ми послали рабу нашому, то явіть суру, рівну сурі Корану, і покличте своїх
свідків крім Аллаха, якщо ви справедливі» [2:23], «Якщо б об'єднали зусилля люди і джини,
щоб скласти щось, подібне Корану, це їм би не вдалося, якби навіть вони і допомагали один
одному» [17:88], саме ці сури є доказом догмату щодо чудесності та несотворенності (іджаз аль
– Кура ‘н). Саме термін «іджаз аль – Кура‘н» відіграв велику роль у мусульманській догматиці,
як одне з ключових понять в обґрунтуванні пророчої місії Мухаммада. В ході цієї полеміки
було розроблено твердження про «чудесність» і «знамення» [4, с.89]. Тим самим
підтверджується, що саме Коран є найважливішим доказом пріоритету мусульманської
доктрини, як вічне «диво», та як головне «божественне знамення».
Концепція «ас-саффа», що була розроблена в шиїтському суспільстві, підтверджувала,
що Коран не є недосяжним і досконалим у формальному відношенні, проте Аллах позбавив
суспільство здатності (сарафа хум‘ан) створювати щось подібне у період пророчої місії
Мухаммада. Таке поняття супроводжувалося розвитком уявлення про принципову
недосяжність людиною досконалості коранічного стилю (назм) і композиції (та‘ліф.)
Письмове складання Корану відбувалось упродовж кількох десятиліть, проте створення
остаточної редакції відбулося лише за часів третього праведного халіфа Усмана. У священному
Писанні є твердження, які були запозичені ще з ранніх пам‘яток Сходу. Коран поділений на 114
розділів – сур, кожна з яких складається з аятів. Загальна кількість аятів у найдавніших списках
коливається в межах від 6204 (у басрійському списку) до 6236 (у куфійському , індійському та
в інших списках). Аяти, в яких викладано твердження, що стосуються халяля (дозволеного),
харама (забороненого), салята (молитви), Рамадану (посту), закята (милостині) та хаджу
(паломництва), були для всіх зрозумілими і не потребували додаткового роз‘яснення: «Ми
полегшили його для твоєї мови, щоб ти міг тішити богобоязливих і застерігати людей упертих»
[19: 97]. Такі аяти і називалися ―аль-мухкам‖ [5]. Однак у друкованому вигляді , як правило в
загальноприйнятих кількість аятів становить 6226 або ж 67238 аятів. Із загальноприйнятих сур
93 були даровані Мухаммаду в Мецці, а 21 – в Медині. Під час прощального хаджу Пророка
110 сура була йому дарована в Мецці, хоча її відносять до мединського періоду.
Залежно від часу дарування, сури Корану діляться на дві групи: мекканські та мединскі.
Мекканські сури – це сури Корану, які були послані під час перебування пророка
Мухаммада в Мецці з 610 до 622 року. Всього таких сур 86. Мекканскі сури, які були послані
упродовж перших тринадцяти років пророцтва, в основному стосуються проблем віри в
одиничність Аллаха, у майбутнє життя, в пророцтво Мухаммада; морально-етичних аспектів
(милосердя, духовності, правдивості, скромності, смиренності, богобоязливості), а також
смерті, звільнення рабів, споглядання природи і т.д. Мекканскі сури фактично не містять у собі
законів, проте вони становлять їх основу.
В одкровеннях мединського періоду велике значення відводиться соціальним,
економічним питанням, проблемам війни і світу, права, родинним стосункам. Божественні
веління у ряді випадків посилалися поступово, від легших форм до складніших, наприклад,
спочатку мусульмани молилися двічі в день, а потім прийшло веління про п'ятикратну молитву.
Відповідно до реальних обставин Аллах міг послати одкровення, яке мало тимчасовий характер
(мансух), а потім скасувати його і замінити новим (насіх). Послання Корану частинами сприяло
кращому сприйняттю його народом, полегшувало вивчення і практичне застосування Корану в
повсякденному житті. Сури мединського періоду в основному містять численні культові,
юридичні та етичні приписи, оскільки саме в Медині Пророк став реалізовувати релігійноправові норми ісламу «Якщо ви будете відхилятися від великих гріхів, що забороняються вам,
ми позбавимо вас від ваших злих діянь і введемо вас шляхетною дорогою» [4:31].
Композиційно сури мекканського та мединського періодів не відокремленні, вони є
переплетеними. Так, наприклад, у Корані перша сура мекканського періоду «Відкриваюча», а
за нею розташовані чотири сури мединського періоду, які у свою чергу складають п‘яту
частину всього священного Писання.
Поряд із релігійно-моральними приписами священне Писання містить і правові норми, де
від імені Аллаха ведеться мова про спосіб життя та поведінку мусульман: «Ми послали Коран,
подібно з книгою звітів арабською мовою. Якщо ж ти підеш за їх низинними бажаннями, після
того як тобі було даровано знання (тобто Коран), то Аллах не прийде тобі на допомогу і не буде
заступником» [13:37]. Більша частина правових приписів має казуальний характер і являє
конкретні тлумачення. Однак багато настанов мають невизначений вид і можуть набувати
різного смислу, залежно від того, який зміст у них вкладається. Коран закріпив божественною
санкцією результати тривалого процесу перебудови соціальної дійсності, домінуюче становище
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інститутів і норм, які вже існували в суспільстві центрів внутрішньої частини Аравії [див.: 6 с.35].
Отже, під час мекканського періоду Коран містив релігійні та моральні приписи, які
ґрунтуються на конкретних соціальних і політичних потребах сформованої мусульманської
громади. Мединський період характеризується створенням соціальної догматики, що
стосувалася соціальних і економічних норм, які необхідні були для формування та
функціювання мусульманської цивілізації. Також приписи мединського періоду висвітлюють
правові норми суспільного життя мусульман.
Окрім Корану, суна є другим джерелом мусульманського віровчення та права. Арабське
слово суна означає «образ», «дорога», «життєвий шлях» – приклад життя Мухаммада як зразок і
керівництво для всієї мусульманської громади і кожного мусульманина, як джерело матеріалу для
розв´язання всіх проблем життя людини і суспільства. Суна складається з учинків Мухаммада
(фі'л), його висловлювань (Каули) і невисловленого схвалення (такрір) [див.: 7, с.214 ].
Суна Пророка дійшла до нас у хадисах, які на більш пізньому етапі були зібрані в
склепіння. Завдяки цьому вдається простежити у всіх деталях пророчу діяльність Мухаммада,
встановлення мусульманського права, з'ясувати обставини послання аятів, а також відтворити
правильний образ доісламского та раньоісламського товариства Аравії.
Важливість Суни багато в чому зумовлена тим, що Мухаммад сам ретельно дотримувався
посланих Аллахом приписів. Він не ставив себе вище від закону і явив собою зразок для
наслідування у всьому. Основні принципи шаріату дозволяють знаходити баланс між законами
релігійного вчення і розвитком суспільства.
Значення окремих коранічних аятів, що стосуються основних питань мусульманського
віровчення, моралі та права, потребують роз'яснення та конкретизації. Найважливішим джерелом
для правильного розуміння Корану є суна: «Пошли нашим нащадкам посланця з їх числа, щоб
повідомить їм твої знамення, навчити їх Писанню та мудрості, й очистити їх» [2 :151].
Окремі суни збігаються зі змістом аяту Корану та підтверджуються, а інші – пояснюють і
доповнюють Коран. Роз'яснення Пророка містять свідчення на одне або декілька можливих
тлумачень аята, встановлюють якісні чи кількісні характеристики приписів. Одна з найважливіших
функцій суни – утримання мусульман від крайнощів, надмірностей і помилок, причиною яких
може стати неправильне тлумачення священного Корану. В іншому місці підкреслюється, що
мусульманин повинен уникати надмірності навіть у поклонінні та служінні Аллаху. В цьому зв'язку
практика Посланника Аллаха є чудовим прикладом того, як мусульманин повинен поєднувати
служіння Аллаху з виконанням сімейних, громадських та інших обов'язків. Суна рясніє хадисами
про те, як Пророк роз'яснював людям згубність надмірності та надмірності в одязі, їжі, дозвільних
розвагах і навіть у поклонінні Аллахові та в заклику до добрих справ.
Вивчення Суни і дотримання її допомагає мусульманам зайняти гідне місце в будь-якому
суспільстві, незалежно від його засад і культурних особливостей. Зважений, об'єктивний підхід
до розуміння Корану і мусульманської традиції дозволяє налагодити діалог з усіма соціальними
групами і релігійними конфесіями, ефективно реалізовувати свої можливості, сприяти
зміцненню та розвитку того суспільства, в якому вони проживають.
У мусульманському праві суна трактується як доказ, який підтверджується її істинністю
походження. З погляду походження суну поділяють на дві частини. Перша у свою чергу
повинна складатися з достатньої кількості людей, при якій виключається можливість того, щоб
вони могли змовитися між собою у неправді. Друга частина – це суна походження якої є
сумнівним, оскільки вона передається однією особою, яка у свою чергу передає її від Пророка.
Третє місце в ієрархії джерел мусульманського права займала іджма, яка трактувалась як
«загальна згода мусульманської громади». Поряд з Кораном і суною вона відносилася до групи
авторитетних джерел шаріату. Практично іджма складалася з узгоджених думок з релігійних і
правових питань, які були висловлені прибічниками Мухаммеда (число яких налічувало понад
100 чоловік), а згодом найбільш впливовими мусульманськими теологами – правознавцями
(імамами, муфтіями, муджтахідамі). Іджма розвивалась у вигляді інтерпретацій тексту Корану
або суни, так і шляхом формування нових норм, які вже не пов'язувалися з Мухаммедом. Вони
передбачали самостійні правила поведінки і ставали обов'язковими в силу одностайної
підтримки муфтіїв або муджтахидів. Такий спосіб розвитку норм мусульманського права
отримав назву «іджтіхад».
Велика роль іджми у розвитку шаріату полягала в тому, що вона дозволяла правовій
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релігійній верхівці Арабського халіфату створювати нові правові норми, пристосовані до
мінливих умов феодального суспільства, що враховують специфіку завойованих країн. До
іджми як джерела права, що доповнює шаріат, примикала і фетва – рішення і думки окремих
муфтіїв з правових питань. У VІІІ-ІХ ст. у зв'язку зі значним поширенням методу "іджтіхада"
мусульманське право активно розвивалося доктринальним шляхом.
З XI ст. у зв'язку з актуальними суперечностями між головними течіями в ісламі і різними
правовими школами (мазхабами) мусульманське право фактично не існувало як єдина система.
Внутрішні розбіжності в ньому набули істотного характеру.
Одним із найбільш спірних джерел мусульманського права, що викликає гострі
розбіжності між різними напрямами, був кияс – розв´язання юридичних справ за аналогією.
Згідно з киясом, правило, встановлене в Корані, суні або іджмі, може бути застосоване щодо
справи, яка прямо не передбачена в цих джерелах права. Кияс не тільки дозволяв швидко
врегулювати нові суспільні взаємини, а й сприяв очищенню шаріату в цілій низці моментів від
теологічного нальоту. Але в руках мусульманських суддів кияс часто ставав і знаряддям
відвертого свавілля. Найбільш широко цей метод був обґрунтований Абу Ханіфа та його
послідовниками – ханіфітами. Найбільш різко проти киясу виступили ханбаліти і особливо
шиїти, які взагалі не визнавали його джерелом права.
Як додаткове джерело права, шаріат допускав і місцеві звичаї, що не ввійшли
безпосередньо в саме мусульманське право в період його становлення, але не суперечили
прямо його принципам і нормам. При цьому визнавалися правові звичаї, що склалися в самому
арабському суспільстві (урф), а також у численних народів, підкорених внаслідок арабських
завоювань, або ж які зазнавали у більш пізній час впливу мусульманського права (адати).
Похідним від шаріату джерелом мусульманського права також були укази і
розпорядження халіфів. У подальшому в інших мусульманських державах з розвитком
законодавчої діяльності як джерело права стали трактуватись і відігравати дедалі зростаючу
роль закони. Вони також не повинні були суперечити принципам шаріату і доповнювали його
передусім нормами, які регламентують діяльність державних органів і регулюють
адміністративно-правові відносини державної влади з населенням.
Висновок. Отже, узагальнюючі сказане, можна дійти висновку, що джерела
мусульманського права є особливим видом норм, які через закріпленість у релігійних текстах
набули загальнообов‘язковості не стільки завдяки примусу з боку держави, скільки через віру в
те, що ці норми даровані Аллахом і недотримання їх призведе до мук не лише в земному житті,
а й після смерті. Ці правила через давню історію виникнення вкоренились у свідомість людей,
забезпечуючи безперечне дотримання вимог і норм поведінки. Закріплені у релігійноканонічних текстах, ці правила не можуть бути ні оскаржені, ні скасовані.
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Summary
Komlenko O. The Sourses of Muslim Law. The article is devoted to the sources of Islamic law in terms
of their socio - religious studies context. Islam more than other world religions is associated with the law. In
constitutions of many Muslim countries Islamic doctrine is proclaimed as the state religion. Thus, the active
development of various trends and schools of Islamic law has led to fears that it could lose the common
principles and dissolve into many individual thoughts. The author counteracts this established doctrine of the
"four roots” , so it was a unified system of its sources. According to this doctrine, "four roots" of Islamic law are
the Koran, Suna, ijma, and kiya . Keywords: Koran, Suna, ijma , Kijas trys , civilization, doctrine.
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УСВІДОМЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО В КУЛЬТУРІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
Аналізуються домінуючі аспекти становлення та усвідомлення сутності естетичного, що пов’язані з
розвитком культурних складових європейського середньовіччя. Звертається увага на ступінь релігійнообумовленого запиту епохи щодо естетизації повсякденності та релігійного культу. Розглядається вплив
соціальних змін на суспільне сприйняття естетизованих культурних форм. Здійснено огляд ментальнозасвоєних поняттєвих начал, що складали підґрунтя становлення теоретичних засад естетичного знання
осмислюваної епохи. Ключові слова: культура, чуттєвість, естетичне, потреби епохи, суспільне сприйняття.

Уявлення про те, що свідомість в епоху середньовіччя перебуває в рамках установлених
канонів, що естетичного осягнення світу немає і що художні символи було суворо
регламентовано похитнулося: у ХХ ст. з‘являється багато різноманітних відомостей і це
значною мірою впливає на колишнє наукове сприйняття. Дійсно, зрозуміти сутність
середньовічної чуттєвості, проникнути в середньовічну ментальність, осягнути те, як людина
тих далеких часів проникає в сутність естетичного, сучасній людині доволі складно з тієї
причини, що характер новоявлених культурних образів значно раціоналізує, спрощує
інтуїтивну частину осягнення світу. Ставлення європейців до такого тонкого поняття, як краса
(яке тривалий час уособлювало естетичність усвідомлюваного), сьогодні може бути осмислене
лише за умови адекватного розуміння менталітету й чуттєвого сприйняття епохи середніх віків.
Ми ж у процесі огляду становлення естетичних засад епохи вважаємо за необхідне
враховувати в загальноприйнятній історичній систематизації соціокультурні реалії та,
акцентовано, поширення освіти, оскільки „для історії естетики має значення не лише
мистецтво, але й мораль, звичаї, релігія й філософія, економічне й політичне життя‖ [2].
Необхідно з‘ясувати, чи правдивим є твердження, що в середні віки естетики не існувало
у зв‘язку із всепроникненням церковної цензури.
Складність дослідження естетичного знання середньовіччя у сьогоденні підтверджує і
той факт, що до нього неохоче звертаються й ближчі в історичному вимірі дослідники. Як
приклад можна згадати німецьких істориків, які займалися питаннями естетики, – Макса
Шаслера, котрий у своєму дослідженні „Критична історія естетики‖ (1872) переходить від
Плотіна безпосередньо до XVIII ст., та Бенедетто Кроче, який у дослідженні „Естетичне‖ (1929)
середньовічним теоріям з цього питання приділяє лише чотири сторінки. Набагато активніше
звертаються до естетичних аспектів середньовіччя дослідники сучасності, серед яких можна
відзначити В. Бичка, Е. де Брюна, Е. Жильсона, Л. Крестовські, Дж. Метью, Ф. Тейлора,
А. Хаузера, Й. Гейзінга, В. Шелюто, У. Еко.
Загалом предтеча ідей у філософії цієї історичної доби, у межах яких розвивається й
естетичне знання, проглядається доволі чітко, перш за все, тому, що середньовіччя залишилося
в історії людства епохою значної трансформації ідей греко-римської, китайської, індійської й
арабської культур у цілісну культурну спадщину Європи. Ю. Очерет стверджує, що монополія
на знання латинської мови дозволяла церковникам протягом тривалого часу утримувати
монополію на античну культуру, піддаючи цензурі й урізуючи на власний розсуд те, що вони з
„безбожної‖, „язичницької‖ літератури дозволяли поширювати як навчальні тексти для
вивчення латинської мови‖ [3, с.107]. Саме церква мала найбагатші бібліотеки, що містили
твори античної літератури, історії, філософії, з яких було втрачено (напрошується питання, чи
втрачено?) трактати з естетики Аристотеля, ранній трактат „Про підходяще та прекрасне‖,
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фактично першу працю св. Августина. Більше того, про ці праці практично не згадують у
дослідницькій літературі. Складається враження, що їх було навмисно „забуто‖ свого часу.
До праць, що формують естетичне поле знання раннього середньовіччя, зазвичай
відносять „Етимології‖ Ісидора Севільского, який систематизує та класифікує естетичну
термінологію, успадковану від античності, описує походження й дає визначення основним
поняттям тодішньої науки (зокрема, визначення прекрасного), що входить до складу так званих
вільних мистецтв. Особливе місце відведено Ареопагітикам. У концепції прекрасного, яка в
них розвивається, відзначають такі елементи: а) ідею антиномічності сутності прекрасного
(абсолютність і відносність краси); б) ідею еманації краси, в) учення про любов, г) учення про
світло. Символіка світла, як відомо, вплинула не лише на мислителів, але й на митців
середньовіччя, які намагалися розв‘язати проблему освітлення в церковній архітектурі за
принципами неоплатонічної метафізики світла.
Дуже рідко звертаються й до зразків естетичного самовираження святих отців, хоча
„майже всі середньовічні мислителі, від Абеляра до св. Бернарда, від послідовників
Вікторина Афра до св. Фоми і св. Бонавентури, у молодості вправлялися в поетиці й
залишили по собі як простенькі школярські вправи, так і вельми високі зразки середньовічної
латинської поезії, наприклад, Євхаристичний молебень св. Фоми… Незалежно від епохи
навіть аскети відчувають привабливість земних радощів та їхню спокусливість. Більше того,
вони відчувають цей потяг сильніше, ніж усі інші: саме на контрасті між сприйнятливістю до
земного й устремлінням до надприродного ґрунтується драма дисципліни‖ [5]. Щодо
середньовічного філософа взагалі, то він „говорить про красу, не просто маючи на увазі
концептуальну реальність у її суто абстрактному прояві, він більш чи менш відкрито
звертається до почуттів буденних, досвіду пережитого й накопиченого‖ [Там само]. Стосовно
ж класичного мистецтва, осередку візуалізованих естетичних форм, воно деякою мірою
збереглося під егідою церкви, однак трансформувалося в таку форму, яка сприяла
закріпленню нової ментальності, що формується в середньовічній культурі.
В контексті нашого пошуку виникає питання: „Наскільки справедливим є твердження, що
поняття краси (естетичної чуттєвості) властиве всім без винятку верствам населення, якщо
навчання й знання сконцентровані в межах окремих соціальних верств?‖. Однак якщо за таких
умов звернутися до середньовічної культури загалом, і світської, і духовної, то сприйнятливість
людини до прекрасного, як природного, так і художнього походження, стане для нас
безперечним фактом. Тут у полі нашої уваги – ставлення до прекрасного як архетипу
людського існування: Ще в першій половині ХХ століття Е. Курціус доводив, що сучасна
людина занадто переоцінює роль мистецтва, тому що вона втратила відчуття осягнутої краси,
яке мали неоплатонізм і середньовіччя [8]. У нього йдеться про красу, естетика якої не
спирається на жодну ідею. Ця окрема думка звертає нашу увагу на те, що в процесі
дослідження особливостей функціонування естетичних концепцій, наявних у полі
філософського знання, слід ураховувати ментальні особливості людей того часу. У. Еко в
цьому контексті виділяє такі специфічні підстави естетичних аспектів ментальності:
–
досвід осягнення краси є, перш за все, моральною та психологічною реальністю
для людини середньовіччя;
–
розглядаючи красу, не осягнуту чуттєвим сприйняттям, люди середньовіччя
шляхом аналогій або ретельно перевірених висновків, завдяки паралелям, непрямим чи
прямим, знаходили засоби для опису прекрасного, сприйнятого чуттями, краси речей
природних і самого мистецтва;
–
сфера естетичного інтересу в людей середньовіччя була ширшою, ніж у нас, а
їхню увагу до краси речей часто стимулювало усвідомлення краси як метафізичної даності;
–
поряд із безліччю теорій і думок існував і смак звичайної людини, досвідченого
поціновувача творів мистецтва, який активно звертався до всього, що можна сприймати
чуттями;
–
і, як наслідок, цей смак, зафіксований у багатьох проявах, теорії були покликані
оцінити та спрямувати так, щоб увага до речей, пізнаваних чуттями, жодною мірою не
суперечила прагненням духовним [5].
Необхідно також ураховувати, що поняття „мистецтво‖, яке сьогодні розуміють як
невід‘ємний складник естетичного, в уявленні середньовічної людини з естетичним не мало
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нічого спільного. К. Боринські, розглядаючи сутність поняття мистецтва, зауважує, що загальну
його концепцію того часу виражено у визначенні: „Мистецтво – це вміння працювати якимнебудь способом, тобто у визначеному порядку‖ (Квінтиліан). Водночас, поезію, якщо брати до
уваги твердження Аристотеля про те, що люди нездатні логічно мислити, не вдаючись до
образності, іноді викладали як вступний курс до логіки‖ [7, с.30 – 33]. Це, однак, не свідчить
про те, що християнська думка, з її акцентом на особистість Спасителя, не потребувала
образотворчого мистецтва. Саме тому вже з моменту його виникнення християнство не могло
ігнорувати художню спадщину античності. Т. Буркхардт указує на деяку суперечливість цього
запозичення, у процесі якого „християнство сприйняло відомі зачатки натуралізму в
антидуховному розумінні слова‖, і „незважаючи на тривалий процес асиміляції, якої ця
спадщина зазнала протягом століть, її прихованому натуралізму вдавалося прориватися
щоразу, як тільки слабшала духовна свідомість, навіть задовго до Ренесансу, коли відбувся
деякий розрив із традицією‖ [1, с.50]. Без урахування цих особливостей неможливо адекватно
зрозуміти естетичне як феномен культури епохи середніх віків.
Культура середньовіччя, для зовнішнього вираження якої характерні важкі похмурі
форми і яка мало засвідчує красу, у ментальності така, що попри слабкі наукові знання й
логічні суперечності, люди розмірковують про красу всього сущого. Краса ж, в уявленнях
середньовічної людини, осіянна. Тому недивно, що образ всесвіту, створюваний філософами
(достатньо згадати, що Благо, згідно з Платоном, є життєдайним сонцем усіх ідей та уявлень) і
теологами, наповнений світлом та оптимізмом. У давніх євреїв, доречі, світло (поряд зі звуком,
що частково відображено й у розробці св. Августином теорії музики) було найважливішим
посередником між людиною та Богом, у підсумку це стає підвалиною середньовічної
гносеології й естетики.
Щодо філософських джерел, які дійшли до нас, то вони свідчать про те, що в середні віки
існувала скоріше інтелектуальна концепція краси, краси моральної гармонії, метафізичного
сяяння: „Коли схоластика розмірковує про красу, має на увазі під цим словом якийсь атрибут
Бога. Метафізика краси …і теорія мистецтва не мають нічого спільного між собою‖ [8, с.432].
Інакше кажучи, філософські твори або не враховували художню реальність, що оточувала їхніх
авторів, або ігнорували її.
Стиль мислення середньовічної людини значною мірою відрізняється від сучасного: він,
перш за все, є символічним та алегоричним, образність запозичена в язичництва, що є одним з
основних способів задоволення естетичних потреб. Загальна символізація середньовічного
життя,
яка
відображає
символічний
універсум,
демонструє
впорядкованість,
взаємовідповідність і гармонізацію буття, що за влучним зауваженням У. Еко, зазвичай
насправді виявляється людською схильністю до алегорій. Він зауважує, що середньовічний
символізм виражає естетичну концепцію всесвіту. У ній він розрізняє дві форми, які
визначають середньовічний світогляд: метафізичний символізм як витвір філософа, який
споглядає структуру речей і бачить у них красу як відбиток божественного, та універсальну
алегорію, сприйняття світу як божественного творіння, де кожну річ, крім її буквального
значення, наділено ще значеннями моральними, алегоричними, містичними [5].
Зважимо й на той чинник, що не в усіх естетичних ідеях, доволі сміливо висловлюваних
мислителями, були зацікавлені церковники. Саме цим пояснюємо зникнення, наприклад,
першого самостійного твору того ж св. Августина, який є естетичною працею. І, забігаючи
наперед, скажемо, що нам невідомі цілісні праці з естетики, які б або оприлюднили, або
згадували середньовічні мислителі, що може свідчити, як мінімум, про два моменти: про
незацікавленість панівної в культурі ідеології та про закритість знання (освіти).
З іншого боку, цікавою є думка В. Татаркевича, який переконливо показав, що наше
уявлення про те, що для середньовіччя характерне засилля релігійних поглядів, не цілком
відповідає дійсності, оскільки церква переслідувала тільки тих, хто зазіхав на біблійні істини,
якщо цього не відбувалося, то наука розвивалася доволі спокійно [4]. Цю думку може бути
віднесено й до середньовічного ставлення до естетичного знання, обмеженість інформації про
яке робить проблематичним поле його дослідження.
Відомо, що краса як атрибут розкоші була невигідна церкві: вважали, що пишні оздоби
інтер‘єру відволікали віруючих від благочестя й молитовної зосередженості, а значить,
естетична привабливість була недоречною в межах святині. Відомі промови св. Бернарда,
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Олександра Некама, Гуго проти надмірностей декору, красу яких вони, хоч і засуджували,
однак не заперечували. Водночас, відкидаючи красу зовнішню за її деяку шкідливість для
віруючої людини й тлінність перебування в цьому світі, як і всього земного, церква звертає
свідомість і світогляд середньовічної людини на красу внутрішню, яка згинути не може, а тому
насолода красою зміщується в цю царину, і поняття естетичної цінності, хоч поняттєво й не
виражене, стає іманентним внутрішній красі.
Новий соціальний прошарок, що сформувався, переконує нас у наявності смаку й
загальної чуттєвої сприйнятливості в повсякденному житті і свідчить про те, що в епоху
„лицарських турнірів, поезії менестрелів і галантного поклоніння дамі‖ відбувається значна
естетизація всього культурного простору. „Лицарський і міський костюми набули помітної
витонченості, а дорогоцінні прикраси стали їхнім невід‘ємним атрибутом. Не тільки світські та
церковні аристократи, а й купці, заможні ремісники, багаті селяни купували ювелірні вироби‖
[6, с.54]. Одначе, відчуття незвичайного в середньовічному естетичному смаку, який
формується, змішується із почуттям прекрасного, що сприймається як іманентна якість. Отже,
естетичне бачення для середньовіччя – це радше акт розумового аналізу, за допомогою якого
людина з‘ясовує для себе сутність естетичного в об‘єкті споглядання.
Естетична споглядальна позиція, безумовно, властива людині того часу, однак,
зближення з прекрасним і радості буття в середні віки можливі скоріш за все шляхом
перетворення в почуття єднання з Богом. У цьому й призначення живопису, яке, на задумку
Гонорія Отенського, полягає в трьох речах: по-перше, „щоб прикрасити дім Божий‖, по-друге,
живопис має нагадувати про праведне житіє святих, і, крім того, „живопис – це книга для
мирян‖ [9]. Розвиток естетичної теорії, отже, значною мірою залежить від зростання в культурі
ролі емоційно-образного мислення, яке пов‘язане із загальною християнізацією та естетизацією
культурного простору, що пов'язаний здебільшого із освіченістю.
Однак ступінь загальної освіченості низький і ми частково можемо погодитися із
зауваженням, наприклад, Й. Гейзінга про те, що здатність усвідомлювати естетичну насолоду й
уміння виразити це в слові розвивається пізно. При цьому наявний понятійний апарат, що
відображає чуттєву сприйнятливість, повільно входить у повсякденне життя середньовіччя. На
відміну від античності, культура середніх віків не стільки породжує, скільки використовує наявні
термінологічні утворення. Причому „повсякденність‖ і „науковість‖ тут можуть оперувати тими
самими категоріями. Так, у повсякденній мові середньовіччя поняття „гарний‖ (pulcher) або
„прекрасний‖ (formosus) асоціюються з творами як мистецтва, так і ремесла (ars), а категорії
метафізичної естетики постійно перемежовуються з визначеннями, що оцінюють твори мистецтва.
На певному етапі зрілого середньовіччя місцем концентрації інтелектуальної думки й
ідеологічним осереддям культури стали університети. Філософська тематика, а в її рамках й
естетика, знаходять свій розвиток, і, перш за все, тому, що філософія, разом з теологією, стає
полем культурно затребуваної діяльності.
У період розквіту середньовічної думки, до XIII ст., оформлюється порівняно цілісна
естетична традиція, у рамках якої було створено кілька теорій: математична концепція
прекрасного, естетична метафізика світла, психологія зорового сприйняття прекрасного,
поняття про форму як джерело та причину насолоди. Як квінтесенція її тривалого розвитку
з‘являється концепція краси, заснована на гіломорфізмі, яка ґрунтується на феноменології
фізичної та метафізичної краси, що спирається на естетику пропорцій та естетику світла, дві
найбільш виражені ідеї християнського світу, з яких і починалося його обґрунтування. У
підсумку систематичного вираження почуттю прекрасного, характерному для всього
середньовіччя, надає теорія краси Фоми Аквінського, яка відображає тенденцію до
ототожнення прекрасного з корисним й урівнює красу та благо. Такі зміни в середньовічному
інтелектуальному житті частково пов‘язані із назріванням соціокультурного зламу: у XIII ст.
загальнокультурна моральна криза значно вплинула на суспільні цінності. Культура робить
новий виток, який, безумовно, впливає й на формування естетичних теорій.
Тут ми не зовсім погоджуємося з У. Еко, який стверджує, що „Середньовіччя так і не
зуміло поєднати метафізичну категорію краси з аналогічними суто технічними прийомами, які
втілюють її в мистецтві. Отже, склалися два абсолютно різні світи, ніяк не поєднані між собою‖
[5]. Це твердження частково спростовує той факт, що характеристики колірних переваг, узяті з
церковного й повсякденного життя, які розглядають в естетичних теоріях, що об‘єднують
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світло й колір, вплинули на образотворчу техніку загалом. Зі свого боку, теологи на благо
загального християнського просвітництва предметно взялися перекладати ідеї, які складно
засвоїти у формі теорії, на мову образів.
Серед принципів естетизованого світосприйняття домінують принцип пропорційності,
який використовують і в архітектурі, і як символічний прояв естетики в геральдиці, символіці
професійної діяльності, діяльності закритих спільнот, та принцип симетрії, що виявлявся,
зокрема, в іконографії. В іносказання та символи закладають думки, які середньовічна
міфологічно-алегорична свідомість здатна адекватно зрозуміти. При цьому мова символів як
більш прийнятна для світосприйняття прояснює ті самі доктрини, які свідомість відкидала в
їхній метафізично-абстрактній формі.
Отже, на тлі загальної кризи класичної культури естетико-культурний складник
середньовіччя був підготовлений (і став їхнім логічним продовженням) філософськими
концепціями пізньої античності. В період зрілого середньовіччя зростає примат краси, естезис
краси, емоційне сприйняття світу не тільки як прекрасного божественного творіння й людини
як вінця цього творіння, а й певного соціокультурного запиту.
Два „абсолютно різні світи‖ існують тільки в зоні теоретичного осмислення й зумовлені
здебільшого нашим неповним знанням та обмеженим розумінням епохи середніх віків, що не
дозволяє ці світи поєднати. Натомість світ художньої культури завжди є затребуваним
відображенням естетико-моральних потреб своєї епохи: нові культурні прошарки, освічені й
вільні в їхньому естетичному й моральному виборі, зацікавлено ставляться до чуттєвої краси,
що продукована цією епохою, поширюючись на художню культуру, стосовно якої зростає
захват. Таке світське ставлення до мистецтва формується внаслідок поступового вторгнення
наукових запитів у сферу релігійного духу й загальнокультурного інтересу до класичної
спадщини взагалі та естетики зокрема.
Представлене дослідження розглядаємо як одну із спроб урізнобічнення методології
сучасної історії естетики, що може слугувати елементом її подальшої розробки.
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Summary
Yakovenko M. Сomprehending Aesthetic Concept in Terms of the Middle Ages Culture. Dominant
aspects of aesthetic concept formation and understanding, related with the European Middle Ages cultural
components development are analyzed in the article. Moreover, everyday life aesthetization and worship
aesthetization are mainly caused by the religiously driven era demand. We examined the impact of social
changes on public perception of aesthetically defined cultural forms. Mental-learned principles which became
the foundation of aesthetic knowledge theoretical basement have been reviewed. Keywords: culture, sensuality,
aesthetic concept, era needs, public perception.
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РОЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ПОЗАЕСТЕТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ
З ЕСТЕТИЧНОЮ ЦІННІСТЮ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Розглядаються естетичні цінності твору мистецтва, що породжуються в процесі художньотворчої діяльності, аналізується характер їхньої взаємодії і взаємовпливу. «Естетичне» є
фундаментальною категорією естетики або її метакатегорією відноcно всіх інших естетичних
категорій, однак, естетичне у творі мистецтва практично завжди взаємодіє з позаестетичним. У силу
специфіки мистецтва найбільш часто таку взаємодію можна спостерігати між естетичним та
етичним, естетичним і пізнавальним, що виявляється в самому художньому творі. Ключові слова:
естетична цінність, поза естетичне, взаємодія, реципієнт, художнє сприйняття, художня цінність.

Розмаїтність цінностей, що породжуються різними суб'єктно-об'єктними та особистісносуспільними відносинами, є однією з найважливіших проблемних зон не тільки для філософії, але і
для інших суспільних дисциплін. Саме цим і пояснюється актуальність даної проблеми, оскільки
для сучасної естетики одним з найбільш важливих завдань є визначення характерних процесів, що
призводять до утворення естетичних цінностей і концентрації естетичного начала, властивого
художньо – творчій діяльності, оскільки будь-який художній твір містить в собі не тільки виражену
в ньому емоційно-образну сутність, але і певні судження і ставлення до навколишньої дійсності.
Об'єктом нашого дослідження є цінності мистецтва, що породжуються художньотворчою діяльністю, а також їх компоненти, як естетичні, так і позаестетичні. Предметом
дослідження ми вважаємо взаємодію естетичного і неестетичного у творі мистецтва, що і
обумовлює його справжню художню цінність. Особливу увагу в цьому дослідженні вважаємо
за необхідне звернути на трактування проблеми цінностей в мистецтві сучасними філософами
Англії та Америки Кейна Тодда та Роберта Стекера. Саме у донесенні концептуальних засад
означених філософів ми бачимо практичну цінність і новизну цього дослідження. Поряд з цим
нам здається цікавою точка зору не лише науковців, але і самих творців художніх творів, їх
ставлення до проблем естетичних цінностей, істинності мистецтва і самої культури.
Тому завдання даного дослідження полягає в розгляді поняття цінностей в мистецтві, їх
класифікацій, виявленні естетичного і позаестетичного, а також механізмі їх взаємодії.
Вивченню проблематики естетичного і позаестетичного, що становить цінність
художнього твору, присвячені багато вітчизняних і зарубіжних досліджень, оскільки цінність
сама по собі є однією з основних категорій естетики. Як вважає А.Спіркин, сама культура – це
сховище цінностей. Існують різні класифікації цінностей, серед них найбільш відомі
класифікації А.Маслоу, М.Кагана, Л.Столовича. Проблема цінностей цікавить зарубіжних
учених; великий внесок у її розробку внесли Д.Юм, Г.Ріккерт, Р.Інгарден, Р.Стекер. Дослідники
аксіологічної проблематики всі цінності поділяють на такі групи: 1) цінності життя (здоров'я,
спілкування), 2) цінності культури (поділяються на матеріальні і духовні), 3) суспільні цінності
(громадський порядок, мир, справедливість), 4) економічні цінності (корисні речі). Польський
феноменолог Р. Інгарден розподіляв всі цінності на вітальні та культурні. Інгарден повязує
естетичну цінність з естетично цінними якостями, що притаманні самому предмету: «З
моменту, коли предмет виникає, естетичні якості у ньому присутні незалежно від різного
ставлення до глядача до цього предмета. Її присутність у цьому предметі не залежить від
субєктивної оцінки цього предмета» [3, c.394]. Німецький філософ Г.Ріккерт визначає шість
класів цінностей: наука, мистецтво, релігія, моральність, досконале життя, божественна любов.
При цьому вчений вважає цінність результатом оцінювання відносин суб'єкта.
Практична діяльність людей постійно супроводжується різними суб'єктно-об'єктними та
особистісно-суспільними відносинами, що породжують різноманітні цінності. Естетична
цінність втілює затвердження людини в світі, в творчій діяльності, у пізнанні законів природи і
суспільства. Метафізичний розгляд естетичної цінності, як вважає Столович, не в змозі вловити
її специфіку, оскільки єдність естетичної цінності з іншими цінностями розчиняє її в них. Такий
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розгляд зводить естетичну цінність до матеріально-практичної або утилітарною цінності (краса
є користь), до моральної цінності (краса-це добро), пізнавальної (краса є істина), або до
релігійної (краса – щось надприродне, священне) [4, c.77]. Інша точка зору на естетичну
цінність як на автономну, що протиставляється іншим цінностям, не йде далі негативних
визначень того, що вона не утилітарно-практична, що вона не пізнавальна, не моральна і т.п.,
при цьому не дається її точного визначення.
Естетичні цінності мають єдину сутність, залишаючись нескінченно різноманітними.
Еталон естетичної цінності – краса, і її багатоликість виражається як в красі людини, так і в
красі людського вчинку або продукту його практичної чи духовної діяльності. «Краса –
становий хребет всіх естетичних відносин» [4, c. 80]. Краса – це почуття краси, яке викликає у
людини і внутрішньо, і зовні цілу гаму позитивних емоцій і почуттів. Під позитивним, ми, в
даному випадку, розуміємо все те, що сприяє самозбереженню та саморозвитку людини.
Художня цінність, мірилом якої вважається краса творів мистецтв, займає особливе місце серед
різних естетичних цінностей і є особливим видом естетичної цінності або продуктом художньої
діяльності. Естетична діяльність у нашій свідомості відбувається безперервно. Мистецтво –
тільки гранична її щабель, як наука – межа логічно-пізнавальної діяльності.
Ціннісний підхід до проблеми культури визначається тим, що культурі можуть
протистояти різні явища, в тому числі і соціальні. У тому випадку, коли вони стають
«байдужими» по відношенню до людини як найвищої цінності або до інших цінностей в
культурній ієрархії, вони вже не можуть бути віднесені до культури та її простору. На нашу
думку, якщо соціальні явища мають інтенцію на руйнування системи культурних цінностей або
елементів цієї системи, вони, найімовірніше, переходять в простір «антикультури».
Для подальшого дослідження даної проблеми потрыбно хоча б схематично розглянути
такі поняття як «естетична» і «художня» культура. Художня культура визначається більш
чіткою локалізацією, ніж естетична, оскільки її ядром є опредмечена творчість – мистецтво.
Художня культура включає не тільки твори мистецтва, але і самих творців художніх цінностей.
Специфічною основою художньої культури є мистецтво, що оточене ореолом художньої
діяльності, яка має відношення до створення та функціонування творів мистецтва. Художня
культура відносно самостійна і виступає складовою частиною естетичної культури, але нею не
вичерпується. Будь-яке явище художньої культури стає надбанням естетичної культури, тільки
в тому випадку, коли воно опановує свідомість великої кількості людей, шляхом громадського
розповсюдження і ствердження. У цьому розумінні естетична культура суспільства – це завжди
масова культура, що характеризується мірою її суспільного усвоєння. [1, c.65]. Тобто, лише у
разі отримання суспільного визнання і поширення, явища художньої культури стають частиною
естетичної культури. Однак, це зовсім не означає, що твори мистецтва первинно не мають
властивостей естетичної цінності, ще залишаючись у рамках художньої культури, але ці
естетичні характеристики твору, властиві йому як певному предмету, що не актуалізовані в тій
вищій мірі, в якій їх розкриття інтенсивно актуалізується і стає вищим естетичним.
Мистецтво та естетичні аспекти інших сфер суспільного життя проникають в естетичну
культуру з різними правомочностями і різними функціями. Естетичне в мистецтві – це його
специфічний пізнавально – ціннісний зміст, вираз його соціальної сутності і природи. Естетичне
в інших сферах суспільної практики має дещо іншу природу: воно супроводжує утилітарну,
пізнавальну, громадську діяльність, специфічну поведінку людини. Згадаємо письменника –
естета Оскара Уайльда, який замовив жебракові костюм з дорогої тканини і наказав його
порізати, щоб старе лахміття не дратувало його естетичний смак. Цікавим в цьому плані є життя
художника – сюрреаліста Сальвадора Далі, який своїми неординарними вчинками і
оригінальними творами живопису сам створив собі репутацію дивака і оригіналу, не потребуючи
додаткової реклами та імідж-мейкерів. Якщо в художній культурі спостерігається єднання
духовних і матеріалізованих аспектів мистецтва, процесуальних та результативних сторін, то в
естетичній культурі акцентується духовно – естетичний рівень самосвідомості суспільства і
особистості, відображається не стільки предметно – результативний прошарок культури, скільки
досягнутий рівень естетичної, в тому числі, і художньої діяльності щодо створення та засвоєння
художніх цінностей, а також організації різних сфер життя відповідно до принципів і законів
естетичного. Тому мистецтво – не тільки ядро художньої культури, воно щоразу виступає як
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концентрат духовних можливостей естетичної культури в цілому. Рівень же естетичної культури
так чи інакше знаходить відображення в мистецтві, коригується і керується ним. [2, c. 66].
Естетична і художня культура відрізняються не тільки тим, що художнє притаманне
мистецтву, а естетичне – і іншим формам культури (праці, спілкуванню, побуту), а й тим, що
художня культура тяжіє до опредметнення і матеріалізації, а естетична – до духовно –
нормативного аспекту. При цьому художня цінність розглядається як більш висока в
порівнянні з естетичною, тому що художнє є щось унікальне, те, що виявляє неповторний
образний зміст. Твір мистецтва розкриває свою естетичну цінність тоді, коли він актуалізується
завдяки соціально – естетичним потребам суспільства. Інакше кажучи, естетична цінність твору
полягає не тільки в наявності унікальних художніх переваг, але і в рефлексії його реципієнта у
вигляді емоційного відгуку на його утримання.
Таким чином, протягом якогось часу будь-який пам'ятник художньої культури повинний
проявити свої естетичні цінності, і це відбувається по – різному. Іноді публіка приймає і автора,
і його твір практично відразу після його створення і пред'явлення. Так сталося з двадцяти
чотирирічним американським письменником Френсісом Скоттом Фітцджеральдом, який став
популярний і, як кажуть, «прокинувся знаменитим» відразу ж після публікації свого першого
роману «По цей бік раю» в 1920 році, а вже через п'ять років досяг піку своєї популярності,
написавши відомий бестселір «Великий Гетсбі». Звичайно, таких прикладів чимало і в
літературі, і в живописі, і в музичному мистецтві, хоча все ж частіше потрібний якийсь час,
щоб поціновувачі мистецтва, публіка і критики змогли осмислити геніальність художника і
його творів, які часто обганяють свій час і залишаються незрозумілими і неоціненими своїми
сучасниками. Геніальна музика Баха і Моцарта нашими сучасниками цінується вище, ніж у той
час, коли вона створювалася, бо вона пройшла випробування часом ш її вплив на розвиток
світової музакальної культуру загально відомий. Такі ж приклади можна згадати і в літературі.
«Бостонські браміни» (інтелектуальна еліта Америки другої половини ХYIII століття в особі
Емерсона, Лонгфелло, Уіттьєра) холодним мовчанням зустріла гумореску «самозванця» –
Марка Твена, – яку «той дозволив собі прочитати на сімдесятиріччя одного з патріархів –
Уіттьєра ...» [1, c.74]. Так само холодно ця ж сама еліта зустріла і поезіію Уолта Уїтмена
(іноватора американского «білого» вірша, який має сьогодні дуже багато послідовників,
особливо серед американских поетів). Емілі Диккенсон взагалі була невідома своїм сучасникам
і стала класиком американської поезії вже після смерті. У цьому зв'язку доречно згадати і
мальовничі шедеври великих художників Поля Голена, Сезанна, Казимира Малевича, що не
сприймалися так високо їхніми сучасниками, як сприймаються сьогодні нащадками.
Трапляється й так, що кордони між художньо – історичною цінністю твору та його
актуально – естетичною цінністю стають рухливі і мінливі. Деякі твори, які в свій час
викликали бурю овацій і захоплень у своїх сучасників, сьогодні стали цікаві лише вузькому
колу читачів, представляючи для решти всього лише художню та історичну цінність. В цьому
плані цілком доречно говорити і про моду на певний стиль або жанр і про моду на автора, яка
може виникнути як ідеологічне замовлення або, навпаки, всупереч конкретної ідеології. Так, у
60-х-70-х роках в СРСР були надзвичайно популярні американські письменники Ернест
Хемінгуей і Селенджер, сьогодні на території пострадянського простору їх змінили Джон
Толкієн і Джоан Роулінг. Дух ворожої культури захоплює не тільки буденну свідомість, він
проникає і туди, де традиційно затверджувалися справжні цінності, – в університети,
наприклад. Мода і тут витісняє справжнє знання: кажуть, якщо раніше для студента-філолога
було потрібно щонайменше читання Чосера, Мільтона, Шекспіра, то тепер магістерську ступінь
приносить знайомство з книгами Вірджинії Вульф. Причому мова йде не просто про зниження
критерію – дисертації можуть бути присвячені різним предметам, у тому числі і модерністській
літературі. Але в тому й річ, що творчість тієї ж Вірджинії Вульф (або Джойса, або «ближніх»
модерністів, – Беккета, наприклад) не вивчається в його конкретно-історичному змісті – лише
нав'язується студенту в якості рекламного зразка «сучасного» мистецтва. Естетика досліджує
об'єктивно-реальні цінності мистецтва і ті, які на якийсь час втратили своє значення, і цінності
– цілі, які втілені в шедеврах класичного мистецтва. Естетична цінність не протистоїть
художньої цінності, а вбирає її (це стосується стилю, змісту, задуму, образів). Вона ж є
результатом акуталізованого включення в сучасну реальність, нового функціонування і
спілкування, в якому і минуле, і сучасне «чують один одного» [1, c. 113].
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Естетичні відношення, естетичні переживання, які проявляються в художньому творі,
стають особистими переживаннями і відносинами людини, завдяки особливостям механізму
взаємодії суб'єкта (який сприймає цей твір) і об'єкта (самого твору мистецтва). При взаємодії
суб'єкта з об'єктом, в мистецтві відбувається формування людини як суб'єкта певного творчого
процесу, а в деякій мірі і як суб'єкта культурно-історичного процесу. Мистецтво залучає людину
в систему естетичних і художніх цінностей і змушує його переживати і осмислювати ці ценності.
Існує безліч способів того, як можна оцінити художній твір з позаестетичної точки зору.
Бенно Хюбнер розкриває взаємозумовленість морального і естетичного у мистецтві. Проводячи
критику апріорізму в етиці, він знаходить естетичні підстави етосу. (Довільний етос і примусовість
естетики. Мн.: Пропілеї, 2000). Деякі твори можуть викликати серйозні соціальні наслідки, іноді
навмисно, іноді випадково, іноді ці наслідки передбачувані, а іноді спонтанні. Сучасний
американський філософ Роберт Стекер вважає соціальні наслідки або соціальний резонанс макронаслідками, якщо вони призводять до якогось широкого суспільного резонансу або до соціальних
змін. Твір мистецтва може також зробити певний вплив лише на окремих представників глядацької
або читацької аудиторії на основі тих переживань, що були ним викликані. Ці наслідки або такий
резонанс можна вважати мікро-наслідками. Наслідки, що викликані твором у всієї аудиторії і за її
межами – в суспільстві – можуть бути сприятливими і несприятливими (а також і сприятливими, і
несприятливими одночасно) і такі твори можуть оцінюватися з етичної сторони на підставі того, які
ці наслідки і чи є потенційна можливість того, що вони з'являться через деякий час. При цьому не
можна говорити, що всі наслідки обов'язково співставні з етичної цінністю твору, або такі, що у разі
їх присутності, вимагають ретельного розгляду. Твір може виражати якесь етичне судження або
точку зору, наприклад, він може виправдовувати чи засуджувати поведінку або практичну
діяльність персонажа, стверджуючи чи відкидаючи, таким чином, ряд цінностей. Твір мистецтва
нерідко зображує такий особистісний тип персонажу, який може бути гідним захоплення, або ж
тип, який має такі вади, що гідний лише презирства або обурення. Природно, що в такому
випадку ми оцінюємо ці відносини і типи персонажів у творі з етичної точки зору, а це вже
область позаестетичного. Однак, щоб бути художнім твором, носієм художньої цінності,
позаестетичее у ньому розглядається з естетичної точки зору. Крім того, твори – оповідання
можуть стосуватися моральних проблем саме за допомогою тих сюжетів, тих історій, про які
вони оповідають. Твір можна оцінювати і за те, наскільки глибоко він розглядає проблему чи
явище, проникаючи в його суть у формі дослідження і при цьому набуваючи пізнавальну
цінність. До таких творів, насамперед, можна віднести історичний роман, в якому правдиво
відтворені реальні події і дана глибока оцінка цих подій.
Як вже зазначалося, художній твір часто включає в свій зміст моральні і політичні ідеї,
філософські, релігійні думки і т.п., стверджуючи, таким чином, різні позаестетичні цінності. При
цьому такий твір не перестає бути справді художнім, залишаючись носієм художньої цінності,
якщо до позаестетичного він підходить з естетичної точки зору. Як відомо, всі відносини і види
діяльності володіють і естетичної стороною, а цінності позаестетичні утворюють комплекс з
цінностями естетичними. Отже, завдяки своїй естетичній стороні, різні види діяльності, суспільно –
людські відносини і цінності органічно включаються у художнє життя, в художній твір. Саме таким
чином, естетичне у творі мистецтва вступає в певну взаємодію з позаестетичним.
До проблеми взаємодії естетичного і позаестетичного звертаються багато сучасних
вітчизняних та зарубіжних філософів, вважаючи її однією з найбільш актуальних для сучасної
естетики. В силу специфіки мистецтва, в художньому творі таку взаємодію найчастіше
передають взаємовідношення естетичного та етичного, етичного та естетичного, естетичного та
пізнавального, пізнавального і естетичного. Головне питання полягає в тому, чи впливає
присутність однієї цінності на ступінь впливу іншої цінності. Наприклад, якщо твір висловлює
(а не просто містить вираз) таке ставлення до описуваного у творі моральному пороку, яке в
суспільстві вважається брудним та викликає обурення, чи знизиться при цьому естетична
цінність твору? Якщо це так, чи відбувається це завжди або тільки за особливих обставин?
Сучасний філософ Роберт Стекер такою «взаємодією» називає наявність у творі компоненту
цінності, яка впливає на ступінь прояву в цьому ж творі компоненти іншої цінності [5, c.6].
На думку Стекера, взаємодія естетичного – етичного (або а-е взаємодія) – це таке
взаємовідношення цінностних компонентів, при якому етичні чи моральні недоліки твору
знижують його естетичну цінність. Існує безліч різних способів моральної або етичної оцінки
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твору. Іноді твори піддаються критиці (а іноді і вихвалінню) тільки за те, що вони написані на
певну тему, яка в даний момент хвилює суспільство: секс, насильство, спірні релігійні питання.
Однак, при такій критичній оцінці, елемент осуду знижує естетичну компоненту цінності
твору, а його етична гідність естетичну цінність підсилюють [5, c.9].
Деякі твори, так чи інакше, виражають відносини до інститутів, практик, систем
цінностей, персонажам, висловлюванням. Так, роман «Джунглі» засуджує діяльність
американської м'ясної промисловості, «Хатина дядька Тома» – практику рабства, «Жерміналь»
(Germinal) – відношення до шахтарів у 19-му столітті у Франції. У романі «Закохані жінки»
англійський письменник Девід Лоуренс не засуджує, а ідеалізує такі взаємини між чоловіками і
жінками, які грунтуються на фізичному потязі, сексуальному задоволенні, взаємоповазі та
незалежності по відношенню один до одного. Він заперечує інші види гендерних взаємин,
насамперед ті, які засновані на ідеї романтичної любові, що приводить до раболіпства і
приниження одного люблячого по відношенню до іншого. Д. Лоуренс написав найвідвертиші
романи для свого часу, які були заборонені за докладні описи сексуальної сторони людського
життя. Легко пригадати подібні приклади, що виражають певне ставлення автора до проблеми
взаємин чоловіка і жінки не тільки в романах, а і в інших літературних жанрах, таких як поезія
Уїльяма Блейка чи драми Ібсена або Драйзера. Такі авторські відносини не обмежені
літературою і гендерними взаємовідносинами. Наприклад, полотно Рафаеля «Школа в Афінах»
(The School of Athens), зображує процес пошуку істини, що народжується в суперечці, як
благородну діяльність давньогрецьких філософів. Саме тому в художньому творі за задумом
автора відчувається повага і захоплення натхненним людським розумом і те величезне
значення, яке епоха Ренесансу приділяла класичному вченню.
Літературні твори, як і інші види художньої вигадки, ставлять проблему визначення
відносин, які можуть недвозначно тлумачитися і приписуватися самому твору. У таких творах
персонажі висловлюють свої власні відносини до проблеми, але крім таких персонажів часто
присутні оповідачі або автори, від імені яких ведеться розповідь. Твір може не нав'язувати
читачеві або глядачеві погляди персонажа, в тому числі, і погляд самого оповідача, який
завжди виконує важливу функцію у творі. Однак, багато дослідників з питання приписування
відносин літературному твору досить часто говорять про автора як про об'єкт, якому
приписують певне ставлення до описуваної проблеми. Але хіба у Джона Фаулза, автора
«Колекціонера», таке ж відношення до злочину, який здійснює його головний герой, від імені
якого ведеться оповідь, як і у цього персонажа!?
Цей дебютний роман Д.Фаулза, його бестселлер, стосується найважливішої проблеми буття
– сутності краси і потворності, взаємин людини і суспільства, Творця і його творіння. У романі
Фаулза молодий хлопець, колекціонер метеликів, закохується в красиву дівчину з вищого
суспільства, ретельно готує її викрадення і робить її першим примірником своєї нової страшної і
прекрасної колекції. Ставлення автора до хлопця-садиста можна відчути тільки опосередковано,
через відношення до нього дівчини і тут автор дуже тонко, без моралізування і демагогії
висловлює своє обурення, своє негативне ставлення до таких потворних форм прояву естетства.
Таким чином, можливо зробити висновок, що кожний художній твір включає в свій зміст
не тільки естетичні цінності, а й цінні моральні і політичні ідеї, філософські, релігійні думки
(тобто позаестетичні складові цінності). При цьому твір не перестає бути художнім твором і
носієм художньої цінності, якщо до позаестетичного він підходить з естетичної точки зору.
«Естетичне» є метакатегоріею по відношенню до всіх інших естетичних категорій, однак,
естетичне у творі мистецтва практично завжди вступає у взаємодію з позаестетичним. У силу
специфіки мистецтва найбільш часто таку взаємодію можна спостерігати між естетичним та
етичним, естетичним і пізнавальним, що виявляється в самому художньому творі.
Еестетико – етична взаємодія передбачає, що естетичні цінності твору грунтуються на
його етичному значенні. Відповідно, етико-естетична взаємодія передбачає обов'язковий
емоційний відгук реципієнта. Такі взаємодії стали основною темою багатьох останніх
досліджень, присвячених цій проблематиці. Ми дотримуємося точки зору, що така взаємодія є
умовною, залежною від обставин, характеристикою твору мистецтв і що найпоширеніший
аргумент, запропонований для такої взаємодії – аргумент відповідного емоційного відгуку не
може пояснити головної причини того, чому він має місце і коли фактично спрацьовує.
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Summary
Sychevska I. The Role of the Aesthetic and Non-aesthetic Value Component Interaction in the Art
Work. The aesthetic values of the work of art generated in the process of artistic creative activity have been
considered and a character of their interaction and interdependence has been analyzed. “The aesthetic” as a
fundamental category of aesthetics or its metacategory in relation to all other aesthetic categories practically in
all cases interacts with the non-aesthetic components. Due to spesificity of art this interaction is frequently
realized between the aesthetic and ethetic, aesthetic and cognitive exposed in the art work. Keywords: aesthetic
value, non-easthetic, interaction, recipient, artistic perception, artistic value.
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НАРАТИВ І ТЕЗАУРУС В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
Розглядається евристичний потенціал наративного та тезаурусного підходів у сучасному
культурологічному знанні. Наратив – це своєрідна спроба створення людиною певної конструкції
культурної реальності, котра ґрунтується на цілеспрямованому діалогічному пізнанні. Тезаурус –
фрагментарна, непослідовна і нерідко логічно суперечлива картина, заснована на емоційних, смислових,
асоціативних зв’язках. У загальногуманітарному сенсі тезаурус – це структуроване уявлення та
загальний образ тієї частини світової культури, котру може освоїти суб’єкт. Ключові слова:
гуманітарне знання, культурологія, методологічний підхід, парадигма, наратив, тезаурус.

Сучасна доба характеризується радикальною
трансформацією методології
гуманітарного знання, котра обумовлена рядом об‘єктивних причин. Перш за все, назріла
теоретико-методологічна проблема недостатньої ефективності сцієнтистської парадигми в
пізнанні та інтерпретації соціокультурної реальності та необхідність пошуку і застосування
нових методологічних підходів.
Потреба у перегляді та суттєвому оновленні методологічного багажу та методичного
інструментарію гуманітарного знання визначається його сучасним станом, загальною
динамікою розвитку науки на рубежі ХХ-ХХ ст., формуванням нової інтелектуальної ситуації,
котра характеризується розмиванням меж між фундаментальним та прикладним знанням,
широким синтезом соціо-гуманітарних та природничо-наукових підходів.
Новий напрям розвитку гуманітарних наук, зокрема наук про культуру, заданий
«постмодерністським викликом» та «лінгвістичним поворотом». Численні аспекти
постмодерністської теорії розширили арсенал засобів аналізу артефактів культури та дозволили
створити нові моделі їх інтерпретації.
Важливим аспектом в сучасних культурологічних дослідженнях стало розуміння єдності
наукового знання, котре дозволило виявити евристичний потенціал міждисциплінарного
підходу у цій галузі наукового знання, активного діалогу з філософією, соціологією,
психологією, лінгвістикою, застосувати теоретичні концепції теорії інформації, синергетичної
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парадигми. Потреба в оновленні вітчизняної гуманітарної науки була викликана також тим
«методологічним шоком», котрого вона зазнала внаслідок краху офіційної «єдино вірної»
марксистської парадигми. Наслідком вказаних процесів став динамічний розвиток різних сфер
культурології, розширення її предметного поля, утвердження нових методологічних парадигм.
Сучасні культурологічні дослідження націлені на те, щоб розкрити різні «культурні світи»,
виявити суб‘єктивні та максимально конкретні аспекти культурного процесу, в котрих
відображений досвід людського існування в певних обставинах, на які впливають різноманітні
соціокультурні чинники [15].
Однією з найбільш продуктивних для такого роду досліджень стала наративна парадигма.
В античному світі поняття narratio використовувалось як технічний термін, котрий
позначав частину промови оратора, що слідувала за проголошеною тезою. Буквальне тлумачення
слова наратив в сучасній мові (англ. та фр. narrative) – розповідь, оповідь, оповідання.
Наративний погляд на світ є природнім для людини: ми намагаємось пізнати його,
накидаючи на нього «наративну сітку», розташовуючи події за просторово-часовим
принципом, поєднуючи їх причинно-наслідковими зв‘язками, вибудовуючи розповідь про
нього, в якій є початок, розвиток та закінчення, розповідь, яка укладається в певну цілісність, а
самих себе та інших бачимо її героями. «Одним з проявів формування людиною культури було
творення нею різних нараційних форм – від міфів, казок чи легенд до оповідань і коміксів…
Однак надчасовість, універсальність форм наративу провокує багатьох дослідників на питання,
чи не випливає з цього висновок, що ці його властивості є органічною рисою наших
ментальних актів,» – пише польський дослідник Б.Башчак [19, с.125-126].
Наша здатність розповідати історії – головний спосіб упорядкувати та осмислити
оточуючий світ. Наративи відіграють роль лінз, крізь які незалежні елементи існування
розглядаються як взаємопов‘язані частинки цілого. Вони задають параметри повсякденності та
визначають правила і способи ідентифікації об‘єктів, котрі підлягають включенню у
дискурсивний простір [12].
Наратив як категорію сучасної філософії пов‘язують з становленням феноменології, яка
визначала своїм завданням безпосередній опис досвіду свідомості, котра пізнає, та виділення у
ньому сутнісних рис.
Один з визначних представників феноменології М.Мерло-Понті висловлював думку про
те, що традиційна наука намагається перетворити життя на дослідницьку лабораторію,
сповідуючи віру у здатність розуму знайти відповідь на будь-яке запитання та намагаючись
пояснити загадки світу причинно-наслідковими зв‘язками. Філософ не заперечував величі
науки – він був противником надання їй статусу єдиного справжнього знання. Спираючись на
висновки експериментальної психології, молекулярної біології, квантової фізики, кібернетики,
він, разом з тим вважав, що первинний зв'язок людини зі світом здійснюється через сприйняття,
котре разом з тим є й первинним проявом людської суб‘єктивності, і першим кроком на шляху
створення культури. Поряд з зовнішнім буттям існує буття суб‘єкта, буття його ідей, внутрішнє
ставлення до істини, і цей універсум такий же великий, як і той, що обіймає людину [11, с.128].
Щоб осягнути людину та світ, вважали прихильники феноменології, необхідно вивчати
досвід реальних людей, котрі живуть у реальному світі, та за допомогою наративного аналізу –
тлумачення смислу, котрим люди наділяють ті події, які вони проживають і переживають, –
поглиблювати своє розуміння буття [16, с.391].
Формування наративної парадигми пов‘язане і з герменевтикою, зокрема, з працями
Ф.Шлейєрмахера, В.Дільтая, Г.-Г.Гадамера. За Г.-Г.Гадамером, завдання герменевтики полягає
в тому, щоб пояснити «диво розуміння». Смисл буття відкривається завдяки нарації: «все, що є
людським, ми маємо дозволити собі висловити». Властивістю нарації є її внутрішня
нескінченність, а тому істина відкривається людині тоді, коли висловлене поєднується з тим,
що ще не висловлено [4].
Значним внеском в «наратологію» стала філософія П.Рікера, котру нерідко
характеризують як «радикальну теорію інтерпретацій». Філософ визначає наратив,
використовуючи ключові поняття «Поетики» Аристотеля mythos, mimesis та synthеsis tоn
pragmatоn. З одного боку, наратив являє собою mythos – розповідь, котра упорядковує певні
факти і події в систему, поєднує їх в єдину смислову конфігурацію, сюжет, з іншого – mimesis,
репрезентацію або наслідування реальних подій. За П.Рікером, наратив – це synthеsis tоn

234

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

pragmatоn, особливий спосіб упорядкування фактів: факти і події самі по собі не мають жодної
логіки, логіки їм надає наратив, котрий поєднує їх в єдину конфігурацію на рівні дискурсу [13].
Таким чином, наратив являє собою найважливіший механізм упорядкування людського
досвіду, спосіб розуміння та пояснення дійсності. «Наративне знання» має універсальне
розповсюдження: воно присутнє як у повсякденній свідомості, так і в художній практиці,
антропології, соціології, філософії.
Американський психолог та педагог, визначний спеціаліст в галузі дослідження
когнітивних процесів Д.Брунер, один з прихильників наративної парадигми, писав: «Логічне
мислення – не єдиний і навіть не найбільш поширений тип мислення. Останні кілька років я
шукав інший його вид, котрий достатньою мірою відрізнявся б від логічного: таку форму
мислення, котра набирає вигляду конструювання не логічних або індуктивних аргументів, а
оповідей або описів» [1, с.9]. На його думку, життя, як воно є, невіддільне від життя, про яке
розповідають; життя – не те, що було, а те, як це проінтерпретовано та переінтерпретовано,
психічна реальність. Життя ніколи не вільне від упередження. Не буває наївного погляду, як і
погляду, котрий глибоко осягає реальність. Замість цього існують версії, гіпотези, сценарії,
котрі створені оповідачем. Історія може бути викладена по-іншому, вона може бути
продовжена або доповнена [1, с.21].
Наративна парадигма полягає у намаганні упорядкувати, здавалось би, випадкові факти
та явища в таку несуперечливу послідовність, котра являє собою закінчену історію, яка
розгортається з початку до кінця. Наратив відрізняється від понять «дескриптивний» та
«описовий». Описовість передає статику, наратив – зображає зміну, розвиток, розгортання.
Наративній оповіді передують питання «що сталось?», «як це було?» [18, с.30].
Отже, поняття наративу можна визначити таким чином: це історично та культурно
обумовлена інтерпретація певного аспекту світу з певної визначеної позиції.
Наратив має часову структуру: розповідь розпочинається, триває і завершується.
Наратив грунтується на переконанні суб‘єкта в тому, що будь-яку ситуацію людського
буття можна інтерпретувати різними способами. Це є наслідком «онтологічного сумніву» в
існуванні об‘єктивних, незалежних від оповідача історій.
Суб‘єкт намагається свідомо і цілеспрямовано структурувати події таким чином, щоб в
оповіді був присутній сенс, котрий розкривається через мету і конкретний результат.
Наратив діалогічний, він завжди передбачає наявність Іншого, який виступає не в ролі
пасивного реципієнта, а співавтора.
Наратив передбачає складність розуміння, наявність в оповіді багатьох сенсів, завдяки
чому набуті знання збагачуються нюансами [6, с.117].
На рубежі століть методологія, однією з ключових категорій котрої є наратив, змістовно
збагатилась тезаурусною парадигмою суб‘єктної організації гуманітарного знання.
Найбільш повно і послідовно її сутність викладена у працях російських дослідників в
сфері філософії, соціології, філології Вал.О. та Вл.О. Лукових [8; 9].
Центральним поняттям цієї концепції виступає тезаурус (від грецьк. θηζασρός – скарб,
скарбниця, запас того, що має особливу цінність). У сучасній науковій термінології – в
лінгвістиці, семіотиці, інформатиці, теорії штучного інтелекту та інших сферах знання –
тезаурус означає певним особливим чином накопичення, якому притаманна систематизація
даних та їх орієнтуючий характер. Саме таке розуміння тезаурусу покладене в основу змісту
цього поняття у загальногуманітарній методології. У найбільш широкому значенні тезаурус –
це структуроване уявлення та загальний образ тієї частини світової культури, котру може
засвоїти суб‘єкт і котра об‘єднує їх на основі суб‘єктивної картини світу.
Концепція тезаурусного підходу значною мірою ґрунтується на лінгвістичній філософії
Л.Вітгенштейна, котрий у своїх «Філософських дослідженнях» сформулював власну теорію
суб‘єкта як Я, котре несе в собі структуру світу і тим самим визначає його кордони [2].
Проблему утвердження суб‘єктності в сучасному суспільстві розглядав і Ю.Габермас. На
його думку, нині, в добу девальвації ролі традиції, релігії, авторитету вождя, зростає
усвідомлення автономії індивіда. Людина створює «повністю індивідуальний життєвий
проект», щоб залишатись самою собою у мінливій реальності [8].
На формування концепції тезаурусу певний вплив справила й теорія психоаналізу З.Фройда.
Хоча тезаурусний підхід, на відміну від теорії З.Фройда, ґрунтується на визнанні того, що в
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людському суспільстві влада культури не менша за владу натури (природи), однак його модель
психічного апарату дозволяє по аналогії намітити модель тезаурусу. У ньому фундаментом є
Неусвідомлене – як аналог Безсвідомого. Цензура, або «інстанція», котра, за З.Фройдом, не
дозволяє змісту Безсвідомого потрапити у систему Передсвідомість-Свідомість, майже прозора,
тому труднощів при переводі Неусвідомленого у форму Усвідомленого немає. Неусвідомлене при
цьому виступає і як колись усвідомлюване, однак не представлене в актуальному полі свідомості, і
як раніше не усвідомлюване. Цей механізм пов'язаний з пам‘яттю, котра лежить в основі тезаурусу.
При проходженні нової інформації крізь призму «переваг та очікувань» діють закони аналогії –
зближення за схожістю та асоціації – зближення за суміжністю з попереднім досвідом [10].
Тезаурус характеризується наступними рисами: повнота, істотність, системність,
орієнтативність. Повнота в даному контексті означає, що інформація за цією ознакою
визнається достатньою для конкретної мети. Таким чином, повнота – це не кількісна, а якісна
характеристика. Разом з тим слід зазначити, що будь-який тезаурус неповний у порівнянні з
дійсним змістом реальності, оскільки вона не може бути усвідомлена і залучена в людську
діяльність у повному обсязі як на рівні індивіда, так і на рівні суспільства. Він може бути
фрагментарним, мозаїчним, внутрішньо суперечливим, однак незважаючи на це він є цілісним,
оскільки в ньому відображена цілісність суб‘єкта пізнання. Це, своєю чергою, обумовлює
неповторність тезаурусів, а отже і збагачує палітру сприйняття світу цілою гамою нюансів.
Інший атрибут тезаурусу може бути визначений за допомогою синонімічного ряду
істотність, суттєвість, значущість. Ця риса обумовлена суб‘єктом – його цілями, потребами,
інтересами, установками. Повнота тезаурусу – це не хаотичне нагромадження інформації, а
ієрархічна система, котра відображає суб‘єктивні уявлення про світ. В основі цієї ієрархії
лежить ціннісне відношення «свій-чужий-ворожий». Все нове, що потрапляє в сферу уваги
суб‘єкта, має бути освоєне, тобто «зроблене своїм». Нове, котре може сприйматись як чуже,
пов‘язане з ситуацією вибору з кількох можливих варіантів та співвіднесення з минулим
досвідом. За певних умов воно може стати своїм, отже - розширити межі тезаурусу.
Якщо своє і чуже перебувають у діалектичній взаємодії, то вороже – це те, що
сприймається суб‘єктом як антицінність, для нього немає місця в даному тезаурусі і
«перетинати кордон» тезаурусу він може лише у формі його критики.
Інший атрибут тезаурусу – системність. Систематизація інформації є одним з його головних
завдань, однак ця систематизація носить специфічний характер. Цю специфіку можна
охарактеризувати таким порівнянням: енциклопедичний словник побудований за алфавітним
принципом, тезаурусний же словник – за принципом семантичних, смислових, асоціативних
зв‘язків. Такою ж є й структура тезаурусу, яка визначає наше розуміння світу. Топіку тезаурусу –
розташування в ньому різних смислових зон – В.Луков пропонує зобразити у вигляді
семиступінчастої піраміди, де з кожною сходинкою, починаючи знизу та піднімаючись вгору,
пов‘язується певне коло проблем, котрі вирішує людина протягом свого життя: 1) проблеми
виживання; 2) проблеми родини, народження дітей, сексу, грошей; 3) проблеми влади, ієрархічної
організації суспільства; 4) проблеми комунікації на рівні почуттів (любов, дружба, ненависть,
заздрість тощо); 5) проблеми комунікації на рівні діалогу, висловлювання, письма тощо; 6)
проблеми теоретичного осмислення дійсності; 7) проблеми віри, інтуїції, ідеалу, надсвідомості [7].
Атрибутом тезаурусу виступає й його функція забезпечення орієнтації суб‘єкта в
оточуючому середовищі і тим самим його життєздатності. Ця орієнтація не обмежується
адаптаційною стратегією, адже суб‘єкт не може пасивно відтворювати дійсність: він неодмінно
її переструктуровує. Її важливим елементом є творчість, експеримент, дестандартизація. Творче
переосмислення культури становить герменевтичний аспект тезаурусу.
Опорними точками тезаурусів слугують концепти. Слово концепт є калькою з
латинського conceptus – поняття, похідного від conciperе – «зачинати», «брати за жінку»,
«брати у власність». В українській мові слова поняття та концепт нерідко вживаються як
синоніми, однак між ними є суттєва різниця. Поняття – це термін, котрий використовується
головно в логіці та філософії для розрізнення обсягу класу предметів, котрі підходять під дане
поняття, та змісту – сукупності загальних та суттєвих ознак поняття, котрі відповідають цьому
класу. Концепт як термін математичної логіки характеризує зміст поняття і стає синонімом
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терміну «смисл», «сенс». Останнім часом цей термін закріпився в культурології, де він
збагатився специфічним значенням. «Концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини,
те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – те, за
посередництвом чого людина – пересічна, звичайна людина, не «творець культурних
цінностей» – сама входить в культуру, а в окремих випадках і впливає на неї,» – так визначає
цю дефініцію один з її найбільш авторитетних дослідників академік Ю.С.Степанов [14].
На відміну від понять, концепти не лише мисляться, а й переживаються, являючи собою
«мислеобрази». Структура концепту включає крім понятійної основи соціо-психо-культурну
складову, котра не стільки мислиться, скільки переживається суб‘єктом, вона включає
асоціації, емоції, оцінки, національні образи та конотації, притаманні даній культурі. «Ця
трактовка концепту розмиває його визначеність: що ж таке концепт – поняття чи образ? І якою
мірою це структура свідомості? Вочевидь, балансувати на грані між поняттям та образом –
одна з властивостей концепту як особливої структурної форми свідомості. З аналітичною
метою, зрозуміло, можна диференціювати концепти-поняття та концепти-образи, однак цим
скоріше затемнюється, ніж прояснюється сутність питання. В одних концептах може бути
яскравіше представлена логічна основа, котра іде від поняття, в інших більш виявляє себе образ
як такий, однак у всіх випадках можна побачити їхнє зрощення, подібно до кентавра. Як
кентавр – не людина і не кінь, а людино-кінь, так і концепт – не поняття і образ, а «образопоняття», сплав, у якому межа невидима і не важлива. Власне, поєднання в концепті образу та
поняття дозволяє йому вбудуватись як в інтелектуальне, так і в чуттєве життя людини, в життя
як цілісність, без чого орієнтація в соціокультурному просторі була б неможливою,» – вважає
автор статті «Тезаурусний підхід в сучасному гуманітарному знанні» М.Захаров [5].
Елементом структури тезаурусу є також стереотип, котрий являє собою стійкий образ,
свого роду кліше, соціальної реальності. Стереотип слугує свого роду «бритвою Оккама» –
пізнавальним принципом бережливості, котрий сформульований таким чином «Не слід
примножувати існуюче без необхідності». Стереотип не ставить своєю метою відображення
індивідуальності та неповторності реальності, це полюсний маркер за принципом «чорне-біле».
Його істинність або хибність не має значення, головне – орієнтаційна достатність.
Висновки. Як справедливо зазначав відомий культурфілософ М.Епштейн, наратив і тезаурус,
постійно перетинаючись, утворюють дві вісі нашого осягнення життя, людини, культури. У
наративі завжди буде втрачена повнота тезаурусу, в тезаурусі – динаміка наративу [17].
Наратив – це своєрідна спроба створення людиною певної конструкції культурної
реальності, котра ґрунтується на цілеспрямованому, несуперечливому, діалогічному пізнанні.
Наратив включає два елементи: «генероване свідомістю відображення дійсності» та
відповідні інтерпретаційні процедури. Наративна модель містить повне знання суб‘єкта про
певний об‘єкт – його характерні ознаки, контекст, в якому він існує, зв‘язки з іншими
об‘єктами. Це знання поєднується з минулим досвідом і наповнюється новим сенсом.
Наратив допомагає поєднати різні сфери досвіду людини, упорядкувати їх в часі, уявити своє
майбутнє як продовження певних історій.
Тезаурус – фрагментарна, непослідовна і нерідко логічно суперечлива картина, заснована
на семантичних, емоційних, смислових, асоціативних зв‘язках. Тезаурусне розуміння ґрунтується
на активності суб‘єкта, його вибірковій ціннісно-смисловій спрямованості, фокусі на
тематичному змісті, асоціативних та емоційних відхиленнях від головної теми, культурній
обумовленості структури знань, котрі є основою розуміння. Таким чином, тезаурусний підхід –
це такий спосіб суб‘єктно організованого гуманітарного знання, котрий відповідає місту і ролі
суб‘єкта в оточуючому світі і дозволяє йому цей світ осягати, орієнтуватись в ньому, змінювати
його, реалізуючи власний творчий потенціал. Тезаурусний підхід дозволяє розкрити
послідовність, логіку, ієрархічність пізнання сучасної соціокультурної реальності, накопичити та
структурувати результати цього пізнання. Він дозволяє дослідити специфіку мікро- та
макросередовища людського існування. Тезаурусний підхід озброює дослідника новими
засобами для опису і розуміння тих явищ і процесів, для яких характерне «тезаурусне зрощення»
– змішування смислів, поєднання протилежностей, характерне для культурної динаміки
перехідних періодів. Він дозволяє розширити культурний тезаурус, котрий визначала традиція,
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новими елементами, які відображають сучасний стан культурного буття людини, побачити
складні процеси взаємовпливів та взаємопроникнення різних стійких шарів тезаурусів.
Реалізуючи евристичний потенціал обох вказаних підходів, культурологія, як важлива
сфера гуманітарного знання, дозволяє розкрити багатоманітність та багаторівневість
соціокультурної реальності сьогодення.
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Summary
Sinkevych O. The Narrative and the Thesaurus in the Context of the Renovation of the Methodological
Apparatus of Contemporary Culturological Knoledge. Discusses the heuristic potential of the narrative and the
thesaurus approaches in modern culturological knowledge. The narrative is a kind of attempt to create man
particular design of a cultural reality, which is based on purposeful dialogical learning. Thesaurus –
fragmented, inconsistent and often logically contradictory pattern based on emotional, meaning, associative
links. In more common humanitarian sense, thesaurus is a structured representation and a general image of a
part of the world culture that a subject can assimilate. Keywords: humanitarian knowledge, culturology,
methodological approach, paradigm, narrative, thesaurus.
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ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Розкривається проблема “діагностики‖ духовного стану сучасної людини через втрату
ціннісно-смислової форми її власного буття, знецінення міфічного, метафізичного, позитивного
та культурного визначення духовності, позбавлення її орієнтовної фіксації. Ключові слова:
духовність, світогляд, цінність, оцінка, людинознавство, смисл, мета, ідея, нація.
Якщо у західній, так званій континентальній та англомовній, філософії домінує поняття
―раціональність‖, а поняття ―духовність‖ вважається скомпрометованим релігійними
нашаруваннями, то в пострадянському філософському дискурсі актуалізація духовності
розробляється переважно у межах нормативної модальності.
Довільна інтерпретація смислових констант духовності (герменевтика, синергетика)
певною мірою нівелює багатозначність цього феномена, звужує проблемні поля його
дослідження. Скажімо ―демонічність‖ чи одухотвореність речей світу у міфології позначала не
стільки уяву про властивий їм ідеальний початок, скільки продуктивну силу, сховану в них.
Міф постає як проекція людської духовності на космічне ціле, як царина всезагального
взаємоперетворення через світовідношення та світобачення, зокрема містицизм, анімізм,
тотемізм, фетишизм, культ предків тощо. Тому сумнівно, на наш погляд, вживати щодо
українців ―міфологічний світогляд‖ з усіма його структурними і функціональними складовими
як інтегральний орієнтир духовності. Духовність є ціннісно-смисловою формою буття людини
у світі. Враховуючи те, що український народ перейшов від первісно-общинного до
феодального способу життя, проминувши рабовласництво, у якому формувалася духовність
більшості народів Європи і Азії, варто враховувати, що строкатість його буття – це єдиний
комплекс як природних так і історичних, культурних, соціальних, політичних, світоглядних
чинників, котрі визначають конкретний образ духу, горизонт його саморозвитку, його
метаморфози в тому чи іншому соціумі, в тій чи іншій особистості. Під впливом процесів
глобалізації сфери буття українського народу своєрідно технізуються, уніфікуються,
перетворюються, як не прикро, на ―пустелю‖, ―смітник‖ цінностей та смислів [1, с.151-152].
Тому метою даного дослідження є аналіз шляхів раціоналізації життєвого світу
українця, дифузії його цінностей та смислів, їх своєрідної ―інфляції‖. Все частіше дослідники
феномена духовності вказують на витискування духу із буття людини як у персональному,
так і в соціально-політичному контексті. Закономірно виникає питання, чи можлива буттєва
реабілітація духу українця, від якої значною мірою залежать контури духовності в
культурних сферах сучасності?
Як буттєва форма духу духовність складається, функціонує і розвивається внаслідок
виділення людиною самої себе із світу, усвідомлення себе як суб‘єкта самопізнання,
самовідношення, самооцінки, власних вчинків, діяльності, спілкування, життєдіяльності в
цілому. Водночас, таке самоусвідомлення особистості передбачає її ―здатність дистанціювати
себе від своєї безпосередньої життєдіяльності, виходити за горизонти конкретного просторовочасового буття цієї життєдіяльності, повертати в минуле і входити в майбутнє до його
настання, відкривати для себе нові можливості, ставити себе в своїй уяві в найрізноманітніші
обставини‖, що й означає жити духовним життям [2, с.29].
Проте людське буття означає не лише ―висуненість у Ніщо‖, а й ―тут-буття‖, ―життєвий
світ‖ повсякденності, у якій вплетені смисли і цінності, котрі визначають змістовність,
спрямованість, можливості людського буття, в якому воно і розгортається.
Тому так звана ―горизонтальна площина‖ духовності зорієнтована на ціннісно-смислову
позицію людини щодо світу та самої себе, яка формується у просторі повсякденності і часто не
співпадає з теоретико-інтелектуальними, соціально-психологічними установками представника
української нації. Повсякденність, у мові ―асиметричних дихотомій‖, доби Модерну,
розглядалася як несправжнє, не автентичне, профанне буття і протиставлялася буттю значного
сполучення духовності із сакральним виміром буття, що значною мірою спричинило
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дискредитацію ―духовності‖ українського народу. У міру подолання модерн-векторизації
зростає тенденція до реабілітації повсякденності як невід‘ємної форми людського буття у світі.
Це відкриває й нові теоретичні перспективи для розробки категорії ―духовності‖. Зокрема,
разючі суперечності між повсякденним рівнем духовності та злетами інтелектуальної його
інтерпретації різноспрямованими політичними силами в Україні провокують кризу в усіх
сферах життя етносу, виявляючи меркантилізм дійсних намірів тих, хто хоче владарювати над
людьми, маніпулювати їхніми сподіваннями.
Різні виміри повсякденного духовного світу інтенсивно досліджувалися у вченнях
Е.Гуссерля, М.Гайдеґера, А.Шютца, Н.Лукмана, Л.Вітгенштейна, Б.Вальденфельса,
Ю.Габермаса та інших. Значна заслуга в цьому плані М.Бахтіна, В.Шинкарука, А.Яценка,
В.Іванова, В.Табачковського, Є.Бистрицького, С.Пролєєва та інших. Великий внесок у
розробку проблем духовності як цінності, смисло-життєвої позиції людини внесли філософи
ЧНУ М.Марчук, С.Вовк, Б.Починок, Б.Манчул, В.Докаш, І.Чорний та інші.
Осмисленням філософської реабілітації, реальної ситуації сучасної людини в світі
займається С.О.Кошарний, згідно якого ―часи, які ми переживаємо, засвідчують, з якою
відносною легкістю руйнуються загальні, монолітні, ідеологічні, ціннісні підвалини усталеної
картини світу і якими напрочуд могутніми та нездоланними є незначні та самоочевидні, на
перший погляд, вартості та звички, норми й погляди повсякденного життя‖.
Адже саме вони, завдяки своїй безпосередності та інтенціональності, становлять життєве
мереживо нашого світогляду й існування. Саме у світі повсякденності сучасних українців їхнє
життя набуває автентичності, потребує солідарності, взаєморозуміння, толерантності, довіри,
доброзичливості, патріотизму [5, с.21].
Зазначені цінності, таким чином, є результатом суспільних установок та оцінок,
імперативів і заборон, цілей та проектів як нормативних уявлень про добро і зло,
справедливість, прекрасне і потворне, сенс історії та призначення людини, ідеали, норми
модальності бажаного і небажаного, позитивного чи негативного. Спроба вияснити природу
духовного як цінності безвідносно до соціальних механізмів, що породжують духовне, самого
по собі фальсифікує саму сутність духовного, спотворює методологію його дослідження. Адже
без класифікації цінностей на матеріальні та духовні, виробничо-споживчі (утилітарні),
соціально-політичні, правові, історичні, релігійні не можна розібратися в їх сучасних
теоретичних вимірах, у духовності як якості конкретної людини, етносу, людства в цілому.
Справедливим є зауваження С.Кримського про те, що під ―гуркіт‖ науково-технічного
перевороту ХХ ст. постала сучасна гуманітарна революція, намітився фундаментальний факт –
поступове вичерпання можливостей методологоцентризму, пріоритету проблем методу перед
смисложиттєвим усвідомленням сущого, йдеться передовсім про прийдешню антропологічну
кризу, зумовлену руйнуванням генофонду планети; зростаючою дією стресів, генною інженерією
як новим напрямом антропологічного ризику, високою смертністю в Україні від серцево-судинних,
онкологічних недуг, туберкульозу, знищенням загальної тривалості життя українців тощо.
Онтологічне напруження в царині духовності українців вказує на те, що в процесі
духовного життя, самовизначення і самоутвердження ми постійно балансуємо на межі двох
світів – світу повсякденності, буденності, швидкоплинності та світу трансцендентності,
сакральності, вічності. Чи можливе ―зняття‖ цієї дихотомічності в царині духовності між
діонісійським та аполонівським началами української культури, покаже час. Як зазначав свого
часу Ф.Ніцше, ―бажання істинного – це безсилля в бажанні творити‖ [4, с.16].
В час розривів, розламів та вторгнення нового, в час напруг і суперечностей, в час
непевності й невизначеності істина розпадається на фрагменти, наука і техніка ідеологізуються.
Позбавлена міфічного, метафізичного, позитивного і навіть культурного визначення, людина
перетворюється на погано ідентифіковану історичну істоту. Байдужість, зневага, насильство
нападають на українця все частіше і зустрічають менший опір, тривога і страх роблять його
пасивнішим, а технічна могутність перетворює на ковкий матеріал.
І справді. Різні явища, події суспільного життя (у тому числі й вибори до Верховної ради
України, місцевого самоврядування) сприймаються кожним через призму його почуттів. А це
стає можливим лише при суб‘єктивному переживанні даних подій, при особистій зацікавленості
в тому, що відбувається. Таким чином людина оцінює дійсність, формує своє ціннісне ставлення
до неї. Тобто, відбувається процес, у якому зароджується й розвивається соціальна установка,
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внутрішня готовність кожного до неї на ґрунті засвоєних знань. Засвоєні знання перетворюється в
переконання людини, стають її життєвими правилами, виступають духовною основою життєвої
позиції, синтезуються у світогляд – своєрідний сплав чуттєвого, емоційного, ціннісного й
раціонального, що регулює свідомість, поведінку та діяльність людини.
За умов формування демократії в Україні, проголошення її незалежності активізувалися
певні аспекти цінностей. Це, насамперед, політико-правові – демократія, справедливість, закон
і правопорядок; культурні – свобода, творчість, любов, спілкування, діяльність; моральні – сенс
життя, добро, обов‘язок, щастя, відповідальність, совість, честь, гідність; національна –
державність, традиції, мова [5, с.17-24].
Нові цінності поступово ставали орієнтирами значної частини українського суспільства. Така
переорієнтація викликала опір спочатку окремих, а зрештою багатьох корумпованих чиновників і
тих, хто поділяв їхні установки. Розпочався злам звичних стереотипів мислення і поведінки,
способу життя. Частина ж людей втрачала віру в будь-які ідеали та цінності, була охоплена
суспільною апатією, байдужістю до змін, що відбуваються, у тому числі й до національних
цінностей, які ґрунтуються на ідеї здобуття державної незалежності [6]. ―Національна ідея, –
зазначає В.Огнев‘єк, – стала метою і реальною потребою народу, засобом і формою вияву почуттів
та інтересів, перетворила підсвідомі бажання у вияв конкретних дій й стала внутрішнім чинником
формування української політичної нації та української людини‖ [7, с.86].
І хоч у народній характеристиці правди існує твердження, що при протилежних інтересах
правда у кожного своя, не слід забувати й того, що об‘єктивна істина нейтральна до інтересу і що
український народ вже заявив себе творцем власних цінностей і заклав основи своєрідної
релігійно-національної культури. Про це свідчить народна обрядова творчість, український
релігійний спів, особливий стиль в архітектурі, малярстві, різьбярстві та інших видах релігійного
та й світського мистецтва, чим можуть вирізнитися тільки культурно багаті нації [8, с.379].
Вияви релігійності як і духовності загалом значною мірою залежать від умов життя
людини. Сучасне українське суспільство багато чого перейняло від інших постмодерних
суспільств: плюралізм поглядів, злам старих стереотипів та заміна їх новими, переоцінка
цінностей, еклектизм та ін. Релігійні вірування українців не охоплюють усіх сторін їх життя, а
глибина віри, рівень та якість її не однотипна. Чимало залежить від віку, статі, освіти
віруючого, суб‘єктів виховного впливу, добробуту сімей, усталених симпатій та антипатій.
Тому спостерігається ―двомислення‖, й два типи поведінки серед мирян: один тип у церкві,
храмі на богослужінні, зовсім інший – у сім‘ї та на роботі [9, с.17].
Подібні процеси ―двомислення‖ й різні типи поведінки характерні також для політичних
настроїв. Різні соціальні верстви українського суспільства впродовж багатьох століть у своїх
прагненнях та діяльності орієнтувалися на ті чи інші іноземні держави, фактично
ідентифікуючи свої вузько корпоративні чи регіональні інтереси з політикою зовнішніх
покровителів. У свою чергу, іноземні держави, використовуючи класові антагонізми та
прагнення різних верств українського суспільства до привілейованого положення, виставляли
себе захисниками їхніх інтересів і тим самим руйнували або ослаблювали соціальний союз
українців у боротьбі за національне визволення. Подібна традиція класової наднаціональної
корпоративності призвела до того, що носіями державницьких ідей в різні часи української
історії стають різні соціальні верстви, які водночас перебували в політичній, релігійній,
соціальній боротьбі з іншими класами України.
Своєрідний культ життя поза його змістом призводить до того, що співвідношення між
цілями і засобами життя перемішується і псується. Культурна ситуація в Україні кінця ХХ –
початку ХХІ століття виявила певний парадокс: бажання утвердитися в житті в усій його
повноті, через усю сукупність його вимірів, призвело не до зміцнення волі з її іманентним
бажанням творити, а викликала повну байдужість зі зникненням великих цілей і справ.
Якщо аналізувати духовність у вертикальному вимірі, то вона співвідносна з орієнтацією
на вищі загальнолюдські цінності у їх єдності, з прагненням вийти за утилітарно обмежені
рамки буденності, з відкриттям надіндивідуально значущого, з намаганням охопити життя в
усій його повноті, насиченості сенсу, мети, вищого блага. Такий аналіз дає право назвати
духовність головним принципом саморозбудови особистості та суспільства, необхідною
умовою вільного і творчого ставлення не лише до особистого, але й суспільного життя,
самозростання від етносу до нації. А чи не бракує цього нині, зокрема, найвищим чиновникам
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України, які ―купаються‖ у розкошах, меркантилізмі, надприбутках, словоблудстві, бажанні
будь-якою ціною створити найсприятливіші умови для примноження дарових пільг і різних
благ!? Питання риторичне. За умов кризи, що невпинно насувається на основні сфери
суспільного життя – економічну, соціальну, політичну, духовну, саме духовність дає змогу
з‘ясувати підстави її становлення, розвитку та одвічні цінності українських трударів з їх
непростою долею. Руйнація ж вертикалі духовності може бути загальним діагнозом духовного
занедужання української нації, симптомом часу. Відчуття катастрофічності й кризисності
розгортання драми особливо у зв‘язку з виборами до Верховної ради у 2012 році шматує
тканину життя на клапті, робить обвал культурних цінностей, які були вироблені і панували в
добу Модерну. Тональність мотивів системної кризи різноманітна. Вона варіюється в діапазоні
від трагічного до трагікомічного і, навіть, ексцентрично-маскарадного. Достатньо назвати хоча
б нездатність урядових структур комплексно реформувати всі сфери життя в ім‘я всіх
українців, ідеологічну війну різноспрямованих політичних сил і, одночасно спільний захист
власних привілеїв, знецінювання правових норм при формуванні законодавства, потуги виграти
виборчий процес будь-якою ціною, неспроможність довести свої пріоритети тих, хто на різних
відповідальних постах вже керував країною та ін.
Загальний діагноз цієї кризи – життєва дезорієнтація, можлива розв‘язка – зруйнування
класичної новоєвропейської системи цінностей і становлення нової – від пошуку нових
буттєвих основ гуманістичної загальнолюдської системи цінностей, релігійного перетворення
життя до постмодерністської негоції можливості об‘єктивного обґрунтування загальнолюдської
системи цінностей і утвердження ексцентричного світобачення. Ексцентризм є атрибутом
відчуженої людини за умов розвитку техногенної цивілізації, світоглядним принципом і
загальнокультурною парадигмою постмодернізму. Його філософія претендує на статус
терапевтичного мистецтва з метою звільнити людську духовність, суб‘єктивність, творчу
активність, настанови, регулятиви, що перешкоджають самоздійсненню особистості [10, с.59].
Проте не постмодерн, а саме духовність робить життя людини повнокровним, рельєфним,
самоідентифікованим. Через розмитість духовних орієнтирів в Україні може наступити ера
порожнечі, у якій гинуть доктрини й великі синтетичні теорії, губляться спрямування на добрі
справи, створюється оболонка, якою можна легко маніпулювати, яка пристосована до
плинності систем. Цей своєрідний нарцисизм з його апатією та слабкою волею, синтезованими
з культом прагнення, сприяє засвоєнню моделей поведінки, пропонованих усіма ортопедами
фізичного та ментального здоров‘я: формуючи ―дух‖, зліплений як завгодно, він бере участь у
науковому управлінні тілом і душею. Як правомірно зазначає Т.С.Воропай, ―якщо суб‘єкт є
лише фікцією, формою, носієм соціальних ролей, конструктом мови і ―влади‖, тотальною
видимістю, яка приміряє на себе різні маски, то його, власне кажучи, і зовсім не існує [11, с.2].
Отже, як висновок, духовність невідривно пов‘язана з прагненням вийти за межі власної
особистості, банальностей повсякденності, наявного буття, потребує процедури
самоідентифікації, самовизначення без самототожності, буттєвості та культурної ізоляції,
―самокапсуляції‖. Вона супроводжується борінням духу, тому її існування й розвиток
неможливі без волі та розуму, оскільки духовність є ціннісно-смисловою формою буття кожної
людини, кожного українця у суперечливому багатомірному світі.
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СПЕЦИФІКА РЕГІОНАЛЬНИХ НОНКОНФОРМІСТСЬКИХ
МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНИ 60–80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Досліджуються актуальні питання світоглядних засад нонконформізму в контексті соціальнофілософського осмислення сучасності, в рамках мистецького дискурсу комплексно аналізуються
проблематика нонконформістських мистецьких течій в Україні у другій половині ХХ століття,
особливості розвитку та специфіка регіональних нонконформістських мистецьких шкіл (київська,
львівська, закарпатська, одеська, харківська) зазначеного періоду. Окреслено основні мотиви творчості
провідних українських нонконформістів. Ключові слова: образотворче мистецтво, нонконформізм,
шістдесятництво, андеґраунд, неофіційна культура, дискурс.

Постановка проблеми. Формування особливостей регіональних нонконформістських
мистецьких шкіл в Радянському Союзі здійснювалося під впливом вагомих суспільних та
культурних факторів. До перших слід віднести наростання протестних настроїв у суспільстві,
ідеологічну кризу на всіх громадських рівнях, намагання свідомої частини населення
протистояти офіційній, нав‘язаній культурі й мистецтву соціалістичного реалізму.
Як зазначає О.Петрова, в Україні упродовж 1960-80-х років мав місце розвиток
образотворчого фольклоризму, який спочатку був зовнішньо-декоративним, а в 1970-80-х рр.
став дієвою формою опору стандартам соціалістичного реалізму [7, с.117]. Крім того, упродовж
1970-х років для українського нонконформізму в образотворчому мистецтві була характерною
поява нових стилів – «тихого живопису» (Є.Волобуєв, Г.Григор‘єва, В.Ласкаржевський та ін.),
«нео-цесії» (В.Зарецький), «геометричної абстракції» (О.Дубовик) та ін.
Існує вагомий зв'язок даної дослідницької проблеми із важливими науковими та
практичними завданнями. Питання особливостей регіональних нонконформістських мистецьких
шкіл 60-80-х рр. ХХ століття знаходиться на межі багатьох наукових дисциплін – культурознавства,
мистецтвознавства, історії, загальної філософії, філософії культури, соціології тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми. Серед вітчизняних авторів, які спеціально досліджували проблематику
нонконформістських мистецьких течій в Україні у другій половині ХХ століття, слід назвати
О.Заплотинську [2], О.Котову [4], Л.Крупник, Л.Медведєву [6], О.Петрову та ін. У
дисертаційних працях, монографіях та публікаціях вказаних науковців йдеться про актуальні
питання творчості окремих діячів мистецького нонконформізму, зокрема В.Зарецького,
регіональних особливостей нонконформізму в образотворчому мистецтві на прикладі Півдня
України [3], а також історико-культурні аспекти інтелектуального нонконформізму на території
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нашої держави. Серед останніх праць, де розкривається проблематика світоглядних засад
нонконформізму в контексті соціально-філософського осмислення сучасності, можна назвати
наукове дослідження О.Тургенєвої. Праці й публікації ряду українських мистецтвознавців та
художніх критиків (О.Пахльовської, В.Сидоренка, Л.Біксей, С.Смирни, Л.Тарнашинської,
Л.Шевченко) торкалися таких питань, як: філософія бунту українських шістдесятників,
розвиток новітніх спрямувань візуального мистецтва [8], історичний та світоглядний виміри
українського нонконформізму [11]. Державна політика у сфері вітчизняного професійного
мистецтва у період 1960-80-х років та опір цій політиці з боку митців досліджувалися у
публікаціях Л.Крупник [11]. Проблематика культурно-мистецького андеграунду знайшла
порівняно незначне висвітлення на сторінках вітчизняних наукових праць. Серед російських
дослідників основних шкіл цього напряму можна виокремити Е.Андреєву, В.Вальрана та
Л.Гуревича (ленінградський андеграунд) та ін.
Надаючи належне вже проведеним дослідженням і науковим розвідкам, слід водночас
зауважити наявність значної кількості «білих плям» у питанні саме наукової систематизації
напрямів і сфер мистецького нонконформізму в Україні (в контексті порівняння та
зіставлення певних шкіл і напрямів).
Виходячи із вказаного, метою статті є спроба комплексного здійснення мистецького
дискурсу в контексті аналізу особливостей розвитку та специфіки регіональних
нонконформістських мистецьких шкіл (київська, львівська, закарпатська, одеська, харківська)
60-80-х рр. ХХ століття. Об’єктом дослідження є специфіка розвитку нонконформізму в Україні
на прикладі галузей образотворчого мистецтва. Відповідно предметом дослідження виступають
відмінності між різними нонконформістськими школами в обраний історичний період.
У ході дослідження застосовувався широкий спектр наукових методів: загальнонаукових,
міждисциплінарних, спеціальних. Взявши за основу системний підхід до вивчення
нонконформістських шкіл України, використовувалися методи аналізу й синтезу. Водночас були
застосовані історико-описовий, формально-стильовий та компаративістський методи, які
використовувалися відповідно для розгляду еволюції провідних мистецьких шкіл
нонконформістського напряму, опису їхніх стильових особливостей та порівняння за географічною
та стилістичною ознакою. В цілому методи дослідження у даній статті передбачають здійснення
комплексного мистецького дискурсу відповідно до мети і завдань публікації.
Хронологічними рамками наукової розвідки обрані 60-80-ті роки ХХ століття – і це може
бути аргументоване тим, що саме у цей період в Радянському Союзі отримали широке
розповсюдження позаофіційні напрями культури й мистецтва. Більше того, слід відзначити, що
у вказаний час заперечення офіційних культурних стилів (нонконформізм) було
загальносвітовим трендом.
Виклад основного тексту статті.
Як правило, центрами нонконформістського мистецтва у ХХ столітті були великі
культурні центри радянської Росії та України. Серед них – Москва, Ленінград (РРФСР), Київ,
Одеса, Львів, Харків, Ужгород (УРСР). Окрім вказаних центрів, на території України діяли
об‘єднання мистецьких діячів-нонконформістів і в інших містах, зокрема у Чернівцях та
Дніпропетровську [2, с.415], а також у Миколаєві та Івано-Франківську [11, с.50].
Соціокультурне середовище та розвиток регіональних нонконформістських шкіл різнилися.
Кожна з них мала свої особливості та індивідуальні вектори розвитку. Проте, їх об‘єднував
супротив обмеженому офіційному мистецтву. Водночас, айбільш вагомими осередками, з точки
зору масштабу неофіційного образотворчого мистецтва, слід все ж вважати міста: Київ, Одесу,
Львів та Закарпаття. Саме там функціонували потужні «кузні» мистецьких кадрів – Київський
художній інститут, Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, Одеське та
Ужгородське художні училища.
На відміну від інших міст України, в Києві була збережена академічна традиція
живопису, яка плекалася в художньому інституті та за його межами. Соціокультурне
середовище в столичному місті було політизоване та більшою мірою конформістське, тому
протистояння ідеології було радикальнішим. До майстрів шістдесятників: В.Куткіна,
Г.Якутовича, А.Зубка, А.Горської, В.Зарецького, Г.Севрук, Л.Панченка, В.Кушніра,
М.Стороженка, Л.Семикіної, Г.Гавриленка та інших приєдналися художники нонконформісти
А.Суммар, В.Ламах, Я.Левич, О.Дубовик, А.Лимарєва, Ф.Тетянич та інші [16, c.149].
Ідея відновлення національної культури сприяла створенню об‘єднань небайдужої молоді.
Першим таким дисидентським клубом стає «Клуб творчої молоді» (1960–1962), створений Лесем
Тютюнником. Протягом 1960-го року цей клуб проводив у Києві андеграундні виставки за
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участю А.Горської, В.Зарецького, Л.Семикіної, Г.Севрук, О.Єржиковського, О.Татарова,
В.Прядка, Б.Плаксія, В.Рижиха, Г.Нелевди, В.Коробко та ін.. [12, с.184].
Багато художників, таких як: Б.Плаксій, І.Марчук, Ф.Тетянич, М.Малишко та інші ,
організовували у своїх квартирах одноденні покази робіт з обговоренням у камерному колі
однодумців. Для законності проведених виставок в Києві у 1970-х рр. створювались клуби: при
бібліотеці мистецтв – «Екслібрис», при літературному музеї, при Будинку вчених, при
Політехнічному інституті – «Клуб молодих вчених» та ін..
Багато з митців нонконформістів попри заборону зверталися до європейських течій,
експериментували з кольором та формами. Творчість таких авторів була під прицільним
наглядом, нерідко під забороною у роки тоталітарного панування. Тому лише зараз ми можемо
повною мірою осягати доробок художників андеграунду, їх вклад у майбутній потенціал та
розвиток мистецтва ХХІ століття. «Зі сторінок радянської української історії мистецтва було
надовго вилучене ім‘я Григорія Гавриленка, художника особливого обдарування, тонкого
колориста, майстра сміливого експерименту, принципового нонконформіста. В умовах
політичного тиску він, подібно до багатьох художників, самостійно освоював шлях
європейської візуальної культури століття. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що ледь не в
повній ізоляції вони працювали в контексті світового мистецтва» [9, с.77].
Нищівної критики за відвертий абстракціонізм зазнали: В.Ламах за європейську
орієнтацію, Е.Котов, С.Литовченко за оперування абстрактними локальними плямами, А
Суммар за поєднання глибоких стриманих кольорів у своїх нефігуративних полотнах.
Новаторство київської школи полягало в тому, що навіть у групах художніх творів
начебто на радянську тематику (наприклад «селянський» та «шахтарський» цикли В.Зарецького
та ін.) виражалися риси позаідеологічності, відходу від свідомості «радянської людини» (у
зображеннях людей праці), символіки форм. У більш пізні періоди (1970-80-ті) до цих рис у
київській школі додаються трагізм (репресії проти руху шістдесятників), прагнення до діалогу
зі стародавнім мистецтвом (давньоруським іконописом), а також міфологічними персонажами.
У творчості українських нонконформістів переважали жанри урбаністичного пейзажу,
портрету та абстрактних композицій. Останній жанр звичайно використовував інші, аніж у
соціалістичного реалізму, методи зображення – і в цьому була його протестність,
гротескність. Звичайно, що постійним був пошук нових форм і техніки – від олійного
живопису до темпери, акрилу.
Серед характерних ознак київської мистецької школи нонконформістського напряму слід
виокремити: потужне національне підґрунтя; поєднання традицій народного мистецтва з новою
естетикою (протест неофіційного мистецтва); академізм (незважаючи на неофіційність
художніх напрямів), що було викликано потужною освітньою традицією (в столиці УРСР
знаходилися провідні мистецькі навчальні заклади); відтворення драматизму та самотності,
ідеалізм; колажність, абстракціонізм форм і фігур; поєднання простоти виконання з
майстерністю; переважання урбаністичних тем та мотивів.
Мистецький нонконформізм у Києві формувався під жорстким тиском тоталітарного
режиму, що спричинило тенденцію повернення до першооснов, народних традицій,
семантичного використання прадавніх символів та значень, або ж до переходу в абстрактний
живопис. Специфіка західних регіональних мистецьких шкіл напрочуд відрізнялася. Адже ці
школи (Львівська, Закарпатська) були пов‘язані тісними географічними та історичними
зв‘язками з зарубіжжям, які не могли не повпливати на їх розвиток. У цих регіонах не було
втрачено ні національного підґрунтя, ні контактів із сучасним західним мистецтвом. На
противагу академічній традиції київської мистецької школи специфікою західних була стала
декоративно-прикладна естетика. Використовуючи тенденції народного мистецтва: експресію,
символіку, локальні кольори тощо, художники-нонконформісти наближались до сучасного
західно-європейського мистецтва.
Потенціал львівського нонконформізму складався з виваженого протистояння
офіційному мистецтву зі сторони нечисленної творчої інтелігенції, що не емігрувала з
приходом радянської влади. «Р.Сельський і його дружина Маргіт, колишні члени відомого
авангардного угрупування «Artes», учні школи знаменитого Ф.Леже, були прихильниками
імпресіонізму та постімпресіонізму, експериментаторами у сфері новітнього мистецтва. Їх
багатолітнє дружнє спілкування не лише з художниками, а й з письменниками, фотографами,
музикантами, вченими, відбувалося у власній квартирі. Родину Сельських часто відвідували
такі авторитетні митці, як Р.Турин, Л.Левицький, Д.Довбошинський, В.Манастирський,
К.Звіринський, В.Патик, В.Риботицький, М.Шимчук та ін. [9, с.82].
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Учень Р.Сельського К.Звіринський у певний момент відмовився від імпресіонізму та
зображення людини у своїх роботах. За основу він використовував знакову символіку
кольорових плям, надавав роботам фактурності.
Мистецька нонконформістська школа у Львові була нелегальною і діяла під
керівництвом К.Звіринського. Специфікою Львову було те, що тут придушення радянським
режимом опозиційних українських національних течій було особливо жорстким (це пов‘язано з
побоюванням комуністичної партії стосовно можливого відродження на Західній Україні
націоналістичного руху). Саме в західному регіоні переплетіння мистецького та ідеологічного
опору до радянської влади було сильнішим, аніж у центральних (Київ) та південних (Одеса)
регіонах. Інтелектуальна насиченість полотен і певне очищення від домішок ідейного підтексту
творів також було характерним для львівських митців того періоду.
Початком організаційного оформлення львівської нонконформістської школи живопису
стало створення у 1962 році клубу творчої молоді «Пролісок», до якого увійшла плеяда
молодих митців – С.Каррафа-Корбут, Л.Медвідь, І.Крислач, Е.Мисько, С.Шабатура та інші.
Львівські художні діячі були більшою мірою, аніж київські чи харківські, орієнтовані на зразки
європейського мистецтва та характеризувалися «декоративно-прикладною» специфікою (за
Л.Медвєдєвою) та значним індивідуалізмом творчості [6, с.64].
На переконання вітчизняного дослідника В.Сидоренка, звернення львівських митців до
творчості у сфері декоративно-прикладного мистецтва, можна вважати спробою втечі від
офіціозу тодішньої ідеології [9, с.37]. Більше того, ідеї соцреалізму дійшли до Львова у меншій
мірі, аніж до інших українських міст, що зумовило тут значну еклектичність стилів із додатковим
привнесенням європейських тенденцій (через виставки, поїздки львівських митців за кордон,
зокрема до соціалістичних країн Центральної та Східної Європи). На переконання, С.Смирни, для
Львова була характерною менша заполітизованість, аніж в київській школі нонконформізму, а
також відносно більше рафіновано-філософське осмислення дійсності [11, с.63].
Особливості закарпатської мистецької школи полягають у пізньому вступі до СРСР та
значної віддаленості від столиці з її жорсткими тоталітарними настановами. Подібно до
львівської, ця школа розвивалась під егідою «тихого опору» соцреалістичній диктатурі.
Прихильність до пейзажного живопису давала змогу для сміливих кольорових експресій, а
багатий та своєрідний спадок народної творчості дозволяв збагатити камерні портрети й надати
їм сюжетної глибини.
Образотворча культура Закарпаття зароджувалася та розвивалася у тісному зв‘язку з
розвитком культури усієї Європи, особливо сусідніх культур та держав, до складу яких входив
край історично тривалий час. Вона не була поглинута, а знайшла гармонійне існування у
контексті культурних проявів специфічного Карпатського регіону. Старовинна дерев‘яна
архітектура та будівництво, традиційні народні промисли, оригінальні самобутні твори
прикладного характеру стали естетичним і енергетичним потенціалом мистецтва Закарпаття.
Навчання вихідців із Закарпаття в європейських художніх центрах на початку ХХ ст.
давало їм можливість ознайомитися з культурою інших народів, а також наводило на думку про
необхідність організації і утвердження своєї художньої школи. Створення закарпатської школи
живопису було першочерговим завданням провідних художників.
Основоположниками закарпатської школи живопису були А.Ерделі, який почав свій
творчий шлях у 1917–1918 роках, та Й.Бокшай, що в 1918 році повернувся з Росії під
незабутнім враженням від картин І.Ю.Рєпіна, І.І.Левітана, С.І. Васильківського. Саме Бокшай
та Ерделі відкрили в Ужгороді першу на Закарпатті художню школу, в якій згодом отримали
основи мистецької освіти відомі нині майстри.
Європейська художня академічна освіта для закарпатських митців була нормою, а
найближче до Закарпаття були Будапешт, Відень, Прага, Мюнхен і навіть Париж.
Випускниками Будапештської Академії мистецтв були у різні роки А.Ерделі, Й.Бокшай,
А.Апаті–Абкарович, Г.Рошкович, О.Грабовський, Л.Шарпотокі–Дван, Д.Іяс, К.Ізаї,
Мюнхенської Академії мистецтв – Д.Віраг, Єрусалимської – Є.Морваї, Римської Академії
святого Луки – А.Коцка, Вищої художньо- промислової школи у Празі – Ф.Манайло та
І.Гарапко. В Парижі в Академії Жюльєна вчилися Д.Віраг, певний час Д.Іяс.
«Разом з Ерделі та Бокшаєм почали свою діяльність або приєдналися до них портретисти
Дьюла Віраг і Шаму Берегі, пейзажист Омелян Грабовський, а також Карой Ізаї, який займався
малюванням портретів і жанрових картин. Під впливом Ерделі та Бокшая згодом розвинулася
творчість Андрія Коцки, Адальберта Борецького, Ернеста Контратовича, Золтана Шолтеса та
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інших художників. Наприкінці 30-х років до них приєдналися випускники Вищої художньопромислової школи в Празі Федір Манайло та Єне Морвай» [13, с.6].
Значний вплив на закарпатських художників старшого і молодшого поколінь мало постійне
творче спілкування з митцями ближніх республік, відвідання та участь у виставках, можливість
знайомства з зарубіжними мистецькими виданнями та творчими течіями. Усе це посприяло
збагаченню мистецького кругозору та визначення пріоритетних засад для творчого розвитку.
Художній плюралізм стилів та уподобань плекався в «Приватній школі» (заснована 1927
року Й.Бокшаєм та А.Ерделі) на базі опанування системними академічними знаннями рисунка,
композиції, перспективи. «Впродовж значного проміжку часу твори закарпатців були об‘єднані
тяжінням до декоративності, принципу реалістичності мистецтва та складною парадигмою
стосунків з народним мистецтвом Карпат. Загальному піднесенню художнього процесу на
Закарпатті сприяли активні практики пленерів, а також чудова природа Карпат, що надихала
художників до творення. Традиції художніх шкіл Надьбані, Кечкемета, Тячева, Мюнхена,
Парижа творчо осмислювалися і приймалися до дії. Європейська відкритість, відвертість у
стосунках з колегами, щирість і щиросердість були характерними ознаками закарпатської
школи образотворення» [1, с.131].
У своїх композиціях художники закарпатської мистецької школи прагнули відтворити
етнографічну своєрідність краю, у їхніх картинах – замилування колосальним багатством
народної творчості. Емоційність та образність забезпечуються за рахунок поєднання багатьох
художніх факторів – кольору, світла, пластики й мальовничої фактури. Кадри для ужгородської
школи нонконформістів активно постачало Ужгородське художнє училище.
Найбільш розповсюдженим жанром закарпатських митців є пейзаж – різного типу,
зокрема спокійні та динамічно-експресивні, ліричні й акцентовані. Улюбленим мотивом
місцевих художників є широка панорама гір. Закарпатська школа живопису демонструє
особливу ауру європейськості та високого професіоналізму.
Схожі риси закарпатської та одеської мистецьких шкіл проявляються в наданні переваг
камерним жанрам в образо-творенні (портрет, пейзаж, натюрморт). Створення специфічної,
вільнішої аніж у інших містах, аури, було досягнуто діалогом культур: у Закарпатті з Європою,
в Одесі з Москвою. Це провокувало запозичення та впровадження нових світових віянь,
експериментів з кольором та сюжетами.
«Поняття «одеська школа» виникло наприкінці 1960-х – початку 1970-х завдяки Ю.Єгорову.
Він створив ядро групи, яка від самого початку виникнення перебувала у статусі андеґраунду.
Подальшому розвитку нонконформізму як помітному явищу сприяли В.Стрельников і О.Ануфрієв.
Їхню позицію, як і позицію їх колеги В.Хруща, значною мірою визначив педагогічний талант
учителя – В.Зайцева, – у якого вони навчалися в художній школі» [9, с.80].
Специфікою Одеси та її нонконформістських мистецьких шкіл було те, що група
місцевих неофіційних митців, які були новаторами («Незалежні» та ін.), склали досить сильну
конкуренцію офіційній школі, водночас, відмовляючись від войовничого протистояння. Можна
вважати, що одеська художня традиція була однією з найбільш потужних в Україні саме за
рахунок своєї згуртованості [4, с.135].
Характерними ознаками «одеської школи» стали: домінування камерних жанрів (портрет,
натюрморт, пейзаж); переважання модерністських (О.Ануфрієв, В.Маринюк, В.Стрельников,
В.Хрущ, Л.Ястреб), постконцептуалістських (С.Ануфрієв, Л.Войцехов) і трансавангардистських
(С.Ликов, О.Ройтбурд, В.Рябченко) тенденцій; еклектика стилів (переплетіння власне
нонконформістських напрямів з офіційними канонами соцреалізму); звернення до чуттєвих начал,
природного та щиросердого, вживання абстрактних форм; поєднання давньоукраїнських художніх
елементів з естетикою постмодернізму, постконцептуалізму та інших подібних течій; Ми
погоджуємося з думкою Л.Медведєвої, яка вважає, що в основі одеської школи неофіційного
мистецтва був символізм (знаковість) та археологізм [14, с.360].
О.Котова вважає, що складовими підстилями одеського нонконформізму можна вважати:
абстрактне мистецтво (ліричне, експресіоністичне й геометричне), мінімалізм, споглядальний
живопис, неоміфологізм та фольклоризм [3, с.150].
Одеська школа нонконформістського живопису по праву може вважатися найбільш
активною на території УРСР у 60–80-х рр. ХХ століття. Саме тут постійно організовувалися
виставки за участю представників інших культурних центрів неофіційного мистецтва СРСР
(зокрема Москви й Ленінграда). Окремі роботи одеситів брали участь й у міжнародних виставках,
зокрема в організованій у Мюнхені–Лондоні–Парижі–Нью-Йорку першій виставці українських
неофіційних митців-художників, скандальної «парканної» виставки «Сичик+Хрущик» (1966).
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«Діяльність великої групи нонконформістів викликала увагу контролюючих органів.
Наслідки не забарилися. В.Стрельников та О.Ануфрієв змушені були виїхати за кордон. Дещо
пізніше залишив місто В.Сазонов, до Москви переїхав В.Хрущ. Деякі молоді художники
всередині 1980-х також переїхали до Москви, де створили власне угруповання «Одеколон»
(скорочений варіант словосполучення «одеська колонія»)» [9, с.81].
Незважаючи на такі втрати, група одеських нонконформістів продовжувала дружню
співпрацю, зберігала і примножувала культурно-мистецькі приорітети упродовж 1990-х років.
У Харкові традиційно сильною була влада місцевої Спілки художників, що відповідним
чином стримувало розвиток неофіційного мистецтва. Утім, воно все ж виявлялося у художній
фотографії (Б.Михайлов та інші діячі, виключені зі Спілки) та зображувальному мистецтві
(В.Куликов, В.Ленчін та ін.). Слід відзначити, що багато харківських нонконформістів вийшли
зі стін міського Художнього інституту [10, с.128].
Крім того, для харківської школи характерними є вагомі здобутки у сфері мозаїчних
панно (перейняття релігійних тематик при розписі архітектурних споруд), а також сценографії.
У Харкові в образотворчому мистецтві поєднувалося виробниче й станкове мистецтво. Ряд
митців намагалися експериментувати з формою у графічних жанрах [8, с.84-85]. На середину
1970-х припадає розквіт харківської графіки, з виставкою 1973-го у Москві.
Одночасно з модернізмом виникає явище художньої фотографії з явними авангардними
експериментами. Але у тоталітарному режимі необхідно було створювати ілюзії, «затверджені»
образи добробуту, а не дійсності, тому в СРСР розвиток мистецтва фотографії був неможливий.
З приходом радянської влади відомі школи художньої фотографії припинили своє існування, а
різновид такої творчості майже зникає, за винятком регіональної школи у Харкові [9, с.86].
Нонконформістська школа фотографії мала своїх лідерів, серед яких постать
Б.Михайлова. У серії «Лурики» реформованість людських зображень тотожна з понівеченістю
від суспільно-побутових чинників, тоталітарних утисків.
Отже, проаналізувавши особливості регіональних мистецьких шкіл, можемо дійти
висновку, що вони розвивалися з індивідуальними особливостями у формотворенні, з різними
композиційними та сюжетними побудовами, спиралися на різні жанрові та стилістичні
уподобання. Наприклад, на Заході переважав декоративізм композицій, кольору, надання
пріоритетів пейзажу в закарпатській мистецькій школі і нефігуративу й абстракціонізму в
львівській. Гра кольоровими плямами присутня як у художників одеської, так і львівської шкіл
у абстрактному живописі. Цей прийом використовувався і митцями закарпатської школи у
передачі світло-тіней в пейзажах Карпат. Побутові сцени зустрічаємо у представників усіх
регіональних шкіл, але проявляються найбільшим патріотизмом роботи митців київської
школи. Переживання травмованого тоталітаризмом людського буття зустрічаємо у творах
київської мистецької школи та в харківських фото-проектах.
Результати дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до наступних
висновків у контексті проблематики даного дослідження:
– на пострадянському просторі неофіційне мистецтво 1960-80-х років істотно
відрізнялося від аналогічних шкіл на Заході меншою епатажністю, меншим зверненням до
табуйованих (заборонених) тем, відсутністю екстремістських проявів, і водночас – більшою
камерністю, актуалізацією національних архетипів та символів, сформованою системою
естетичних цінностей. Можна сказати, що нонконформізм був явищем елітарним, в основному
незрозумілим широким народним масам. Цей напрям підживлювався за рахунок своєї значної
популярності в середовищі творчої інтелігенції, людей науки й освіти, дипломатичних кіл
СРСР. Водночас багато відомих нонконформістів, зокрема В.Зарецький (київська школа),
розпочинали свою творчість цілком у руслі офіційних трендів, і лише з часом звернулися до
позаконформної проблематики;
– основною прикметною рисою українських нонконформістських шкіл став глибоко
національний характер, а також більша налаштованість до діалогу з західним неофіційним
мистецтвом (участь у міжнародних виставках та інші форми зв‘язків із закордоном);
– нонконформістська першооснова для всіх шкіл пронесла основну лінію джерельної
бази, а саме символізм і знаковість. Неможливість відтворювати усі ідеї в чистому вигляді
примушувало художників вдаватись до метаморфоз з формою, звертатись до семантики
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народного мистецтва. Саме ці риси, за нашим дослідженням, є основою у формуванні
регіональних шкіл українського мистецтва.
– найбільш масштабною в Україні можна вважати одеську школу, де відзначалося
функціонування великої кількості художніх неофіційних мистецьких напрямів – імпресіонізм,
андеграунд, фігуративний живопис, неоміфологізм, фольклоризм, сюрреалізм, абстракціонізм,
конструктивізм, концептуалізм. Водночас найбільш політизованими слід вочевидь розглядати
київську та львівську школи, оскільки Київ був центром «шістдесятництва» у всій Україні, а
Львів концентрував навколо себе національно свідомі кадри. Європейські мистецькі течії
яскраво проявилися пейзажному живописі Закарпаття;
Перспективними напрямами дослідження можна вважати порівняльний аналіз різних течій і
напрямів регіональних українських та російських шкіл неофіційного мистецтва у період 1960-80-х
років, а також комплексна мистецька й історична оцінка впливу, який спричинили означені школи
в останні десятиріччя існування Радянського Союзу, на сучасне образотворче мистецтво.
Вирішення цих питань із системним залученням вітчизняних та іноземних джерел дозволить краще
зрозуміти художню культуру нашого народу і в радянський період, і у часи незалежності.
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Lupak T. The Specificity of Ukrainian Regional Non-Comformist Art Schools in 60s-80s of 20th
Century. This article investigates issues of philosophical principles of non-conformism in the context of socialphilosophical reflection on contemporary art discourse in the comprehensive analysis of the problems of nonconformist art movements in Ukraine in the second half of the twentieth century, and specific features of the
regional non-conformist art schools (Kyiv, Lviv, Transcarpathian, Odessa , Kharkov) of the period. The basic
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МИСТЕЦТВО ТАЙЦЗИЦЮАНЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА
ТА ДЖЕРЕЛО ОСОБИСТІСНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Аналізуються сутність, філософські засади, практична та духовна значущість традиційного
китайського бойового мистецтва тайцзицюань та його вплив на формування гармонійного всебічного
розвитку сучасної особистості. Ключові слова: традиційне бойове мистецтво, тайцзицюань, стилі
тайцзицюань, принципи тайцзицюань.

Ідея всебічно-різнопланового та збалансованого людського існування, особистісного
вдосконалення та гармонійного розвитку духовних і фізичних властивостей людини
беззаперечно є однією з необхідних прагнень її буттєвого існування у сучасному мінливонепередбаченому світі. У цьому аспекті незамінним важилем цілком правомірно виступає
мистецтво Тайцзицюань, унікальність якого неможливо переоцінити. Це – багатофункціонуюча
довершена система, яка благодійним чином впливає на людське психічне та фізичне здоров‘я
без вікового обмеження, емоційну стабільність, безпосередньо сприяє особистісному
вдосконаленню та позитивізації самосприйняття. Тайцзицюань є перлиною далекосхідних
синтезованих сакрально-бойових практик, інтерес до якого обумовлений насамперед цікавістю
сучасного представника соціуму до розгалуженої невичерпної спадщини східної традиційної
культури, а конкретніше – до енігматичних синтезованих практик гармонізації духовного та
тілесного світів людини, її унікального космологічного виміру. Крім того, жвавий інтерес до
цього різновиду китайського бойового мистецтва також підкріплений рядом сучасних
тенденцій у сфері діалогу світових регіональних культур, у тому числі завдяки наявності
східно-західних взаємин та паралелей, державним, освітнім та культурним співробітництвом
націй. Актуальність обраної проблематики щодо означеного питання обумовлена необхідністю
компенсування відсутності достовірного матеріалу та взагалі його брак, що дає нам можливість
беззаперечно констатувати необхідність створення повноцінного наукового дослідження,
систематизації знань та аналізу практичних аспектів діяльності і досвіду провідних майстрів та
адептів бойового мистецтва тайцзицюань. Тайцзицюань є однією з нерозкритих таємниць
людства, яка являє загадковий феномен – явище, яке вийшло за межі традиційного уявлення
людини щодо ставлення до сфери практик бойового мистецтва. Воно створило свою власну
унікальну та неповторну структуру свого функціонування на всіх існуючих рівнях та вимірах
своєї реалізації.
Феноменологічну унікальність мистецтво тайцзицюань отримало завдяки наявності
своєрідного синтезу традиційної філософської бази, поєднаної з ідеями міфологічних
переконань та чисельними стилістичними варіантами свого виконання. Своєю неповторністю
воно створило чимало легенд і міфів стосовно свого виникнення, географії поширення, а також
стосовно загадкових постатей майстрів того чи того стилю, які мали свої власні переконання у
трактуванні, виконанні впровадженої ними версії цього унікального жанру.
Філософська думка Китаю – показник невичерпної мудрості, символічно-образної
кодифікації реально-візуальних та потаємних явищ природного та суспільно-соціального
буття людини, життєдіяльність якої спрямована на гармонізацію власного світу із
різноманітними вимірами Всесвіту.
Оскільки неймовірно актуальними для всіх філософських течій були явища просторовочасових коливань, традиційного наслідування у протилежність новаціям, тенденції змін та їх
кореляції до відносної постійності, визначення парадоксу відсутності у наявності речей, явищ
та діяльності, цілком обґрунтованим є той факт, що понятійно-категоріальний апарат
китайської філософії є досить незвичним та парадоксальним для сприймання сучасної
європейської людини із західним типом мислення.
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Тайцзицюань базується на детально розробленій філософській основі, яка виявляється у
кожному базовому принципі або русі і відображає основні принципи та елементи даоської
концепції світосприйняття. Сам термін «тайцзицюань» буквально перекладається як «Кулак
Великої Межі», адже за традицією філософсько-культурної думки Китаю, назва "Кулак Великої
Межі" виникає від одного з основних понять китайської космогонії – "тайцзи" ("Велика межа")
[1]. Тайцзицюань виправдовує свою назву приналежністю до філософської спадщини вчення
про тайцзи, сутністю своєї практичної роботи, у якості застосування рухів округлої форми,
відповідності кожного певного циклу комплексу до графічно відтвореного кола схеми Великої
Межі; розмежуванням спокою та руху, порожнього та наповненого; взаємодією Інь та Ян, у
пануванні безперервності та безмежності тощо [2]. За авторитетною думкою Лі Ваншеня, у
практиці тайцзицюань своє пряме та неупереджене застосування отримала теорія Інь-Ян, на яку
спирається філософія та стилістика рухїів туй щоу (руки, що штовхаються) [3, с.16]. Концепція
Інь – Ян представляє собою основу унікального вчення давньокитайської філософії, яка є
основою багатьох практичних та медитативних практик, зокрема бойових та медичних.
Постійно та неперервно функціонуюча взаємодія цих надзвичайно полярних протилежностей є
запорукою космологічного балансу Всесвіту на мікро та макрорівнях усіх форм буття.
Нерушійна єдність субстанцій Інь – Ян є відзеркаленням всіх явищ, елементів та суперечностей
оточуючого людину мінливого світу та дійсності.
Конкретизуючи семантичний зміст категорії Інь-Ян, можна стверджувати, що цими
словами закодована фундаментальна ідея універсальної дуалізованності світу, це –
космогонічне явище, яке пояснює та визначає модель всесвітнього устрою всіх природних та
космічних метаморфоз. Інь-Ян – взаємодоповнюючи компоненти існуючих у природі
протилежних явищ, якостей, сторін однієї єдності, що є вираженими у нескінченних варіантах
опозиційних моментів, як темне-світле, пасивне-активне, м‘яке-тверде та ін. Інь-Ян
репрезентують своєрідний нескінченний алгоритм постійних перетворень у космогенезі, які
розмежуються конкретними фазами розвитку.
У космогенизуючому аспекті найпершим кроком функціонування, а також свідоцтвом
появи Інь-Ян був перехід недиференційованого всесвітнього хаосу («хунь дунь») та
первинного синкретизму всіх явищ у стан різноманітності усіх речей («вань у»). Цей
вищезазначений принцип полярної дуалізації функціонує постійно та виявляється на усіх
рівнях існування об‘єктів та явищ.
У практиці тайцзицюань основну роль відіграє концепція перемін, яка представлена в
Іцзині, в якому стверджується наявність постійності у перемінах, аргументуючи це тим, що не
існує нічого постійного у світі, адже постійні тільки лише самі зміни. Таким чином, постійність
– характерна властивість усіх змін [4, с.259]. Увесь спектр різноманітних проявів притаманних
Всесвіту явищ та стихій, а також природних та соціальних феноменів розглядається за
допомогою спеціальних графічних утворень у тексті І-цзин – однієї з видатних старовинних
китайських пам‘яток, що пояснює у закодованих графічних формулах безперервний континуум
будь-яких принципів, явищ або якостей.
Ця функція здійснюється за допомогою восьми триграм («ба гуа»), які класифікують та
аналізують поняття, застосовуючи геометричні співвідношення та координаційні плоскості, адже
усі об‘єкти соціально-природнього середовища людини трансформуються у математичні символи.
Книга Перемін зовсім не є найдавнішою пам‘яткою давньокитайських письмових джерел,
проте, постає однією з найцінніших скарбів та перлин класичної спадщини конфуціанства та
справедливо займає одне з провідних місць китайської класичної літератури. Своєю невичерпною
ціннісною значущістю І-цзин значно вплинуло на становлення та розвиток всієї духовної
культури Китаю, а загалом – і на розвиток всесвітньої філософсько-культурологічної думки.
Щодо історії виникнення Тайцзицюань сформувалось багато дослідницьких
суперечностей, які спостерігаються у якості питання часу створення і простору заснування, у
конкретних історичних постатях, що створили філософію тайцзицюань і вказали шляхи
практикування у різних стилях даного мистецтва.
Стосовно витоків і походження Тайцзицюань, дослідники констатують, що це явище «є
найпоширенішим і найбільш таємничим видом бойового мистецтва», воно пройшло «більше
300 років з моменту свого виникнення і розповсюдження у Китаї в кінці правління династії
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Цинь» [2 ]. Проте, інші вчені вважають, що «Тайцзицюань – це китайське мистецтво, історія
якого нараховує тисячі років» [4, с.12].
На наш погляд, аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи висновки профільних
дослідників на основі вивчення різних філософських джерел стосовно визначення дати
народження тайцзицюань, можна стверджувати, що тайцзицюань, як і будь-яке соціальноісторичне, сакралізоване, філософсько-теоретичне і практично-функціональне явище, пройшов
стадії онтогенезу, становлення, розвитку і пору зрілого Китайського Середньовіччя
відкристалізувався у певні канонічні форми і, ствердившись як організоване практичне вчення,
набув певного розмаїття через розкриття внутрішніх можливостей у авторських сімейних
школах тайцзицюань.
Оскільки кожна школа тайцзицюань наслідувала традиції та зразки певної сім‘ї,
розпочатої своїм засновником творцем-майстром, існували також чисельні транскрипції та
інтерпретації створеного вчення, принципів та бойового алгоритму.
Чжоу Цзунхуа зауважує, що першим засновником тайцзицюань визнається Чжан Саньфен [4,
с.42]. проте, за іншими джерелами відомо, що Чжан Саньфен жив у кінці XV століття [2].
В. Л. Асмолова зазначає, що оскільки Чжан Саньфен мешкав у горах Уданшань, то згодом,
створений їм «внутрішній» напрям бойового мистецтва почав називатися саме «уданським» [5].
Лі Ваншень зауважує, що у сучасному світі існує п‘ять відомих і значних основних стилів
тайцзицюань: це – Чень, створений Ченєм Вантіном; Ян, створений Яном Лучаном; У (Хао) , що
створив У Юйсян; У, засновником якого був У Цзяньцюань; і стиль Сунь, утворений Сунь Лутаном.
Відрізняються стилі, за Лі Ваншенєм, в основному, тільки характером і формою рухів [3, с.6].
Відомо, що будь-яка система має свою власну організаційну структурну будову, і
мистецтво тайцзицюань не є виключенням. Оскільки необхідним формоутворюючим фактором
та засадою всієї східної філософської системи виступає вчення Інь-Ян, воно не тільки
повноцінно та деталізовано пояснює всю будову Всесвіту, але також забезпечує і корегує
функціонування всіх існуючих процесів та явищ природи, у тому числі процесів, які є
притаманними антропологічній природі та людському організму зокрема.
У цьому контексті тайцзицюань не є виключенням, адже ідея дуальності світу та взаємодії
всіх природних елементів та явищ формує базисну концепцію мистецтва тайцзицюань.
Мистецтво Тайцзицюань має свої власні притаманні властивості, характерні ознаки та
базові принципи відтворення своїх концептуальних філософських положень. Єдиними для всіх
шкіл даного напряму і, звичайно ж, для стилю Чень є принципи : ―м'якістю долати
жорсткість‖,―спокоєм долати рух‖, самі рухи повинні бути округлими, без розривів‖,
―повільністю контролювати швидкість‖, ―використовувати свідомість, не використовувати
силу‖,―вимушувати супротивника провалюватися в порожнечу», ―входивши в контакт
прилипати і невідривно слідувати», ―у спокої вичікувати рух супротивника», «малим
контролювати велике» [6].
Доречним також є зауваження, що сучасні дослідники тайцзицюань виділяють чотири
головних принципи ―внутрішнього‖ мистецтва Чжан Саньфена: перший принцип –
―нерухомістю контролювати рух‖ (і цзин чжи дун), другий принцип – ―м'якістю долати
жорсткість‖ (і жоу кэ ган), третій принцип – ―повільністю перемагати швидкість‖ (і маньшэн
куай) і четвертий принцип – ―поодинці оборонятися від натовпу‖ (і гуа юй чжун) [6].
Дослідники вказують на головний чинник ідентифікації мистецтва тайцзицюань, який полягає
саме у нерозчинній єдності усіх чотирьох принципів, бо при відсутності хоч якого з названих
принципів, цей напрямок вже неможна звати «тайцзицюань», бо це вже не мистецтво
―внутрішнього‖ напряму.
Основні терміни і поняття східної натурфілософії спрямовані на розкриття дійсної
сутності «ці», що перекладається як «енергія», або «дихання» і є одним з фундаментальних та
основних філософсько-культурологічних понять східної філософії. Для культури Китаю
надзвичайно важливим є вивчення функціонування та системи реалізації «ці» у всіх існуючих
вимірах людського буття: філософії, медицині, бойових мистецтвах тощо, а також
встановлення взаємозв‘язка «ці» та ушу.
За теорією східної філософської думки в організмі людини безперервно відбуваються
процеси циркуляції енергетичної субстанції ци та постійне прагнення балансування двох
протилежних інстанцій – Інь та Ян.
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Виходячи з цього моменту всі духовні та бойові практики Сходу спрямовані на гармонізацію
цих явищ для оптимально злагодженого функціонування всіх систем людського організму.
Ці процеси забезпечується постійною спрямованістю тренувань на реалізацію даної мети
засобами фізичного та ментального самовпливу людини на своє тіло душу, свідомість, емоції,
волю і розум засобами постійної та неперервної саморегуляції.
Таким чином, людина стає спроможною до контролю всіх своїх життєтворчих систем
свідомо та навіть неусвідомлене, адже всі ці процеси є неперервними за часовим ландшафтом.
Серед усіх чисельних стилів, напрямів та варіантів китайських бойових мистецтв саме
тайцзицюань є взірцем, що спеціалізується на роботі та гармонізації балансу всіх внутрішніх
систем організму людини в цілому та людини як елемента тріади «Небо-Людина-Земля».
Дане бойове мистецтво поєднує бойові прикладні техніки із методами єдності волі,
дихальних практик, принципів руху та його певних траєкторій та контролем над спокійним
станом свідомості.
Кожне бойове мистецтво декларує волю як одне з головних чинників у справі успішного
та всебічно розвиненого оволодіння характерними для даного виду практиками та теорією.
Найхарактернішою ознакою, що віддиференційовує тайцзицюань від інших бойових
мистецтв – це головний впроваджений століттями принцип «м‘якість та спритність переможе
твердість», але це не означає, що тайцзицюань – розслаблено-м‘який стиль.
Навпаки, це оманлива на перший погляд комбінація має на увазі величезний бойовий
потенціал та спроможність дати відсіч будь-якому супротивнику з будь-якими перевагами.
«Зовнішня м‘якість за внутрішньою твердістю» – ось загадкова формула, що гарантує
успіх та непереможність кожного адепта тайцзицюань.
Адже недарма існує вислів, що «справжній майстер не залишає слідів», якому особливої
уваги було приділено у трактаті «Дао-де цзин» Лао-цзи, який стверджував: «Хто вміє ходити – не
залишає слідів», « Хто вміє воювати – не войовничий. Хто вміє битися не дає волю гнівові. Хто
вміє отримувати перемогу над противником не бореться з ним.» [7, с.447]. Здобуття таких вмінь
та навичок потребує від людини постійного тренування та спрямованості всіх своїх систем
організму на досягнення цієї мети , застосовуючи своєрідні, сформовані століттями, алгоритми.
Серед інших беззаперечних абсолютних принципів серед майстрів є постійна відкритість
до нових знань та до будь-яких змін, що спостерігають людину на її шляху протягом життя.
Цей факт підтверджує наявність прагнення до самовдосконалення, відкритість у сприйнятті
нових знань та демонструє гнучкість людської свідомості.
Отже, щодо теми і завдань нашого дослідження, можемо зробити висновок, що
мистецтво тайцзицюань є одним з напрямків китайського ушу, що виникло у давнину, але,
змінюється згідно запитів свого часу на підставі постійних доробок і опрацювань великих
майстрів, що проявляються і у модифікаційних зрушеннях, і у певній канонічності принципів,
філософські визначених майстрами у відношенні до основних законів Всесвіту.
В. Л. Асмолова, спираючись на науково-історичні доробки китайськіх вчених, аналізує
три основних чинники і джерела формування всієї системи тайцзицюань
- узагальнення і систематизація різних методик і прийомів цюаньшу видатних майстрів
мистецтва єдиноборства епохи Мін, коли виникла школа тайцзизюань як результат інтеграції
найкращих досягнень різних шкіл цюаньсю;
- поєднання прийомів боротьби і кулачного бою з якнайдавнішим мистецтвом
самомасажу, з дихальними і психічними вправами, розробленими представниками даоської
езотеричної традиції «внутрішньої практики» (нэйгун), що вплинуло на створення практики
морально-психологічного вдосконалення людини;
- третім чинником формування тайцзицюань стає опора на натурфілософські вчення про
два космічні принципи Інь і Ян, про «п'ять першоелементів» буття, а також учення традиційної
китайської медицини про енергетичні крапки, центри і канали тощо [5].
Особливостями мистецтва тайцзицюань є індивідуалізація особистісного пошуку на
основі законів і принципів тайцзи, наближення кожної особистості до єдності із самою
сутністю існування Всесвіту, злиття особистості із великими основами буття.
Заняття тайцзи передбачають одиночне та парне (спаринг) засвоєння вправ. Колективність
процесу тренування має організаційний характер, а результат з‘являється тільки на основі
ретельного комплексного виконання вправ у єдності із філософсько-теоретичним осягненням і
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засвоєнням законів і принципів тайцзи. Тобто, головною метою занять тайцзицюань, є,
безперечно, досягнення особистістю високого стану майстерності, але враховуючи при цьому, що
межи майстерності і досконалості, за філософією тайцзицюань, практично не існує, є «відкриття»
нового і перехід на новий щабель у розкритті своїх можливостей.
Тайцзицюань допомагає уникати використання грубої, атакуючої сили, направлені
назовні, бо він практикує м'якість і гнучкість, але є твердий і міцний водночас.
Одним з констант даного напрямку, що поєднує всі стилі у єдину систему, є, безперечно,
звернення людини до внутрішньої енергії, до осягнення свідомістю кожної людини основних
законів тайцзи – законів створення усього сущого. Незважаючи на великий історичний час
існування мистецтва тайцзицюань, можемо констатувати, що основна роль у функціонуванні
даного соціокультурного феномену належить великим постатям – великим фундаторам і
майстрам, які своєю діяльністю показали приклад єдності традицій і новацій, єдності руху і
статики у суспільстві і свідомості кожної людини.
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Summary
Ponomaryova N. The Taijiquan Philosophical System as an Source on Improvement in the Contemporary
Personality. The article is dedicated to the philosophical system of the traditional Taijiquan Chinese Martial Art and
it’s influence over the contemporary personality. Also the article is analysed the basic styles, the typical principles of
the Taijiquan and their own distinctive features and undisputed use benefit. Keywords: The Taijiquan, The Traditional
Chinese Martial Arts, the philosophical system, basic styles and principles.
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педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

МІФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
У статті здійснена спроба визначити роль елементів міфологічного світогляду в освітньопедагогічній сфері, показати їхню суперечливу функцію в навчально-виховному процесі та значення в
сучасних освітньо-модернізаційних змінах. Міфологія завжди активно проявляє себе там, де інтенсивно
працює творче мислення, де виникають модерні образи реальності, де формується світогляд нових
поколінь. Безперечно – це сфера педагогічної діяльності. Причини існування педагогічних міфів вкорінені в
специфіку діяльності самої педагогічної спільноти, яка дуже часто огортає свій фах сяйвом міфічності,
покликаності, обраності тощо. Часто педагогічні міфи генерує суспільство, виходячи з ідеологічних,
політичних, релігійних та ін. потреб. Також педагогічні міфи можуть природно народжуватися в надрах
самої педагогічної теорії і науки. Сучасні педагогічні міфологеми виникають в контексті, по-перше,
формування глобалізаційних освітніх проектів, болонської інноватики, впровадження різноманітних форм
освітнього менеджменту, зростаючої мобільності людей інтелектуальної праці та ін., по-друге,
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специфіки сучасних форм комунікації та умов людського співіснування. На їх основі виникають найбільш
поширені новітні педагогічні міфи. Деміфологізацію навчально-виховного процесу необхідно розпочинати з
переосмислення загальної концепції освіти відповідно до нових суспільно-історичних реалій, досягнень
науки і соціальної практики. Це можна зробити, лише об’єднавши в єдине ціле весь культурний і науковий
потенціал нації. Великий внесок у цю справу може зробити сама освіта, адже в ній закладено механізм
деміфологізації. Ключові слова: педагогічна міфологія, педагогічний міф, педагогічна міфологема,
міфологічний світогляд, деміфологізація.

Постановка проблеми. Уже в кінці ХХ ст. досить явно почав спостерігатися світоглядний
поворот від предметно-фрагментарного сприйняття до цілісно-глобалістичного усвідомлення
світу, насиченого міфологічними аспектами, які не давали однозначних відповідей на складні
прагматичні питання, але наповнювали дійсність живими земними відтінками і барвами. Думки
про те, що міфи, як уявлення первісних людей про богів і світ, будуть витіснені сучасною
культурою перетворилися в науковий забобон. Більше того К. Юнг вважав, наприклад, що всі
біди і катастрофи ХХ ст. пояснюються саме відсутністю міфологічного світосприйняття, яке
відкриває вищу змістовну і абсолютну точку відліку аксіологічного освоєння людиною світу.
Він був переконаний у тому, що соціально-економічні кризи які потрясають людство,
супроводжуються пошуками нового міфу здатного відродити в обезсиленій цивілізації нову
культуротворчу наснагу. Особливо яскраво це проявляється там, де пульсує творча думка, де
народжуються нові форми реального життя, де відбувається становлення культурної сутності,
там завжди присутня міфологія. І якщо існує сфера, в якій міфологічні аспекти зберегли своє
живе значення і самобутній вплив, то це, без сумніву, сфера педагогічної діяльності.
Однак відсутність філософської рефлексії над міфологічними аспектами сучасного
педагогічного дискурсу приводить педагогів не лише до парадоксальних викривлень
сприйняття і розуміння дійсності, але й перешкоджає формуванню суспільно адекватних
концепцій навчально-виховного процесу, модернізації національної системи освіти,
становленню педагогічної культури тощо. В умовах потужного впливу інформаційного
суспільства та масової культури на (де)формування суспільної свідомості, людина практично
перетворилася на об‘єкт безперервної трансляції різноманітних соціально-політичних
міфологем, які легко проникають у сферу освітньо-педагогічної діяльності. Це викликає гостру
потребу у деміфологізації українського освітньо-інтелектуального простору. Для цього
необхідно зрозуміти, яким чином міфотворчість змінює не тільки соціально-політичну
реальність, але й індивідуальну свідомість і культуру людини. У зв‘язку з цим дослідження
міфологічних аспектів педагогічного процесу виявляється надзвичайно актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У найбільш відомих сучасних дослідженнях
міфології (Р.Барт, Е.Кассірер, О.Лосєв, К.Хюбнер та ін.) міф розглядається в широкому
культурологічному сенсі як існуючий у свідомості кожної людини образ світу, що включає
людські уявлення про себе як його частину, ставлення до себе самої, свого призначення і
покликання, до інших людей, довкілля, історичного часу. До розробки понять «педагогічна
міфологія», «педагогічний міф» долучилися В.Андрєєв, А.Гладкий, І.Логвинов, М.Мазніченко,
С.Поляков Ю.Тюнніков та ін. російські дослідники. У вітчизняній філософії освіти
В.Андрущенко охарактеризував найбільш розповсюджені міфологічні сюжети в освітньопедагогічній сфері і наголосив на необхідності деміфологізації освітньої галузі країни. К.
Корсак застерігав від негативного впливу міфів при стратегічному плануванні освіти і науки в
ХХІ столітті. Міфопедагогічна проблематика окреслена вищезгаданими авторами обумовила
мету написання цієї статті, яка полягає у визначенні ролі елементів міфологічного світогляду в
освітньо-педагогічній сфері, розкритті його суперечливих функцій в навчально-виховному
процесі та значення в сучасних освітньо-модернізаційних змінах
Виклад основного матеріалу. На тлі всебічного культурно-історичного аналізу,
М.Еліаде відкрив функціональну єдність освіти, педагогіки і міфу, підкреслив значення
міфологічних уявлень на початкових етапах освітньо-педагогічного процесу. Він зазначав,
що освіта і міф виконують у суспільстві подібні функції. «Зовсім нескладно побачити у
всьому, що сучасна людина називає навчанням, освітою і дидактичною культурою, ту
функцію, яку в архаїчному суспільстві виконує міф [7, с.32]». Сучасна школа бере на себе
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функції, подібні до ролі міфу у первісних суспільствах, адже вона прищеплює дітям
порівняно ясні спрощені погляди на різні аспекти дійсності.
З давніх-давен філософи, а потім соціологи й культурологи намагалися розкрити
соціально-педагогічну значущість і роль міфу, притаманні йому суспільні властивості і
функції. Уже в античності виникли протилежні погляди на сутність міфу у представників
матеріалістичного та ідеалістичного напряму у філософії. Давньогрецькі матеріалісти
заперечували його пізнавальні можливості і вважали, що дійсне тлумачення природи
виникає лише на основі розумового пізнання, а міф вони розцінювали як казку, вигадку і
фантазію. Однак це не заважало ідеалістам у той же самий час успішно використовувати
міфи як художню ілюстрацію свого власного філософствування і сприймати їх за реальні
події. Представник німецької класичної філософії, основоположник абсолютного ідеалізму
Г. Гегель називав міф «педагогікою людського духу», яка втілювалася не в логос, а в етос –
первісний моральний закон усього сущого, мікро- і макрокосмосу. Він надавав людині
початкову можливість уживатися у світ, знаходити своє екзистенційне призначення в
ньому. Натомість сучасні дослідники не просто підкреслюють педагогічні аспекти
міфологічних уявлень, а пропонують виділити педагогічну міфологію як окрему галузь
теоретичного знання. У цьому випадку педагогічна міфологія зможе стати розділом
педагогіки, який розглядатиме функціонування педагогічної реальності, побуд ованої на
окремих неадекватних уявленнях – педагогічних міфах.
До самого міфу педагогіка завжди ставилася як до засобу навчання, давнього літературноепічного джерела інформації про походження світу, людини, її культури, звичаїв, світогляду.
Виникнення міфів зумовлено потребою пояснення світу і місця людини в ньому. Це пояснення
добувалося з глибин людської душі і психіки, тому не завжди відповідало реальності і мало
творчий, алегоричний, символічний зміст. Із самого початку міфи поєднували в собі предметну
інформацію і поетичну образність, елементи науки й мистецтва. Міфологічний символізм був
первинною формою інтелектуального пошуку й пояснення першопричин Всесвіту і земного
буття. Але міфу не судилося стати науковою, категоріально-поняттєвою формою відображення
дійсності, оскільки йому бракувало аналітично-синтезуючого погляду на світ. З цього приводу О.
Лосєв зауважував, що «наука не народжується з міфів, але її не можна уявити без них [5, с.20]».
Такий взаємозв‘язок між міфологією й наукою триватиме до тих пір, поки існуватиме
загадковість людських, земних і космічних явищ та прагнення людей пізнавати їх.
Педагогічна своєрідність міфологічного світогляду полягала у тому, що міфологічний
світ вимагав духовного споріднення і світоглядної рівності для всіх членів певної спільноти,
незважаючи на їхні вікові відмінності. Але в цьому проявлялася своєрідна міфологічна
нерівність, оскільки дитяче світосприйняття дійсності завжди відрізнялося від світосприйняття
дорослої людини. Інша справа, що свідомість дорослих членів первісного суспільства
залишалася в межах міфологічних архетипів, тому багато чим нагадувала дитячу. Ця
особливість практично знімала проблему батьків і дітей, яка набула гостроти у пізніших
цивілізаціях, де інтелектуально-культурний розрив між різними віковими групами суспільства
досяг значного рівня. Міфологічна напутливість трансформувалася в народну педагогіку, яка
прищеплювала дитині навички, давала елементарне знання суспільного життя та формувала
традиційні духовно-моральні орієнтації. Тема дитинства тут розгорталася під знаком добра і
зла. Дитина, котра не переступила межі повноліття, була тісно пов‘язана із сакральним світом,
вважалося, що їй відомі таємниці минулого й майбутнього, оскільки вона не встигла далеко
відійти від світу. На цьому переконанні будувалися казки, народні легенди, обряди, де дитина
виступала в ролі посередника між суспільством і природою, матеріальним і духовним, коли
дитячими устами «глаголила істина».
Причини існування міфологічних сюжетів в педагогічному середовищі пов‘язані, поперше, із специфікою діяльності самої педагогічної спільноти, яка дуже часто оточує свій фах
ореолом міфічності (педагогіка – це мистецтво; школа – родина; знання – сила; учитель ніколи
не помиляється та ін.); по-друге, деякі міфи зароджуються в соціумі, модифікуються,
набувають педагогічного значення, посилюють педагогічні смисли і повноцінно функціонують
у педагогічному середовищі. Прикладом цього може бути перехід державних, політичних,
ідеологічних, релігійних міфологем у повсякденну педагогічну практику (школа – фабрика,
учень – сировина, випускник – готова продукція; християнська етика – основа морального
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виховання та ін.). Для втілення цих міфів у життя може існувати цілий апарат політичного,
релігійного просвітництва, засобів масової агітації, пропаганди та інформації, а інколи й
ідеологічного примусу; по-третє, педагогічні міфи можуть успішно народжуватися в надрах
самої педагогічної теорії і науки. Це пов‘язано з використанням метафізичних принципів
пізнання, обмеженим застосуванням діалектичної методології, що призводить до розгляду
педагогічних ситуацій у статиці й відриві їх від прямих і безпосередніх детермінуючих
факторів. Такого роду міфи можуть народжуватися при перебільшеній надії на позитивні зміни у
формуванні особистості виключно засобами педагогічного впливу; недооцінці в навчальному і
пізнавальному процесі таких складних явищ як інсайт, інтуїція, уява, фантазія; відокремленому
розгляді й застосуванні принципів навчання та виховання, односторонньому розумінні
педагогічних суперечностей і конфліктів як негативних і непродуктивних явищ. Навіть в
інноваціях сучасного педагогічного життя можна побачити елементарне повернення до архаїки.
Йдеться про незалежне оцінювання якості знань учнів, упровадження різноманітних форм
тестування у ВНЗ, проведення студентських екзаменаційно-залікових сесій у формі тестового
контролю, проходження тестів при зарахуванні на навчання, прийомі на роботу тощо. За своєю
сутністю ця процедура тотожна ребусам, загадкам, головоломкам та іншим інтелектуальним
випробуванням, які зустрічаються в міфах, а самі питання (тести) були і залишаються своєрідною
формою ініціації, тобто умовним ритуалом посвяти учасника випробувального процесу у вищий
стан (клас, курс) його професійного становлення чи кар‘єрного зростання.
Уже у давньогрецькому міфі про Едіпа було образно сформульовано різницю між
знанням, здатним втілюватися в людських долях згідно з ідеалом мудрості і моральності, та
знанням, що однобічно зорієнтоване на техніку відгадування «кросвордів», «тестів»
зовнішнього світу (загадок Сфінкса). Знання, яке дає змогу Едіпу розгадувати загадки
зовнішнього буття, ліквідовує загрозу зовнішніх сил, які в міфі уособлювалися чудовиськом
(Сфінксом), але призводить до загибельної сліпоти у внутрішніх питаннях людського, у тому
числі його власного буття. Це знання рятує від чудовиська, але не від небезпеки самому
перетворитися на чудовисько (3, с.33-34). Уже в античній педагогіці зародилася думка, що
знання саме по собі не є благом. Засновники філософських шкіл намагалися навчати своїх учнів
розумінню, а не простому накопиченню знань. Вони вимагали знати необхідний мінімум, а
розуміти максимальну кількість речей. За їхнім переконанням, знання мало пасивну сутність, а
розуміння – активну. Знання було результатом чиєїсь роботи і досвіду, а розуміння здобувалося
самотужки. Знання давало людині відчуття володаря, а розуміння – творця. Людина, націлена
на розуміння, здатна в разі потреби здобувати й застосовувати знання самостійно та звільняти
свідомість і пам‘ять від нього у випадку досягнення мети. Саме ці навички і вміння потрібні
молодим людям в епоху інформаційної революції та Інтернету.
Відомо також, що в середині V ст. до н.е. в умовах розвитку рабовласницької демократії,
панування міфологічного світогляду, ускладнення соціально-економічних відносин і системи
державної влади з‘явилася потреба у реформуванні системи освіти: замість гімнастики і музики
на передній план вийшли необхідні в судах і народних зібраннях риторика, логіка, право. На
суспільний попит з‘явилися перші платні вчителі з цих дисциплін – софісти. Подорожуючи
містами, вони за відповідну плату вчили красномовству – мистецтву говорити і переконувати;
вчили перемагати в суперечках, диспутах, вигравати позови в судах. Це були активні, меткі і
спритні, самовпевнені і, часто, нахабні, з відтінком нігілізму і цинізму, але талановиті люди, які
сміливо і рішуче поривали зі старими традиціями життя і думки.
Не випадково, що серед своїх сучасників софісти користувалися далеко не найкращою
репутацією. Не рідко в них бачили витончених профанів і дилетантів, людей абсолютно не
компетентних у освітній справі, поверхово ознайомлених зі своїм предметом, які на аматорському
рівні займалися наукою. Стверджувати це були відповідні підстави: софістиці був притаманний
сильний утилітарно-прагматичний акцент. Задовго до Н. Макіавеллі вони сповідували гасло «мета
виправдовує засоби». Софісти вчили перемагати в дискусії не тільки в ім‘я істини, але часто і в
супереч їй. Для прикладу, софіст Горгій брався одночасно вихваляти і критикувати будь-яку річ
незалежно від її об‘єктивних якостей, використовуючи при цьому багатозначність словесних
виразів, мовних висловлювань, неправильність логічних зв‘язків думки тощо.
Для софістів, насамперед, був характерний значний інтерес до конкретно-наукового
спеціалізованого знання – математики, історії, знання мов. Це ті дисципліни, які і сьогодні
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найбільш популярні серед репетиторів. Це ті знання, які насичують людську свідомість
спеціалізованою інформацією і надають їй життєстверджуючої оптимістичної повноти і
впевненості. Софістів не цікавила чиста істина поза її прагматичним сенсом. Людина повинна
пізнавати світ за ради задоволення своїх потреб, знання завжди повинно давати користь. Поза
елементарною прагматикою істина і знання софістів не цікавили. Спеціалізований підхід до
істини і знання робив софістів агностиками і повертав у лоно педагогічної міфотворчості. Так
і сьогодні зростаюча спеціалізація освіти у сучасному постіндустріальному суспільстві
міфологізує майбутню культуру, що породжує прагнення до синтетичного і цілісного підходу
в педагогічній діяльності.
Більшість сучасних педагогічних міфів народжуються у шкільному і студентському
середовищі. Аналіз відповідної літератури і реальної ситуації показує, що студенти
педагогічних ВНЗ в цілому критично ставляться до інформації про свою майбутню професійнопедагогічну діяльність, прискіпливо аналізують отримані знання, переосмислюють власний
досвід, що певною мірою засвідчує їхню готовність до подолання педагогічних міфів, хоча
деякі педагогічні міфологеми залишаються стійкими утвореннями у професійній свідомості
майбутніх педагогів. До того ж не всі міфологеми знаходяться на поверхні. Багато нових
міфологем виникає у процесі трансформаційних змін, які відбуваються в освітньо-педагогічній
сфері. До актуальних детермінант, котрі продукують педагогічні міфологеми, належить, поперше, формування глобалізаційних освітніх проектів, болонська інноватика, різноманітні
форми освітнього менеджменту, зростаюча мобільність людей інтелектуальної праці,
можливість отримання подвійного диплома європейського зразка, радикальна зміна
соціального статусу сучасного університету і педагога-вченого, проблеми прийому та
електронний вступ до вищих закладів освіти, профорієнтаційна та рекламна діяльність ВНЗ,
новітні технології навчання, модернізація незалежного оцінювання знань, трирівнева система
оцінювання, упровадження тестування за рівнем загальної навчальної компетенції, дистанційне
навчання, сфера освіти дорослих, розширення царини освітніх послуг, проблеми охорони
інтелектуальної власності, лібералізація суспільного життя, елітні школи, різний рівень
матеріальної забезпеченості сімей учнів і студентів тощо; по-друге, сучасний рівень
комунікації та умови людського співіснування, що призвели до зростання психоемоційної
напруженості у стосунках між людьми і в системі спілкування викладача і студента, учителя й
учня, вихователя і вихованця. До них педагогічна свідомість повинна бути готовою.
Нові міфологеми в педагогічній практиці проявляють себе як потужні регулятиви
світоглядних орієнтирів, поведінки, рольових настанов учасників освітнього процесу. У
педагогічній діяльності доводиться звертатися як до наукової, так і до міфологічної форми
мислення. І щоб не потрапити разом з учнями в полон міфологічних парадигм, педагогу
потрібно знати особливості як першого, так і другого способу мислення та вміти добре їх
розрізняти. Окрім того, міфи проникли не лише в безпосередню освітньо-педагогічну практику,
зміст навчальних дисциплін (особливо гуманітарних), навчально-виховний процес, шкільне й
університетське середовище, а й у соціально-економічне і політичне життя країни, масову
суспільну свідомість усього населення (від учнів і студентів до керівників закладів освіти,
державних службовців, депутатів).
Висновки. Сьогодні новітня міфологія стала одним з основних механізмів впливу на
масову свідомість суспільства, важливим компонентом національної ідеології і безпосередньою
формою ставлення людини до світу і свого буття. Вона поєднує насамперед різні форми
людського досвіду в органічну цілісність, не осмислюючи раціонально методологічні й
аксіологічні засади цієї цілісності, що дає можливість людині вільно діяти і не піддавати
рефлексії акти своєї дії. Міфологічна цілісність базується не на раціональних узагальненнях, а
обумовлюється інтенційною сферою людини: волею, бажанням, інтересом, вірою. Таким чином,
посилення ролі міфу в суспільно-історичному житті країни викликано не рівнем свідомості й
культури суспільства, а політичним контекстом відносин, що створює ілюзію історичного
поступу і ствердження. Ці процеси не могли оминути й педагогіку. Але освіта не повинна
відтворювати ілюзію та ірраціональність. Вона має формувати реальний світогляд, вірогідний
досвід, суспільний ідеал та урівноважені надії, які дозволять людині впевнено дивитися на світ,
діяти з розумінням конкретних перспектив і можливостей, з переконанням досяжності мети.
Адже повністю уникнути міфологізації свого змісту педагогіка ніколи не зможе, та до цього й не
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потрібно прагнути, бо в кожній міфологемі приховані як негативні, так і позитивні аспекти. Тому
педагоги повинні володіти стратегією управління міфологічними процесами в освітній сфері,
знати природу і функціональні можливості педагогічної міфології, бачити позитивний і
негативний потенціал міфологем, уміти активізувати корисні та нейтралізувати шкідливі
наслідки їх дії і належно контролювати всі аспекти педагогічного процесу.
Але деміфологізація освітньо-педагогічного простору полягає не лише в звільненні від
непродуктивних міфологічних концептів. Насправді ж необхідно враховувати, що в окремих
випадках педагогічні міфологеми не заважають, а, навпаки, ефективно впливають на освітній
діалог і навчально-виховний процес. Без міфологічного складника неможливий ніякий
внутрішній розвиток і самооцінка. Зміст освітньо-педагогічної діяльності дуже міфологізований,
починаючи з цілепокладання (соціально-педагогічні ідеали, цілі, завдання, плани, гіпотези,
прогнози) і закінчуючи оцінкою вибору дійових засобів, методів, теорій, технологій, рольових
позицій, алгоритмів професійних дій та досягнутих результатів. Тому педагогічні міфи не
випадковий продукт свідомості, а закономірне втілення внутрішньої, не до кінця раціонально
освоєної, сутності культурно-історичних форм пізнання, які приховують у собі генетичні
таємниці процесу навчання і виховання. Виходячи з цього необхідно визнати, що головним
завданням деміфологізації українського і європейського освітнього простору є своєчасна
діагностика міфологемного поля педагогічної діяльності, фаховий аналіз умов і особливостей
сучасної педагогічної міфотворчості, вміння корегувати і управляти засобами міфологічного
впливу, повноцінно використовувати позитивний дидактичний потенціал міфологічних етюдів і в
разі потреби мати можливість вивести педагогічну свідомість з міфологічних закутків буття на
світлий шлях пізнання. Маючи тісні контакти з європейськими освітніми технологіями, українська
освіта також повинна себе надійно захистити від зовнішніх чинників міфологічного впливу.
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Summary
Ryk S. Mythological Aspects of Pedagogical Process. In the article an attempt was made to define the
role of mythological worldview’s elements in the educational and pedagogical field, to show their controversial
feature in the educational process and importance in modern educational and updating changes. The mythology
always actively manifests itself there, where creative thinking intensively works, where the modern images of
reality appear, where the worldview of new generations forms itself. Of course, this is a field of pedagogical
activities. The reasons of the pedagogical myths’ existence are rooted in the specific activities of the pedagogical
community, which often envelops its specialty in the mythical, mission’s and elite’s radiance etc. Often
pedagogical myths are generated by the society basing on ideological, political, religious and other needs. Also
pedagogical myths can be naturally born in the depths of the pedagogical theory and science. Modern
pedagogical mythologems appear in the context of, firstly, the formation of globalization’s educational projects,
the Bologna innovation, the introduction of various forms of educational management, the increasing mobility of
people and their intellectual work; secondly, he specific of modern communication’s forms and the conditions of
human coexistence. On their basis the most frequently new pedagogical myths appear. Demythologization of the
educational process should be begun with rethinking of the general concept of education according to the new
socio-historical realities, achievements in science and social practice. This could be done by combining in a
single unit the complete cultural and scientific potential of the nation. A great contribution to this cause can
make the education because it contains a mechanism of demythologization. Keywords: pedagogical mythology,
pedagogical myth, pedagogical mythologeme, demythologization.
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НАБУТА ГУМАНІСТИЧНА ЧЕСНОТА
У статті розглянуто чесноти, які формують людину як особистість. Відзначено практичну
відсутність знайомства студентів з природними та набутими чеснотами людини. Обґрунтовано, що
компетенцію можна розглядати як набуту чесноту. Ключові слова: виховання, етика, природні
чесноти, набуті чесноти, компетентність.

Постановка проблеми. Формування й розвиток інформаційного, знаннєвого суспільства
в умовах оголошеної Генеральною Асамблеєю ООН «освіти для стійкого розвитку» передбачає
розробку нової парадигми освіти, пошук нових підходів до її філософського осмислення. Під
освітою для сталого розвитку розуміють «процес і результат прогнозування та формування
людських рис – знань, умінь, навичок, відношень, стилю діяльності людей і співтовариств, рис
особистості, компетентностей, що забезпечують постійне підвищення якості життя» [3]. Варто
зазначити, що поняття «достатня життєва та соціальна компетентність» як чинник «прориву до
якісно нової освіти» було запроваджено в Україні наприкінці 1990-х рр. [17].
Із нормативних документів випливає, що концептуальною основою оновлення змісту
освіти є «компетентнісний підхід», під яким розуміють «спрямованість освітнього процесу на
формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей
особистості». При цьому, на думку науковців, ключові компетенції сприяють досягненню
успіхів у житті, продуктивності та конкуренції на ринку праці, скороченню безробіття завдяки
розвиткові гнучкого та кваліфікованого трудового потенціалу людини й середовища для
інноваційних перетворень [14].
Залишаючи поза увагою аналіз визначень концептуального змісту терміна
«компетентність», звернемо увагу на зв‘язок компетентнісного підходу з концепцією
випереджальної освіти [5]. Вона передбачає не тільки одержання глибоких, стійких знань з
науки та техніки, а й розвиток здібностей учнів практично використовувати свої знання для
управління та вдосконалення майбутніх технологічних процесів у різних сферах людської
діяльності. Така модель повинна бути, в першу чергу, спрямована на формування глобальної
сфери розуму [8]. Упродовж XVIII ст. розум дійсно розглядали як універсальну, загальну й
головну константу людини. Остання була оголошена абсолютно автономним органом
осягнення світу, справжнім суддею в усіх справах людських. Цінність розуму передбачала
також віру в природну впорядкованість та розумність самого світу, нібито іманентно
просякнутого логосом, переконаність у здібностях людини осягнути цей світ і влаштувати його
на розумних засадах [9]. У XIX ст. панувало переконання в тому, що людина володіє не тільки
розумом, не меншою мірою їй властива вольова активність, здатність практично перетворювати
навколишній світ з метою задоволення власних потреб [10].
Проте в західноєвропейській філософії, починаючи з останньої третини ХІХ ст.,
з‘являється проект критики розуму і його цінностей. Пізніше Ю. Хабермас напише: «Розум сам
руйнує людське, гуманність, яка виникає саме завдяки розуму... процес освіти із самого
початку зобов‘язаний своїми імпульсами інстинкту самозбереження, який калічить і деформує
розум, тому що затребуваним виявляється тільки розум, як він існує у формі цілераціонального
підкорення та підпорядкування природи інстинктів, тобто інструментального розуму» [24].
Як стверджує «Антропологічний маніфест», XX ст. стало століттям бажань. Людина в
межах західної цивілізації непомітно для себе стала нестримним споживачем. Потрапивши в
цілковиту залежність від гедоністичного принципу задоволення своїх споживчих інтересів,
людська істота перетворилася на «людину, що споживає» – homo consumens [10]. Постає
питання: яким буде ХХІ ст., якщо не зупинити негативні тенденції, унаслідок яких саме
історичне існування стає проблематичним? Саме у зв‘язку із цим особливого значення набуває
створення таких умов у навчально-виховному процесі, які б сприяли розумінню, вихованню й
самовихованню основних, гуманістичних чеснот молодої людини.
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Мета статті – обґрунтувати, що компетентність належить до основних універсальних
гуманістичних чеснот людини інформаційного суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідь на найважливіші питання ХХІ ст.
дає італійський учений-енциклопедист А. Печчеї, ініціатор створення Римського клубу. Він
зазначає: «…Суть проблеми, яка постала перед людством на нинішній стадії його еволюції,
полягає саме в тому, що люди встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, які
самі ж вносять у цей світ, і джерела цієї кризи лежать усередині, а не поза людської істоти... І
вирішення всіх цих проблем повинно виходити насамперед зі зміни самої людини, її
внутрішньої сутності. Проблема в підсумку зводиться до людських якостей і шляхів їх
удосконалення. Бо лише через розвиток людських якостей і людських здібностей можна
домогтися зміни всієї орієнтованої на матеріальні цінності цивілізації й використовувати весь її
величезний потенціал для благих цілей» [15]. Цей висновок підтримано в більшості праць як
зарубіжних, так і вітчизняних філософів.
Згідно з філософським визначенням, цілісна сукупність внутрішніх якостей особистості,
які втілюють людський ідеал у його моральній досконалості, є чеснота – фундаментальне
моральне поняття, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо й твердо
слідувати добру [23]. Дослідженню феномену чесноти присвячено фундаментальну
філософську працю А. Макінтайра «Після чесноти», у якій здійснено спробу окреслити шлях
подолання морального хаосу й безладу нашої доби шляхом відродження глибинної етики
чеснот, властивих їй реальних критеріїв блага й досконалості [12]. А. Макінтайр виявляє в
природі чесноти три взаємопов‘язаних аспекти.
По-перше, чеснота являє собою якість людини, яка формується під час її участі в різних
соціальних практиках, завдяки чому людина виявляється здатною реалізувати внутрішні ціліблага, які конституюють ці види практик. Беручи участь у практиках, людина розвиває в собі як
специфічні особистісні якості, необхідні для досягнення внутрішніх цілей-благ конкретних
практик, так і комунікативні якості, або чесноти, необхідні для взаємодії з іншими учасниками
практик. Мова йде про справедливість, мужність і правдивість.
По-друге, чеснота – це така якість, завдяки якій людина виявляється здатною вибудувати
все своє життя як послідовний наратив, єдність і цілісність якого задається перспективою
пошуку вищої мети як блага всього її життя, і протистояти всім спокусам, проявам зла, з якими
може зіткнутися в ході цього пошуку. Саме в контексті життєвих наративів конкретних
моральних суб‘єктів відбувається вирішення конфліктів між цінностями й нормами різних
практик, що часто виникають між їх учасниками.
По-третє, А. Макінтайр визначає чесноту в контексті традицій родини, роду, суспільства,
міста, держави тощо. Значущість традицій для морального життя полягає в тому, що вони
задають контекст розвитку практик і пошуку блага морального суб‘єкта.
Варто підкреслити, що, описуючи природу чесноти в контексті цих трьох аспектів
(практики, наративної єдності життя й традиції), А. Макінтайр стверджує, що будь-яка
чеснота й мораль як сфера чеснот історично, культурно та соціально детерміновані. В
античному світі термін «чеснота» (αρετή), згідно з дослідженням О.Лосєва, крім моральної
досконалості, позначав і добротність, і доблесть, і гідність, і шляхетність, і вихованість, і
досконалість, і душевну або духовну силу [11].
Вища чеснота, за Платоном, відповідає спогляданню вічних ідей і має назву «мудрість».
Цілеспрямованому й активно діючому розуму в Платона відповідає мужність. Нарешті, досконала
чуттєвість, за Платоном, є складним концептом (ζωθροζύνη), який важко перекласти точно на будьяку європейську мову, що означає сукупність якостей людини, таких як помірність, самоконтроль,
стриманість і розсудливість тощо («Нічого зайвого» і «Пізнай самого себе»).
За Арістотелем, чеснота – це внутрішній порядок або склад душі; середина між
пануванням чистого розуму й пануванням оголеної чуттєвості (щось середнє між двома
крайнощами). Внутрішній порядок людина набуває у свідомому й цілеспрямованому зусиллі.
Серед найважливіших Арістотель виділяє дві групи чеснот: моральні (мужність, щедрість,
правдивість, великодушність, ввічливість, справедливість, дружба) і розумові (наука,
мистецтво, розум, мудрість і розсудливість) [23].
Іудео-християнське розуміння чеснот ґрунтується на мові понять повинності, боргу,
обов‘язку, взагалі правильного. Лад етики Божественного закону передбачав наявність
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Божественного законодавця, даних ним змістових приписів-заповідей, а також неодмінно
санкцій, які застосовувалися до виконавця або порушника осудних приписів. Посилання на
авторитет божественного законодавця було достатньою підставою для визнання цих приписів
безсумнівними, легітимними й обов‘язковими для виконання [1]. Головними чеснотами в
ортодоксальному християнстві є любов, віра, надія, а також розсудливість, мужність,
справедливість, помірність. Архімандрит Платон (Ігумнов) у праці «Православне моральне
богослов‘я» поділяє чесноти на природні й набуті [2]. Природні чесноти – це чесноти природних
сил і здібностей душі, тобто розуму, почуття й волі. Вони даються людині від народження.
Природними чеснотами є ясність розуму, швидкість думки, надійність пам‘яті, щирість почуття,
стійкість волі. Набуті чесноти, за архімандритом Платоном, – це чесноти, засвоєні людиною в
процесі інтелектуального й морального формування, що є результатом здобутої освіти та
виховання. Набуті чесноти видозмінюють у своєму розвитку внутрішні джерела здібностей
людини й самі стають її другою природою, що дає змогу людині діяти найбільш плідно в плані
досягнення вищого морального призначення в житті. Набутими інтелектуальними чеснотами він
вважав творчу міць розуму й сукупність мудрості, знань і компетенції. Звернемо увагу на
включення архімандритом Платоном компетенції до переліку чеснот.
В
ісламському
уявленні,
висловленому
арабо-мусульманським
філософоменциклопедистом Міскавайхом (930–1030 рр.), відповідно до платонівської традиції, виділено
три головні чесноти, що відповідають трьом частинам душі: мудрість, мужність, помірність.
Їх гармонія утворює четверту чесноту – справедливість. Слідом за Арістотелем Міскавайх
визначає доброчесність як «середину» між надлишком і нестачею [23].
Засновник позитивної психології М. Селігман, навпаки, на підставі дослідження великої
кількості літературних джерел за допомогою трьох основних критеріїв відбору зробив
висновок, що практично всі релігійно-філософські вчення різних часів і народів одностайно
називають шість основних чеснот: мудрість та знання, мужність, любов і людяність
(гуманізм), справедливість, помірність, духовність [19, с.178].
Після огляду філософського змісту чеснот варто повернутись до основної мети статті.
Думку про те, що компетентність є набутою чеснотою, оприлюднив архімандрит Платон, але
не обґрунтував її. У педагогічній літературі, на науково-практичних конференціях тривають
дискусії щодо розуміння й точного визначення цього терміна. І це не дивно, тому що проблема
визначення таких складних понять, як «компетентність», належить до сфери соціолінгвістики, в
аспекті якої «компетентність» є достатньо складним концептом, що має ядро та периферію. Це
передбачає безліч визначень, і продовження пошуку єдиного, найбільш точного визначення є
безперспективним. Можна сказати інакше: такі поняття, як «компетенція», «компетентність», є
символічними образами (symbolic representation). Вони не несуть у собі віднесеності до реально
існуючих об‘єктів, що стоять за ними, на відміну від аналогового способу (analog
representation), таких понять, як, наприклад, «птах» [21]. Доводиться зробити висновок, що
відповідь на питання, що таке компетентність, слід шукати з позиції не об‘єктивізму (пошук
єдиного й абсолютно істинного визначення), а конструктивізму [4].
Нова парадигма освіти, яка ґрунтується на ідеї компетентісного підходу, розроблена
Організацією Об‘єднаних Націй разом з такими міжнародними організаціями, як Рада Європи й
Організація економічного співробітництва і розвитку, тому не може не відображати цінностей
західного світу. Саме тому слід особливо підкреслити, що значення терміна «компетентність»
тісно пов‘язано з ідеєю конкуренції як головної рушійної сили суспільства. В англійській мові,
як і в інших європейських, «компетенція» (competence) і «змагання» (competition) –
однокореневі слова. Термін «компетентність» був введений у дискурс менеджменту Р. Уайтом
у значенні ефективної взаємодії людини з навколишнім середовищем. Категорія компетенції
стала включати в себе особистісні складові з урахуванням мотивації і, як наслідок, була
розширена до поняття «компетентнісна мотивація».
Зовсім інший зміст концепт «компетентність» має в українському та російському
суспільствах, де термін «компетентність» означає професіоналізм, глибину знань і досвіду. З
позицій конструктивізму з метою довести, що компетентність є чеснотою, варто відштовхуватися
від протилежного концепту – «некомпетентність», що виявляється в будь-якій сфері суспільної
діяльності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я, від некомпетентності лікарів
люди вмирають у 33 тисячі разів частіше, ніж через авіакатастрофи. Навіть у країнах з
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розвинутою медициною кожний десятий пацієнт – жертва лікарської помилки. Наприклад, у
США в 2010 р. від лікарської некомпетентності постраждали 180 тисяч осіб, у Канаді – 24 тисячі.
Великобританія щорічно звітує про 70 тисяч жертв медицини, Німеччина визнає 100 тисяч
лікарських помилок [6]. Головний терапевт Російської Федерації О. Чучаліна на національному
конгресі терапевтів «Новий курс: консолідація зусиль з охорони здоров‘я нації» заявила, що, на
думку провідних учених-медиків, низька тривалість життя російського населення пояснюється
насамперед численними лікарськими помилками: не менше ніж третину діагнозів у Росії ставлять
неправильно [7]. До речі, в Україні взагалі немає подібної статистики, що зовсім не означає
відсутності лікарської некомпетентності, про що свідчать публікації в пресі.
Першість і тріумф російської (радянської) космонавтики змінилися на ряд невдач через
низьку кваліфікацію та професійну некомпетентність керівників галузі й більшості
підприємств, що призвело до суттєвого зростання термінів виготовлення продукції та значного
зниження якості супутників і ракет-носіїв [20]. Щодо педагогічної некомпетентності, то в
багатьох наукових працях сформульовано основні вимоги до професійної компетентності
вчителів, однак практично відсутні дані про приклади їх некомпетентності. Хоча, за
результатами деяких досліджень, майже третина педагогічних помилок пояснюється
педагогічною некомпетентністю вчителів [22].
Соціальна некомпетентність підвищує ентропію будь-якої соціальної системи, що сприяє
її переходу від порядку до безладу. Порядок у системі стримує, забезпечує постійність, безлад –
спричиняє деструктивні зміни. Відповідно, ентропія як характеристика співвідношення
порядку й безладу в системі може характеризувати й співвідношення між проявами здатності
системи до самозбереження та саморозвитку.
Щодо розв‘язання проблеми соціальної некомпетентності, то робиться невтішний
висновок: найближчою до здійснення видається та модель, у якій 20% країн (власне,
«золотий мільярд») зможуть забезпечити своїм 80% громадян загальне підвищення рівня
компетентності за рахунок технічно-фінансових переваг і результативної пропаганди. Що ж
до решти світу, то провідні вітчизняні суспільствознавці описують нову структуру соціуму як
таку, що характеризується чисельним переважанням нижчих, соціально незахищених верств,
які не мають достатньої компетентності. І для підтримання власних систем у стані
адекватності владі необхідно мати в цих країнах певне коло «контакторів», що володіють
відповідним рівнем компетентності. Але, на відміну від західних суспільств, де елітарні
групи підтримують у своїх громадян ілюзію компетентності, аутсайдери собі цього дозволити
не можуть, та й не мають на те серйозної мотивації [18].
Можна й далі наводити приклади некомпетентності в різних галузях суспільної діяльності,
але вже стає зрозумілим, що професійна або соціальна некомпетентність людини є злом для
суспільства. Відповідно, навпаки, компетентність будь-якої людини в будь-якій сфері діяльності є
чеснотою. Зрозуміло, набутою, тому що її треба виховувати, починаючи з юного віку.
Не можна сказати, що питання виховання чеснот узагалі відсутнє в середній і вищій
школі. Так, у навчальній Програмі «Основи християнської етики» для 11 класу виділено розділ
«Християнські моральні чесноти» [13]. Однак тут компетентність не розглядається як чеснота,
зате вживається термін «компетентнісний підхід» як складова системи наукового підходу до
методології навчання «Основ християнської етики». Розуміючи, що аналіз цієї програми є
предметом окремої статті, варто звернути увагу на те, що в межах християнства існують різні
етики, які відрізняються між собою. Навіть корінна для християнства ідея первородного гріха й
спасіння розуміється в протестантській етиці зовсім інакше, ніж у православній. Виникає
питання: яка етика християнства мається на увазі в Програмі «Основи християнської етики» –
протестантська чи православна? Це актуальне питання, якщо визнати, що етика економічного
життя в цих двох конфесіях має суттєві розбіжності.
Крім того, на нашу думку, не треба включати до християнської етики інші універсальні
чесноти. Християнська етика є вказівкою шляху повернення до Бога, тобто цілком релігійна.
Усі євангельські чесноти полягають у виконанні двох головних заповідей: «Возлюби Господа
Бога твого всім серцем твоїм, і всію душею твоєю, і всіма помислами твоїми» і «Возлюби
ближнього твого, як самого себе». Оскільки основою цього життя є гармонія людської волі з
Божою і з тим вищим світопорядком, до якого має перейти людина, то й підготовка до цього
переходу полягає в підпорядкуванні своєї гріховної волі принципам Божественної істини. Ці
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принципи – віра (мати повну упевненість в існуванні Бога і в правдивості істин, записаних у
книгах Святого Письма), надія (заспокоєння серця в Богові з упевненістю, що Він постійно
турбується про нас і наше спасіння, дасть нам усе необхідне до життя і обітоване блаженство,
якщо ми будемо виконувати заповіді Його), любов (це прихильність нашого серця до Бога).
Теоретично-методологічні засоби не спроможні актуалізувати індивідуальний духовний досвід
людини. Релігійне почуття або дається, або досягається важкою повсякденною духовною
працею, яка скеровується «почуттями серця». Нарешті, варто зауважити, що декларування
компетентнісного підходу як складової методологічного підходу до навчання основ
християнської етики зовсім не означає визнання компетентності як чесноти.
Висновки. Термін «компетентність» слід розуміти й використовувати в дискурсі
конструктивістського підходу. Різні країни розуміють цей термін з урахуванням своїх
історичних особливостей і соціально-економічних умов розвитку. Наявність компетентних
людей є благом для суспільства, компетентність підвищує рівень упорядкування суспільних
систем, некомпетентність, навпаки, збільшує ентропію системи. Тому компетентність слід
розглядати як універсальну чесноту й додати її до переліку універсальних чеснот, які
набувають надзвичайно важливого значення в інформаційному суспільстві.
Література
1.Артемьева О.В. Теоретические основания этики добродетели [Электронный ресурс] / О.В. Артемьева
// Философия и этика : сборник научных трудов к 70-летию академика РАН А.А. Гусейнова // Сайт
Института
философии
Российской
АН.
–
Режим
доступа:
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/SK/artemieva.html.
2.Архимандрит Платон. Православное нравственное богословие [Электронный ресурс] / Архимандрит
Платон // Информационно-аналитический портал «Православие и современность». – Режим
доступа: http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/igumnov/igumnov1/97.html.
3.Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування [Електронний ресурс] /
Н.М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи :
монографія; [під заг. ред. О.В. Овчарук]. – К. : К. І. С., 2004. – 112 с. – Режим доступу:
http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf.
4.Бродский А.И. Нормативная этика: от объективизма к конструктивизму [Электронный ресурс] /
А.И. Бродский // Этическая мысль : ежегодник. – М. : ИФ РАН, 2000. – Режим доступа:
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/em/em1/9.pdf.
5.Висоцька О.Є. Концептуальні засади випереджаючої освіти для сталого розвитку / О.Є. Висоцька //
Освіта для сталого розвитку : науково-методичний посібник. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011.
– 200 с.
6.Врачи убивают в 33 тысячи раз больше, чем самолеты [Электронный ресурс] // Портал
информационного агентства УНИАН. – Режим доступа: http://ru.tsn.ua/ukrayina/vrachi-ubivayut-v-33tysyachi-raz-bolshe-chem-samolety.html.
7.Главный терапевт России: причина низкой продолжительности жизни в стране – врачебные ошибки
[Электронный ресурс] // Портал информационного агентства БИЗНЕС$ИНФО. – Режим доступа:
http://www.biznesinfo.ru/company-1013/articles-765.html.
8.Горшенин В.А. Опережающее образование – основа мировоззрения в XXI веке [Электронный ресурс]
/ В.А. Горшенин // Обозреватель-Observer. – 1997. – ғ 9. – Режим доступа:
http://www.rau.ru/observer/N09-97/index.htm.
9.Критика универсальных ценностей разума в западноевропейской философии ХIХ–ХХ вв. // Украина в
системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества :
материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 21–22 мая. – Одесса, 2010. –
Т. 1. – С. 89–94.
10.Лазарев Ф.В. Антропологический манифест [Электронный ресурс] / Ф.М. Лазарев. – Режим доступа:
http://www.madn.org/content/articles/Antropol%20manifest.htm.
11.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития / А.Ф. Лосев. – М. :
Искусство, 1992. – Т. VIII. – Кн. II. – 569 с.
12.Макинтайр А. После добродетели / А. Макинтайр ; [ер. с англ. В.В. Целищева]. – М. :
Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2000. – 384 с.
13.Навчальна програма «Основи християнської етики» для 1–11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів. – Острог : Вид-во Національного ун-ту Острозька академія, 2010. – 160 с.
14.Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
[Електронний ресурс] / О.В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та

264

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

українські перспективи : монографія / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К. І. С., 2004. – 112 с. –
Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf.
15.Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М. : Прогресс, 1985. – 312 с.
16.Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного
підходу в українській освіті [Електронний ресурс] / О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у
сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : монографія / під заг. ред. О.В. Овчарук.
– К. : К. І. С., 2004. – 112 с. – Режим доступу:
http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf.
17.Про Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа) : Постанова Колегії МОН України,
Президії АПН України від 22.11.2001 р. ғ 12/5–2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/.
18.Розумний М. Соціальна некомпетентність та шляхи її подолання [Електронний ресурс] /
М. Розумний. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/26.pdf.
19.Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни /
М. Селигман; [пер. с англ.]. – М. : София, 2006. – 368 с.
20.Сравнительный анализ финансирования гражданских космических программ России, Китая, Индии
и США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tssonline.ru/articles2/sputnik/sravnitelniianaliz-finansirovaniya/.
21.Стуф A. Что есть компетенция? Конструктивистский подход как выход из замешательства
[Электронный ресурс] / А. Стуф, Р. Мартенс, Х. Хероен; [пер. с англ.]. – Режим доступа:
http://www.ht.ru/press/articles/print/art26.htm.
22.Тридцать ошибок учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravlib.ru/pedagogika7.html.
23.Философская энциклопедия. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2006. – 400 с.
24.Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. – М., 2003. – С. 121.

Summary
Zanfirova T., Zoska Y. Competence as an Acuquired Virtue. The main focus of this article is to review
the virtues that form the human being as a person. Draws attention to the practical absence of dating students
with natural or acquired virtues of man. It is shown that the competence can be considered as acquired virtue.
Keywords: education, ethics, natural virtues acquired virtues, competence.
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КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАТИКИ
Освіта – стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку
суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення
міжнародного авторитету держави. У доповіді міжнародної комісії з освіти ЮНЕСКО було визначено
основні, глобальні компетенції, сформульовано «чотири основи», на яких базується освіта: навчитися
пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися жити. Ключові слова: освіта, вища
освіта, європейська вища освіта, інноватика, освітня інноватика, інноваційна освіта, компетенції,
соціальна компетентність.

Загальною світовою тенденцією є базування освіти на сучасних інноваційних
технологіях. Основними складовими частинами освітньої інноватики є: а) теорія створення
інновацій у системі освіти; б) методологія сприйняття, оцінки та інтерпретації нового у
філософії, соціології, дидактиці; в) технологія і досвід практичного застосування освітніх
інновацій. Зазначені складники утворюють ядро освітньої інноватики, яке об‘єднує система
взаємопов‘язаних понять і структурних положень [1].
Характерною особливістю системи освіти є розвиток напряму наукового знання –
освітньої інноватики. Мотивацією цієї галузі є суперечності між фундаментальними науковими
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знаннями і складністю їх практичного використання, між фазою створення нового
педагогічного знання і фазою його впровадження як інноваційного.
Освітня інноватика віддзеркалює сутнісний зв'язок теорії і практики освітньої діяльності,
визначає її норми, які характерні для інноваційних перетворень, органічно об‘єднує процеси
створення і впровадження новацій на практиці.
Інноваційність в освіті визначається соціально-філософським аспектом. Так, в кінці 70-х
років автори Доповіді Римському Клубу сформулювали уявлення про основні типи навчання,
розуміючи навчання в широкому значенні – як процес зростання досвіду як індивідуального,
так і соціокультурного. Водночас були визначені типи навчання: «підтримуюче навчання» та
«інноваційне навчання». «Підтримуюче навчання» (maintenance learning) – процес та результат
такої навчальної та освітньої діяльності, яка направлена на підтримку, відтворення
соціокультурної системи в цілому. Такий тип навчання забезпечує наступність
соціокультурного досвіду.
«Інноваційне навчання» (innovative learning) – процес та результат такої навчальної та
освітньої діяльності, що стимулює вносити інноваційні зміни в існуючу культуру, соціальне
середовище [2]. Такий тип навчання та освіти стимулює творчий пошук на основі наявного
досвіду.
Поняття «інновація» відноситься не стільки до створення та поширення нововведень, скільки
до змін, які мають істотний характер і супроводжуються новизною в діяльності та мисленні.
Водночас, категорія новизни відноситься не стільки до часу, скільки до якісних рис змін.
Традиційна організація загальної освіти в більшій мірі відповідає завданню відтворення
існуючих соціальних відносин, соціальних установок.
В сучасних умовах, коли формується нова система цінностей, нові моральні стандарти, а
динаміка процесу соціальних змін ускладнює прогноз того, які цінності і стандарти поведінки
можуть забезпечити адекватність соціальної поведінки у майбутньому, особливої ролі набуває:
- широка організація компаративних досліджень з метою виявлення кращих світових
практик і організації продуктивного міжнародного співробітництва в галузі освіти;
- апробація та впровадження інноваційних освітянських систем з широким
використанням інформаційних технологій;
- створення умов і можливостей для свободи вибору в освіті;
- дослідження і реалізація сучасних підходів до реального забезпечення рівного доступу
всіх громадян до якісної освіти;
- забезпечення безперервності освіти протягом усього життя.
А умовою постійного вдосконалення національної системи освіти та пошуку нових
ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг набуває соціокультурна підтримка
індивідуальності і формування соціальної компетентності особистості.
Освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими вміннями та
знаннями, що задовольнять потреби сучасного суспільства, підготують особистість до нових
ролей у цьому суспільстві. Саме тому, важливим нині є не тільки вміння оперувати власними
знаннями, а й бути готовими змінюватись та адаптовуватись до нових потреб ринку праці,
оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись
впродовж життя.
Аналізуючи досвід освітніх систем, науковці європейських країн вважають [3; 6; 12], що
набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності,
сприяє інтелектуальному й культурному розвиткові особистості, формуванню в неї здатності
швидко реагувати на запити часу. Саме тому, важливим є дослідження самого поняття
компетентності, розуміння, які саме компетенції і як необхідно формувати, що має бути
результатом навчання. Переглянуто та внесено зміни до навчальних програм, які спрямовані на
створення підґрунтя для того, щоб основні результати навчання базувались на досягненні
студентами необхідних компетенцій.
Більшість науковців визначають необхідність визначити, відібрати та ґрунтовно
ідентифікувати обмежений набір компетенцій, які є найбільш важливими у підготовці
майбутніх фахівців [3; 6; 12].
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Найвагомішими та найбільш інтегрованими компетенція ми є ті, що сприяють
досягненню успіхів у житті, підвищенню якості суспільних інститутів, відповідають
різноманітним сферам життя [3; 12].
Створення умов для набуття необхідних компетенцій впродовж всього життя сприятиме:
- продуктивності та конкурентності людини на ринку праці;
- скороченню безробіття завдяки розвиткові гнучкої (адаптованої) та кваліфікованої
робочої сили;
- розвиткові середовища для інноваційних перетворень в умовах глобалізації та
конкуренції.
Впровадження компетенцій у зміст освіти та запровадження вимірів у систему
моніторингу якості освіти відбувається поступово, супроводжується широким обговоренням та
ґрунтовним науково-методичним інструментарієм. Оскільки поняття компетентності, ключових
компетенцій є досить багатогранним, його визначення й трактування постійно є предметом
наукових дискусій [10; 11; 12; 13; 14].
Так, Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах [16; 17] розглядає поняття
компетентності як загальні або ключові, вміння, базові вміння, ключові кваліфікації,
кроснавчальні вміння або навички, ключові уявлення, опорні знання.
На думку експертів Ради Європи, компетентність передбачає:
- спроможність особистості сприймати та відповідати за індивідуальні й соціальні потреби;
- комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок.
Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття компетентності як здатність
застосовувати знання й уміння що забезпечує активне застосування навчальних досягнень у
нових ситуаціях. В останніх публікаціях ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як
поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, що повсякденно застосовуються людиною та
розглядається як: здатність застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в
міжособистісних відносинах – ситуаціях, що передбачають взаємодію між людьми в соціальному
контексті так само, як і в професійних ситуаціях. А відповідно – компетенції розглядаються як
поняття, що логічно походять від ставлень до цінностей, та від умінь до знань [1; 2].
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів поняття компетентності
визначається як спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або
роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок і ставлень, що дають
змогу особистості ефективно діяти, виконувати певні функції, спрямовані на досягнення
певних стандартів у професійній галузі або певній сфері діяльності. Починаючи з 80-х років,
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочала свої дослідження в
цьому напрямку. Фахівці цієї організації впродовж декількох років збирали й аналізували дані
про освіту в різних країнах з позицій її результативності та ефективності, що дало змогу
визначити систему освітніх індикаторів. Країни-члени ОЕСР прийшли до висновку, що не в
достатній кількості досліджень проаналізовані теоретичні та концептуальні засади з питань
компетенцій. Організація економічного співробітництва та розвитку нині детально розглядає та
спрямовує свою діяльність на вирішення проблеми впровадження компетенцій у зміст освіти.
Напрацювання ОЕСР [3] ґрунтуються на положеннях, які сьогодні є базовими для
більшості відповідних досліджень організацій і фахівців, що працюють у цьому напрямі.
Основними є такі положення:
формування компетенцій є результатом взаємодії багатьох різноманітних чинників;
- сучасне життя водночас вимагає від людини набуття певного набору, комплексу
компетенцій, які називаються ключовими;
вибір найважливіших загальних компетенцій, що називаються ключовими, має
відбуватися на фундаментальному рівні, враховуючи актуальні світоглядні ідеї щодо
суспільства й особистості та їх взаємодії;
- має бути врахований вплив культурного стану суспільства, країни;
- на відбір та ідентифікацію ключових компетенцій впливають суб'єктивні чинники,
пов'язані з самою особистістю: вік, стать, соціальний статус;
- визначення та відбір ключових компетенцій потребує широкого вивчення серед різних
фахівців та представників різноманітних соціальних сфер. Тільки за цих умов можна здійснити
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відбір, ідентифікацію та забезпечити подальший розвиток ключових компетенцій населення та
відповідні фактори їх розвитку.
Представивши різні підходи до визначення поняття ключових компетенцій, які склались
завдяки зусиллям міжнародних освітніх інституцій [3], слід відзначити, що дискусія, котра триває
впродовж останніх 10 років, дала змогу багатьом країнам зробити власні узагальнення й
визначення, однак основна роль у розробці проблем ключових компетенцій належить міжнародним
організаціям. Саме вони спробували узагальнити доробок педагогів з різних країн світу.
В результаті аналізу, проведеного в рамках цього дослідження, було виявлено, що:
1.
Виокремлення та визначення поняття ключових компетенцій пов'язане: зміною
освітньої парадигми та з кінцевим результатом будь-якого освітнього процесу чи набутого досвіду.
2. За визначенням багатьох міжнародних експертів, поняття ключових компетенцій
належить до сфери узагальнених понять, що містить комплекс різних компонентів – знань, умінь,
навичок, взаємовідносин, цінностей та інших чинників, що становлять особистісні й суспільні
аспекти життя та діяльності людини і від яких залежить особистий та суспільний прогрес.
3. Змістовніше класифікацію ключових компетенцій стали розглядати країни-члени
ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) шляхом широких дискусій серед
світової освітянської громадськості. Запропоновану класифікацію багато країн прийняли як
стратегічну умову для впровадження освіти впродовж життя. Концептуальні положення, що
стосуються набуття ключових умінь і компетенцій, увійшли до рекомендацій міжнародної
спільноти (Біла книга, яку розробила Європейська Комісія; План дій Євросоюзу та Ради Європи,
2009; План дій з навичок та мобільності Єврокомісії, 2009 та ін.) [2].
Як зазначають міжнародні експерти, значну роль у визначенні ключових компетенцій
відіграє контекст застосування. Незалежно від країн і суспільств громадяни виконують однакові
функції впродовж життя. Оскільки основна маса дорослих є водночас працівниками й
студентами, батьками та піклувальниками, учасниками різноманітних видів дозвілля,
політичної, культурної та інших видів діяльності, тому основна функція суспільства – дати
змогу всім громадянам стати повноцінними членами цих різноманітних громад.
Окресливши основні підходи до визначення поняття ключових компетенцій, зарубіжні
експерти виділяють основну їхню рису: ключові компетенції мають стати сприятливими для всіх
членів суспільства, тобто відповідними всім незалежно від статусу, раси, культури, сімейного
стану та мови. Окрім того, ключові компетенції мають бути узгодженими не тільки з етнічними,
економічними та культурними особливостями й конвенціями відповідного суспільства, а й
відповідати пріоритетам та цілям спільноти і носити особистістю орієнтований характер.
Спрямованість системи освіти на засвоєння системи знань, яка була традиційною й
виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному
замовленню, вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства,
здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань.
Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної продуктивної діяльності
студентів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати
нові знання та розв'язувати соціальні та професійні проблеми, орієнтуватись у соціумі.
Головним стимулом для розвитку зусиль у галузі компетентнісного підходу стали вимоги
бізнесу та підприємництва [15]. Сучасні роботодавці із більшості країн не мають претензій до
рівня технічних знань випускників вищих навчальних закладів, проте вони часто відзначають
як недолік сучасної освіти – невпевненість випускників, відсутність досвіду при інтеграції і
застосуванні знань у процесі прийняття рішень. Зазначимо, що за статистикою більшість людей
приймає протягом дня близько 1000 рішень, більшість із них – неважливі, але деякі –
набувають вирішального значення. Допомогти учням навчитись знаходити правильні рішення у
конкретних ситуаціях, навчальних, життєвих, потім – професійних, – одне із завдань освіти.
Діяльність особистості, зокрема й засвоєння будь-яких знань, умінь і навичок,
складається з конкретних дій, операцій. Виконуючи ці дії, розмірковуючи над їх виконанням,
усвідомлюючи потребу в них та оцінюючи їх важливість для себе або для суспільства,
особистість тим самим розвиває компетентність в тій чи іншій життєвій сфері. Якщо сфера
життя, в якій особистість відчуває себе здатною ефективно функціонувати (тобто бути
компетентною), є достатньо широкою, йдеться про так звані ключові чи життєві
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компетентності. Якщо ж компетентність поширюється на вужчу сферу, наприклад, у рамках
певної наукової дисципліни, то можна говорити про предметну чи галузеву компетентність.
Під компетентністю майбутнього фахівця розуміють: відповідним чином структуровані
(організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються у процесі навчання.
Вони дозволяють йому визначати, тобто ідентифікувати і розв'язати незалежно від контексту
(від ситуації) проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності. Поняття
«компетентність» є інтегративним, і містить в собі такі аспекти: готовність до цілепокладання,
готовність до дії, готовність до оцінки, готовність до рефлексії.
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Shust N. Competence in Educational Innovation. Education is a strategic resource of socio-economic,
cultural and spiritual development of society of improvement of welfare of people of providing of national interests of
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КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
У ВИМІРІ ЕКОЛОГІЇ ДИТИНСТВА
Культурно-дозвіллєве середовище розглядається як складний мінливий об’єкт. Аналізується
структура культурно-дозвіллєвого середовища. Наголошується, що дозвіллєва діяльність дітей, яка
здійснюється в культурно-дозвіллєвому середовищі, є важливим соціальним чинником, який має
відкривати можливості для самовдосконалення. Ключові слова: дитинство, культурно-дозвіллєве
середовище, дозвіллєва діяльність дітей.

Досить довгий час у суспільстві вільний час та дозвілля сприймались як щось неважливе,
вторинне не визначальне у житті людини. Про це, зокрема, свідчать прислів‘я, в яких
протиставляється діло і розваги, трударі і нероби. Не заперечуючи в цілому народну мудрість
про те, що ділу людина має приділяти багато часу, а розвагам лічені годити, хочеться
підкреслити, що розуміння дійсного значення вільного часу, дозвілля як певної соціальної
цінності стало відбуватися не так давно. Глобальні зрушення у свідомості людства, що
відбулися у 60 – х роках минулого століття, у тому числі торкнулися і розуміння цінності
дозвілля. На цей факт, зокрема, звернув увагу відомий фахівець в галузі соціології дозвілля
Ж.Дюмазедье. Дані дослідження знайшли свої коментарі та певні продовження в роботі
О.Панаріна, який зазначив, що саме у 60 – ті роки відбувається переорієнтація суспільної
свідомості: «людина праці» змінюється на «людину дозвілля». Людина дозвілля – це
індивідуалістична особа, що «свідомо спорудила бар'єр між сферою індивідуальних насолод і
усім тим, що хоч якось нагадує причетність до прапорів колективної дії. Дозвілля – це час, який
особа відвоювала у суспільства виключно у своїх гедоністичних цілях і не збирається повертати
йому у вигляді якихось колективно корисних дивідендів, будь то "відновленій здатності до
праці", усебічній культурній розвиненості, політичній і цивільній активності і т. п.» [11]. Тобто
дозвілля починає розумітися як певна соціальна та індивідуальна цінність, соціальне надбання,
усвідомлене і засвоєне як людством в цілому, так і кожною людиною зокрема.
У середині ХХ століття на Заході, особливо у Сполучених Штатах починає швидко
розвиватися індустрія розваг та вільного часу. У кінці ХХ – на початку ХХІ століття виникають
наукові концепції вільного часу, розвиваються такі напрями наукового знання як
дозвіллєзнавство та педагогіка дозвілля. Поступово у суспільстві усвідомлюється значення
вільного часу у житті людини, яке сприяє або розвитку людини, якщо вона налаштована на це,
або деградації, навіть до самознищення особистості. Тому необхідна увага з боку суспільства
до зазначених процесів. Дозвілля дорослих і дозвілля дітей нерозривні і взаємопов‘язані.
Дозвілля дітей значною мірою залежить від налаштування дорослих, від їхнього вміння
створити належне дозвіллєве середовище, яке б сприяло як індивідуальному становленню
кожної окремої дитини, так і збереженню та розвитку дитинства як особливої соціальнокультурної цінності. Тому важливо з‘ясувати, що таке культурно-дозвіллєве середовище, яке
значення воно має для розвитку дитини, із яких підструктур складається, яким чином можна це
середовище створювати та впливати на нього.
Розгляд будь-якого складного саморозвиткового об‘єкту з позиції взаємодії його з
середовищем презентує сучасну синергетичну методологію, яка, як відомо, увібрала в себе
надбання кібернетичного, системного, екологічного підходів [9] Це означає, що не можна
розглядати окрему дитину та дитинство, уподібнюючи їх до простих лінійних об‘єктів. І
дитина, і дитинство є складними та нелінійними феноменами, одним із адекватних способів
пізнання яких є екологічний або середовищний підхід з урахуванням процесів самоорганізації,
що відбуваються у складних нелінійних середовищах.
Екологічний підхід (екологія людського розвитку) був здійснений у 80 – х роках
минулого століття У.Бронфнебреннером та розвинений І.Коном. «Екологія людського розвитку
означає наукове дослідження прогресивної взаємної акомодації між активною, зростаючою
людською істотою та якостями безпосередніх умов, що змінюються, в яких живе особистість,
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що розвивається, причому цей процес залежить від відношень між усіма цими умовами та від
більш загальних соціальних контекстів, в яких дані умови полягають. Розвиток дитини
здійснюється не шляхом однобічного впливу середовища на особистість та навпаки, а як
результат їх постійної взаємодії [7, с.59].
Варто відмітити, що уявлення, презентовані та розвинені І. Коном зараз значно розширені
завдяки природничо-науковим та філософським розвідкам у галузі синергетики та досліджень
складності. Зокрема можна відмітити уявлення про те, що середовище може породжувати
тільки ті можливості, які в нього закладені. Елементами соціальних середовищ є самі люди зі
своїми ціннісними уподобаннями, способом життя, культурою, нарешті. Тобто, щоб змінити
середовище, треба змінити людину, особливо її ціннісні уподобання, обставини її життя, тому
обставини дозвілля і є такими важливими.
Саме на дозвіллі людина не обмежена зовнішніми чинниками, має змогу виразити себе,
розвивати власну особистість, отримати естетичне чи моральне задоволення, яке вона не
отримує під час трудової діяльності. З цієї причини особливої важливості набуває дозвіллєва
діяльність дітей, підлітків. На дозвіллі дитина, яка спрямована на власне самопізнання та
удосконалення, має за допомогою дорослих знайти вільний вибір шляху такого удосконалення.
Тому постає проблема дозвіллєвої діяльності дітей, яка розпадається на два взаємопов‘язаних
пласти – мотивація власного самовдосконалення та створення середовища, у якому таке
самовдосконалення є можливим. Обидва означені пласти дозвіллєвої діяльності дітей
потребують особливої уваги як з боку близьких дорослих – батьків, вихователів, так і з боку
держави. У такому контексті дозвілля та вільний час постають як соціально значущі чинники,
які являють собою простір можливостей для соціального вдосконалення сучасної людини, яке
відбувається невимушено, в непримусовій формі.
Для кращого розуміння предмету нашого дослідження необхідно пояснити спільність та
відмінність таких понять як: вільний час, дозвілля, культурно-дозвіллєва діяльність. Поняття
«вільний час» є ширшим від поняття «дозвілля». На думку В.Пічи, «Вільний час можна
визначити як частину соціального часу, вивільнену працею від неодмінних справ, яка є сферою
вільної діяльності людей, зумовленою всією сукупністю соціальних відносин певного суспільства
і рівнем духовного розвитку кожної особи [12, c.26]. Тобто вільний час є соціально зумовленим,
його перебіг визначається духовністю кожної особи, він залежить від ціннісного налаштування
окремої людини та соціальних умов життя. У вільний час людина може займатися різними
справами. Дозвілля ж виступає певним змістовим виміром вільного часу. У дозвіллєвій діяльності
реалізуються різні прояви особистості, здійснюється непримусовий вибір відповідно до ціннісних
орієнтацій, мотивів, уподобань людини. «Вільний вибір діяльності уможливлює аналіз змісту
дозвілля як «свободу для …», але не «свободу від …» правил соціального життя. Особистість, яка
обрала свободу для творчої, зокрема соціальної самореалізації, тобто засвоїла цінності культури
на досить високому рівні стає суб‘єктом культурно-дозвіллєвої діяльності» [10, с.174-175]. Тобто
культурно-дозвіллєва діяльність дітей і дорослих – це діяльність, яка створює культурнодозвіллєве середовище, в якому гармонійно інтегрується творчість, відпочинок, свято,
відбувається самореалізація особистості, яка сприяє вільному творчому засвоєнню культурних
цінностей, розвитку особистості, і, завдяки цьому – розвитку суспільства взагалі. Як слушно
зазначає Н.Бабенко, «Для функціонування культури дозвілля потрібне існування двох необхідних
елементів: індивіда з його системою ціннісних потреб, інтересів, орієнтацій, установок та
відповідного рівня розвитку соціокультурного середовища, яке забезпечує реалізацію та
самореалізацію потенціалу, інтересів та потреб індивіда. Соціокультурне середовище або
збуджує, стимулюючи потенціальну активність індивіда, або пригнічує, стримує, гальмує,
відволікає його від самореалізації» [2, с.143].
Таким чином, культурно-дозвіллєве середовище – це соціальне середовище вільного
вибору людиною власної соціальної самореалізації, в якому закладена спрямованість як на
творчу самореалізацію окремої особистості, так і на подальший розвиток суспільства. Як
зазначають автори підручника «Дозвіллєзнавство» В.Й.Бочелюк і В.В.Бочелюк, «Культурнодозвіллєве середовище як самокоштовне явище являє собою органічну єдність предметного
оточення і процесу діяльності, активної участі в ньому людини і несе в собі певне значеннєве
навантаження. Культурно-дозвіллєве середовище є чинником активного формуючого впливу
на людину … виступає в ролі простору для діяльності, де здійснюються переживання
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ціннісного стану, що виявляє собою культуру і духовні цінності. Це, в свою чергу, є основою
особистості і її способу життя» [4].
Якщо говорити про культурно-дозвіллєве середовище дитини, то воно, з одного боку,
створюється дорослими для дітей, а з іншого – є результатом (скоріше за все неусвідомленим)
діяльності самих дітей. Це два нерозривних процеси. Не можна вважати, що тільки дорослі
створюють таке середовище, його також створюють і діти, а також і спонукають дорослих до
певних дій. Не можна, на нашу думку, применшувати значення дитячої самодіяльності, тому що
дитинство не є тільки часом «підготовки» до дорослого життя, а й перш з все є ціннісним саме по
собі, являє собою певну субкультуру зі своїми традиціями, усною творчістю, мовою і т. ін.
З таких позицій культурно-дозвіллєве середовище є середовищем взаємного пізнання
дитини і дорослого з урахуванням невимушеності, власного вибору і дорослого і певної мірою
дитини. Розуміння цінності дозвілля для дитини багато у чому обумовлюється близькими
дорослими, родиною. Позитивний або негативний приклад дорослих може на багато років
визначити ставлення дитини до вільного часу та вироблення певних форм культурнодозвіллєвої діяльності, спонукати до розуміння його цінності для власного саморозвитку або
вироблення згубної звички безцільно «вбивати» власний вільний час.
Взагалі, на нашу думку, можна виділити кілька рівнів культурно-доєвіллєвого
середовища дитини і, відповідно, її культурно-дозвіллєвої діяльності – це мікро-середовище
сім‘ї, мезо-середовище дитячого садка або центру дитячої творчості та суспільне макросередовище. Усі ці середовища взаємопов‘язані, але особливу роль, роль своєрідного медіатора,
виконує середовище дитячого садка або дитячого центру. Саме у цих закладах, здебільшого
через особистість вихователя або керівника відбувається взаємовплив, взаємозбагачення та
своєрідний «обмін інноваціями» між сімейним та соціальним середовищами.
Відомо, що основними елментами культурно-дозвіллєвої діяльності є відпочинок, який
може здійснюватись у різноманітний спосіб, активна інлектуальна і / або фізична діяльність,
творчість, самоосвіта, розваги. Які ж види діяльності відповідають означеним вище
середовищам? У колі сім‘ї дитина призвичаюється до певних видів відпочинку та культурнодозвіллєвої діяльності. Сімейні культурно-дозвіллєві заняття прив‘язані до робочих графіків
дорослих та мають певне часове визначення – кожного дня, кожного тижня та кожного року.
Кожного дня та кожного тижня – це різноманітні дозвіллєві заняття, що можуть включати
читання книжок, відпочинок біля телевізора, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітні
сімейні, релігійні, державні свята, тощо. Саме у колі сім‘ї виробляються та підтримуються
певні традиції, розповсюджується народна культура, народні звичаї та обряди, зберігається, так
би мовити, душа народу. Усі ці обряди, традиції, звичаї мають не тільки естетичну, але й
моральну, виховну функцію, несуть на собі навантаження певних соціальних регулятивів. На
жаль, завдяки радянському минулому, багато народних сімейних традицій втрачено, але
великою мірою завдяки наполегливій роботі вихователів ДНЗ вони поступово повертаються в
культурно-дозвіллєве середовище сім‘ї. Саме з позитивного сімейного дозвілля з‘являються
позитивні звички, які згодом переростають у звичаї і традиції. На важливість сімейного
середовища ще у другій треті ХХ століття звернув увагу Р. Заззо, називаючи сім‘ю найближчим
середовищем розвитку дитини, за посередництва якого виявляє свій вплив і соціальне
середовище, виступаючи в надзвичайно різних формах навчання [6].
Слід зауважити, що сімейне культурно-дозвіллєве середовище, як і будь-яке соціальне
середовище, яке включає людину, є складним утворенням. Можливості, які в ньому закладені,
можуть привести як до позитивних, так і до негативних наслідків. Наприклад, читання книжок
або перегляд телепередач загалом можуть позитивно впливати на дитину, якщо це, наприклад,
лагідні вірші чи пізнавальні передачі, а якщо це тексти типу «страшилок», або передачі, в яких
пропагується насильство, то вплив на дитину буде негативним. У цьому плані неоднозначним
за впливом на особистість дитини є проводження вільного часу за комп‘ютером. Якщо раніше
діти у свій вільний час бігли на вулицю і спілкувались із однолітками, то тепер діти багато часу
проводять за монітором. Останні дослідження цієї проблеми доводять, що для дитини,
особливо маленької, необхідно раціонально обмежувати доступ до різного роду ЗМІ, щоб
спонукати мозок самому шукати інформацію та самостійно виробляти стратегії рішення.
Натомість, телевізор, мобільний телефон, комп‘ютер часто пропонують готові рішення, які не
проходять через морально-етичну сферу людини, не формують когнітивні навички.
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Важливе значення як для розвитку дитини, так і для зміцнення сімейних відносин має
спільне проводження відпустки. На жаль, дуже часто значення цього періоду недооцінюють
батьки. А саме в цей період родина має змогу подорожувати, пізнавати світ, самих себе і один
одного. Тут може бути багато варіантів наповнення культурно-дозвіллєвого середовища
відповідною діяльністю. Основною умовою, на нашу думку, є реалізація розвивального та
пізнавального налаштування з боку дорослих при урахуванні потреб дітей.
У культурно-дозвіллєвому середовищі спостерігається розширення різноманітності
самодіяльної дозвіллєвої діяльності. Якщо раніше дозвілля поділялося здебільшого на сімейні та
соціальні (клубні) форми, то зараз виникла дозвіллєва діяльність, яка є значною за обсягом,
різноманітною за видами та здійснюється поза традиційними формами. Як зазначає відомий
сучасний дослідник дозвілля та вільного часу М.Аріарський, «Практика свідчить, що неформальна
система організації дозвілля охоплює значно більшу кількість людей, ніж формальна.
Неорганізоване дозвілля порівняно з організованим виявилося незрівнянно гнучкішим,
динамічнішим і оперативно реагуючим на соціально-культурну ситуацію, що складається» [1]. Це,
на нашу думку, означає, що свобода та невимушеність, прагнення новизни та несподіванки для
людей набуває все більшої значущості, а останнє, в свою чергу, має спонукати людину до
розуміння відповідальності за витрачання як власного так і сімейного вільного часу. До того ж
вільний час разом із дитиною має створювати особливе середовище спілкування та
взаємопорозуміння між поколіннями, дорослими та дітьми. Тобто, створення сімейного культурнодозвіллєвого середовища – це серйозна справа, яка, до речі, може ще й ускладнюватись певними
соціальними та психологічними непорозуміннями між дорослими та дітьми.
Що стосується культурно-дозвіллєвої діяльності в межах дитячого закладу, то це
насамперед колективні заняття, вміння працювати в колективі, розуміти та підтримувати своїх
однолітків. Культурно-дозвіллєве середовище дитячого садка, на наш погляд, мало чим
відрізняється від того соціокультурного простору, яке там створюються. Відмінності можна
спостерігати в меті та формах діяльності, якими це середовище наповнюється. Вплив
соціокультурного середовища на розвиток дитини вивчали Є.Флерина, Е.Гусинський, Р.Чумічева
та інші. Зокрема, дослідниками відмічаються такі структурні пласти середовища, як: просторовопредметний та духовно-емоційний. Просторово-предметний шар – це сукупність речей,
предметів, образів, знаків, творів «дорослого» мистецтва, а духовно-емоційний – особистісний,
ціннісний, в якому відбувається спілкування дитини, дорослого та мистецтва.
Важливим моментом є вимога створення такого середовища, в якому б проявлялись та
розкривались різні творчі здібності дитини завдяки вільному вибору тієї чи іншої діяльності [13].
З цією думкою співзвучний висновок О.Байер і Н.Погрібняк: «Предметно-просторове
середовище має важливе значення для формування особистості дитини, її усебічного розвитку,
для створення естетичного і емоційно-психологічного комфорту в установі» [3]. Не заперечуючи
в цілому означений підхід, хотілося б зауважити, що, на наш погляд, у такому підході не дістало
свого яскравого вираження розуміння самоцінності дитинства як безпрецедентної
соціокультурної цінності. У поданому авторами розумінні середовище створюється дорослими
задля комфорту самих дорослих, а не виходячи із своєрідності дитячого світу. Цей своєрідний
«диктат дорослих» проглядається не тільки на мезорівні дитячого садка, а й на рівні
соціокультурного простору суспільства взагалі. Як зазначає О.Гомілко, «Повсякденна практика
свідчить, що дитина сприймається не як повноцінна людина, а лише як проміжний стан її
розвитку. Основний зміст цього стану полягає у підготовці до дорослого життя. А тому всі ті
специфічні риси, що безпосередньо притаманні дитинству, вважаються несуттєвими та
швидкоплинними. … Дитинство виявляється культурно дискримінованим» [5, с.255]. І якщо
соціальне середовище заорганізоване безліччю законів, норм, вимог і т.п., то культурнодозвіллєва його складова виявляється не настільки примусово налаштованою. Саме тому
значною мірою завдяки сумісній правильно налаштованій культурно-дозвіллєвій діяльності
можна створити середовище взаємопорозуміння дорослих і дітей. Основною ознакою такого
середовища має бути розуміння самоцінності дитинства не як швидкоплинного періоду розвитку
людини, а як цінності, що залишається з людиною на все життя.
Як же при цьому дорослі розуміють дитину, чи не є, власне, хибне або спрощене
розуміння дитини та дитинства причиною більш глибоких соціальних непорозумінь? Відомий
дослідник дитинства І.Кон у своїй праці «Дитина та суспільство» зазначає, що в пізнанні
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дитинства існує щонайменше два зустрічних підходи: «пояснення світу дитинства
особливостями соціальної структури та культури суспільства дорослих і пояснення соціальної
поведінки дорослих специфікою їх дитячого досвіду» [7, с.54]. Погоджуючись принципово з
думкою дослідника зазначимо, що обидва підходи існують у певному часі і просторі, тобто
дослідження стосунків дорослих і дітей, а надто в культурно-дозвіллєвому середовищі
вимагають постійного оновлення з огляду на соціальні трансформації, зміни в соціокультурних
контекстах, ціннісних орієнтаціях.
Виховуючи дитину, ми змінюємо середовище, задаємо вектор майбутнього розвитку як для
окремої дитини, так і для суспільства взагалі. При спілкуванні з дитиною, особливо в умовах
культурно-дозвіллєвого середовища, важливо зрозуміти, що така взаємодія є особливою
практикою, де пізнання нерозривно зв'язано з діяльністю, яка, у свою чергу, впливає на тих, хто діє
та пізнає. У процесі взаємного пізнання і дорослий, і дитина активно детермінують один одного,
змінюються у взаємодії один з одним. Пізнання невіддільне від суб'єктів, які пізнають, у процесі
якого відбувається конструювання як їх внутрішнього, так і зовнішнього світу. У такому підході
презентований відмінний від класичного погляд на роль суб'єкта в процесі пізнання, на
його принципову невидалимість, невиключимість з цього процесу, а також самореферентність,
нелінійність і когерентність еволюції об'єкта пізнання, суб'єкта, який пізнає, а також методів і
засобів пізнання. Різниця між дорослим і дитиною у цьому процесі взаємодії та взаємного
пізнання полягає у тому, що дорослий розуміє інтерсубєктивність даного процесу та рефлексує
над ним, а дитину необхідно цьому навчити. А різниця між попереднім і сучасним розумінням
ролі дорослого полягає в усвідомленні та необхідності відстеження останнім самозмін,
взаємодетермінації, когерентності, невідривності, голографічності процесів взаємного пізнання
дитини і дорослого. Саме ці моменти є характерними для постнекласичних практик.
Спілкування дитини і дорослого є постнекласичною практикою, що визначається грою
взаємопізнання, самозмін, конвергентною когерентною рефлексивною взаємодією того, хто
пізнає, і пізнаваного та включає як суб‘єктів, так і навколишній світ.
Таким чином, спілкування з дитиною в межах культурно-дозвіллєвого середовища на
всіх рівнях його існування вимагає від дорослого особливого налаштування, невимушеного
взаємного розвивального та пізнавального відношення, розуміння безпрецедентної цінності
дитини, дитинства та дозвіллєвої діяльності як одного із важливих засобів розвитку дитини,
дорослого, суспільства. Культурно-дозвіллєве середовище з позиції еколого-синергетичного
підходупостає як складний мінливий об‘єкт. З цієї точки зору культурно-дозвіллєве середовище
є середовищем спілкування поколінь, середовищем можливостей розвитку як дітей, так і
дорослих, у якому можна виділити мікро-середовище сім‘ї, мезо-середовище дитячого садка
або центру дитячої творчості та суспільне макро-середовище. Дозвіллєва діяльність дітей являє
собою два взаємопов‘язаних пласти – мотивація власного самоудосконалення та створення
середовища, в якому таке самоудосконалення є можливим.
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Summary
Kochubey N. Cultural Environment Leisure in Dimension of Ecology of Childhood. Cultural and
recreational environment is considered as a complex variable object. The structure of cultural and leisure
environment is analyzed. It is noted that children's leisure activities undertaken within the cultural and leisure
environment is an important social factor that has opened opportunities for self-improvement. Keywords:
childhood, cultural and recreational environment, leisure activities of children.
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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО АСПЕКТУ
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України сформульовано завдання стосовно розробки нової освітньої парадигми. Вона має
виходити з широкого використання принципів гуманної педагогіки. Шкільна освіта і сам учень чи
студент є складними відкритими системами, які перебувають під дією множини різноманітних впливів.
Тому їм притаманні бажання швидких змін в системі організації освітнього процесу, належне
ставлення та повага до особистості, певні свободи у виборі навчальних предметів та курсів
поглибленого вивчення. У статті розглядаються сучасні підходи до визначення змісту й основних
концептів гуманізації освіти як провідного принципу модернізації та підґрунтя сучасної гуманноособистісної педагогіки, розкривається своєрідність гуманно-особистісної освіти, визначаються й
характеризуються основні положення гуманної освітньо-виховної системи. Гуманістичний аспект
філософії освіти важливий з погляду на перебудову української школи. Інтелектуальний розвиток
індивіда як гуманістична цінність освіти та суспільства став центральною проблемою сучасної освіти.
Ключові слова: філософія освіти, освітня парадигма, самоорганізація, саморозвиток, гуманна
педагогіка, гуманізація навчально-виховного процесу, педагоги-гуманісти, гуманно-особистісний підхід,
гуманістичний аспект, інтелектуальний розвиток.

На історичній межі тисячоліть ми стаємо не тільки свідками, а й безпосередніми
учасниками тих дійсно кардинальних змін, які відбуваються практично в усіх основних сферах
суспільного буття. Ці процеси зі всією невідворотністю викликають нагальну необхідність змін
у системі освіти. Адже вона не тільки виступає однією з цих сфер, а й здійснює підготовку
людей, які мають забезпечувати нормальне функціонування і розвиток всіх інших сфер
життєдіяльності суспільства. Тож у зв‘язку з цими змінами цілком природним уявляється
інтенсивний розвиток філософії освіти.
Основною з його причин слід визнати необхідність осмислення кризи освіти, яка сьогодні
визнається як загальносвітове явище, і пошуку шляхів її подолання. Як цілком справедливо
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зазначає для його характеристики В.Г.Кремень, «вперше в історії людства зміна ідей, знань,
технологій відбувається скоріше, ніж зміна покоління людей» [6, 3-10].
Розглядаючи поняття «філософія освіти», наведу декілька варіантів його тлумачення.
Так, одні дослідники надають перевагу філософії і філософствують про освіту, інші
пріоритетною вважають педагогіку, здебільшого розмірковуючи про процеси навчання і
виховання, хтось намагається охопити і філософську, і педагогічну проблематику. Слово
«філософія», у перекладі з грецької, означає «любов» і «мудрість», тож поняття «філософія»
можна тлумачити, як «любов до мудрості», як науку про досягнення людиною мудрості,
пізнання істини та добра. Щодо поняття «освіта», існує багато варіантів його тлумачення.
Професори Києво-Могилянської академії розвивали ідею про здобування істинного знання
шляхом одномоментного осяяння з допомогою природного розуму, тобто Божих ідей. Така ідея
простежувалася у філософських курсах І.Гізеля, Г.Щербацького. На думку учених природне
світло розуму осяює інтелект під час дискурсу. Тобто, професори Києво-Могилянської академії
наголошують на пріоритетному значенні осяяння у розкритті істини, контакту людського
мислення і буття. Відстежується спадкоємний зв'язок між філософським розумінням
академічних учених та їх попередників (культурних діячів Київської Русі, діячів братств і
Острозького культурно-освітнього осередку) й наступників (Г.Сковорода).
На думку В.Андрущенка, В.Кременя, М.Михайлова та інших дослідників філософію освіти
немає сенсу виокремлювати в окрему галузь філософії. Адже філософія освіти розвивається у
межах соціальної філософії, утворюючи комплексне та міжгалузеве вивчення системи освіти.
У сучасному суспільстві та освіті значною мірою виявляються риси їхньої дегуманізації.
Спостерігаються втрата духовних і моральних цінностей, відмова від світогляду, базованого на
справедливості, відсутність уваги та поваги до людини, знецінення життя людини та її
моральності. В освіті на перший план вийшли вимоги до рівня професійно-технічних знань при
забутті їхніх гуманістичних основ, що стало додатковою причиною кризи освіти. Ігнорування
питань особистісного розвитку, формування громадянськості людини негативно позначається і
на рівні професійних якостей молодих фахівців.
Гуманізація та гуманітаризація - це процеси приведення освіти, її змісту і форми у
відповідність до природи людини, її душі та духу. Сучасна школа вимагає докорінного
переосмислення всієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного
становлення особистості на засадах гуманізації життєдіяльності, створення оптимальних умов
для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Процес становлення сучасного суспільства
потребує розвитку української національної системи виховання, в основу якої буде покладені
провідні принципи гуманізму та демократизації. У Законі України «Про освіту», Національній
доктрині розвитку освіти саме ці принципи розвитку освіти є пріоритетними [5; 6; 9]. Єдність
виховання і навчання зумовлена спрямованістю обох процесів на формування соціальної зрілості,
реалізацію творчих здібностей особистості. Доцільно організоване за змістом і формою навчання
містить у собі потужний виховний потенціал, «вводить особистість у світ світоглядних ідей,
формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації, розвиває гуманістичну спрямованість
особистості, її духовні та матеріальні потреби: знайомить із зразками моральної поведінки, з
формами спільної діяльності та спілкування особистості з колективом» [10, с.13].
Ідеї гуманізації освіти набули широкої популярності на Заході ще в 1960-і роки
(А.Маслоу [7] та ін.). Фундаментальна теза гуманістичної теорії А.Маслоу звучить так:
«Вивчати потрібно кожну людини як єдине, унікальне, організоване ціле, а не окремі прояви
поведінки» [7, 215].
Гуманістичні аспекти філософії освіти досліджуються також у контексті гуманізації
освіти (Н.Алексеєв [1], та ін.). «Гуманізм, як сукупність ідей і цінностей, стверджує
універсальну значущість кожної окремої особистості з усього людського буття. Будучи
системою ціннісних орієнтацій і установок він набуває значення суспільного ідеалу», –
наголошує Н.Алексеєв [1, 91].
А.Валицька стверджує: «У світлі таких сучасних загроз людині і людству, як нестримне
прагнення до успіху в умовах ринкової конкуренції, розчинення індивідуального в масовому,
філософія життя ставить перед освітою таку мету – сформувати здатність до самостійного
судження, вибору, вчинку; навчити людяності, співчуття, терпимості, доброті та
справедливості» [3, 16].
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Гуманні цінності й відповідні їм норми є тим культурним кодом, який впливає на
спрямованість і характер потреб, цілей, інтересів особистості, визначає повсякденну поведінку
й регулює взаємини людей,забезпечує раціональність і людяність їхнього способу життя, а
отже, життєздатність суспільства. Це винятково актуалізує проблему гуманізації навчальновиховного процесу загальноосвітніх шкіл в останні роки. Крім того, на новому витку
обговорення даної проблеми приходить розуміння особої актуальності гуманізації й
гуманітаризації як розумної альтернативи технократизації. Ось чому вітчизняні педагоги,
філософи та діячі культури (Г.Сковорода, С.Русова, В.Сухомлинський, В.Зарицька, Симон
Соловейчик, В.Шаталов, С.Лисенкова, І.Волков, Є.Ільїн, Т.Гончарова, О.Виговська,
О.Вишневський, Г.Іванюк, Б.Козак, Л.Макарова, В.Оржеховська, О.Сухомлинська,
Ш.Амонашвілі, І.Бех, В.Білоусова, С.Гончаренко, Ю.Мальований, О.Савченко, І.Якиманська та
інші) переконливо доводять необхідність гуманізації навчально-виховного процесу як однієї з
найважливіших умов відродження національної освіти.
Проблема формування гуманного навчально-виховного середовища надзвичайно
складна, багатогранна та недостатньо досліджена. Особливе зацікавілення викликають сьогодні
питання: яким має бути гуманістичне освітнє середовище в контексті модернізації освіти та
євроінтеграції, у чому сьогодні полягають зміст і функції гуманної педагогіки, якими
принципами мають керуватись у своїй професійній діяльності учитель, адміністрація
навчального закладу, вихователь, щоб забезпечити максимально сприятливі умови для
розвитку й самореалізації кожного учня.
Наведу приклади зі своєї педагогічної практики, які підтверджують те, що багато
процесів в сучасній українській школі треба досліджувати та аналізувати та змінювати. Під час
перевірок загальноосвітніх навчальних закладів я зіткнувся з особливим випадком…
Проходячи коридорами школи, спілкувався з учнями, заходив у класи. Зайшовши в другий
клас, побачив, як за партою сидів другокласник і гірко плакав. Навколо нього веселились діти і
підсміхувались із нього:
–
Ха-ха, двієчник, ха-ха, двієчник. Хлопчик ще більше плакав. Я сів біля нього і запитав:
–
Як тебе звати?
–
Віталик.
–
А чого ти плачеш? Тебе хтось образив?, – продовжив я.
–
Ні, – сказав Віталик, - Я отримав сьогодні шість балів з математики, і вдома мама
буде сваритися….
–
А як ти вчишся? – запитав я його.
–
Добре. В мене тільки дев‘ятки, десятки і одинадцятки.
– Не плач. Я вже дорослий, а коли навчався в школі, інколи і двійки отримував, але
вчився дуже добре, і після школи вивчився на вчителя. Бачиш, як я просто зараз це згадую. Але
мені колись також було боляче, що не завжди мої оцінки були найкращі. Та я старався і
випадкові низькі бали змушували мене працювати ще більше. Знаєш що, Віталику. Коли
прийдеш додому, зразу скажи мамі, що будеш більше старатися і виправиш свою шестірку.
Хлопчик усміхнувся. І діти замовкли біля нас. До них я звернувся із проханням не
насміхатися із своїх товаришів, а навпаки підтримувати, заспокоювати. Тут до класу зайшла
вчителька, і відразу втрутилася в нашу розмову. Вона ствердно сказала Віталику, що він
сьогодні був не готовий, тому і така оцінка. Вчителька хвилювалася, вона ніяковіла в моїй
присутності. Відправивши всіх учнів у коридор школи на перерву, почав слухати вчительку.
Вона розповіла мені, що у Віталика суворі батьки, і він частенько плаче від їх тиску. Нічого не
поробиш. Батьки ж бажають кращого своїм дітям. (Дитина проплаче декілька місяців і не
захоче ходити до школи...). Вчителька молода, після педагогічного коледжу працює чотири
роки. Бачу, що старанна, проте ще набуває досвіду. Враз вона мене запитала:
– А що ви зробили б на моєму місці?
Мені було що сказати, бо за 30 років педагогічної діяльності в різні потрапляв ситуації. І
відповів їй таке:
– Шановна вчителько. Я не маю до вас жодних претензій. Мені вже діти розповіли, що
вас люблять за веселу вдачу та гарне ставлення до них. Та все ж потрібно пам‘ятати, що сучасні
діти дуже вразливі. І до таких, як Віталик, треба ставитися по-особливому. Адже у вашому
класі тільки 12 дітей. Я би на вашому місці не оприлюднював би оцінку учневі, а на перерві
підкликавши сказав би:
– Віталику, ти сьогодні отримав тільки 6 балів, проте це не твоя оцінка, ти ж у мене
такий старанний. І завтра я тебе першого запитаю, щоб ти її покращив.
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

277

А після цього варто було б зателефонувати мамі і делікатно обговорити цю ситуацію.
Адже ми повинні розуміти, що батьки по-різному ставляться до успішності своїх дітей. У
цьому випадку не можна ускладнювати ці стосунки. І оцінок, звичайно, підвищувати штучно не
потрібно.
На мій подив, учителька мене зрозуміла. І ми ще трохи поспілкувалися. Вона мені
розповідала про свою роботу та проблеми, які час від часу виникають…
Після цієї розмови я пішов по інших класах, а коли вийшов в коридор то побачив таку
картину. Вчителька присіла біля Віталика в коридорі, і про щось мило з ним говорила. І в
дитини вже не було сліз. Я посміхнувся, бо зрадів, що вчителька така уважна, і так швидко
почала виправляти ситуацію…
Наступна історія розкриває складні стосунки агресивного вчителя та учнів, яких вона навчає.
Наталія Миколаївна прийшла у навчальний заклад і про неї відразу заговорили учні,
вчителі, батьки. Категорична, з лукавою посмішкою, не щира. Особливо страждали учні, в
класах в яких вона викладала свій предмет. Її суворість чергувалася із жорстокістю, а ще
вчителька допускала багато помилок під час проведення уроків. Прискіплива, часто ігнорувала
чужу думку, занижувала оцінки. Невдовзі батьки зі скаргами почали приходити у кабінет
директора та в управління освіти, але марно. Вчителька майстерно відстоювала свій інтерес.
Пройшли місяці. Батьки одного з класів, в якому викладала вчителька, зібрали підписи і
через управління освіти позбулися «такого щастя». Нехай читає в інших класах. Право вибору –
це так добре, адже не на всіх учителів скаржаться учні та батьки. Тому вчитель має
задумуватись над стилем поведінки, поважати учня, батька. А інакше – конфлікт неминучий.
Вчительці не подобалась ситуація, яка склалася навколо неї, та вона мало звертала на це
увагу і працювала, як завжди: з криком, тиском, скандалами. Відмови від викладання Наталії
Миколаївни організували ще два класи, та висновки знову не були зроблені. Конфліктна, вона
завжди агресивно захищала себе, ні в чому не поступаючись. Учні неодноразово безпідставно
опинялися за дверима класу під час уроку. В деяких учнів також накопичувалась злість проти
вчительки. Почалися відкриті прояви непослуху…
Так, одного дня прикрий випадок жорстокості з боку учнів спантеличив весь колектив.
На стінах корпусу великими буквами в стилі графіті хтось написав образливі, нецензурні слова
на адресу вчительки. Викликали міліцію. Розпочалось розслідування, та пройшли роки з того
часу, а винуватець і понині не знайдений. Написи ретельно витирали, але їх ще довго було
видно, навіть після ремонту.
На мою думку, винна сама вчителька, що допустила такий розвиток подій, які призвели
до такого сумного фіналу. Вчитель завжди має проявляти увагу і повагу до учнів, намагатись
зрозуміти його проблеми. Особливий підхід повинен бути до «важких» учнів. Доброта,
милосердя та повага з боку вчителя завжди гарно сприймаються учнями. На гарне ставлення з
боку вчителя учні відповідають втричі більшою увагою. Вчитель не повинен боротися з учнем,
тим більше, з усім класом та ще батьками на додачу. Якщо борешся, то розраховуй сили, адже
не на всіх вчителів пишуть образливі слова на стінах школи чи на партах у класі. А що мені
доводилося читати на сторінках «В Контакті» на своїх колег! Моя думка така: хто що заробив,
те і має, хоч це жорстоко, та справедливо.
Учневі я бажав би завжди захищати свою гідність, ставати на захист ображених друзів та
однокласників. Бо все трапляється в цьому житті. Сучасна дитина наділена великими правами і,
шановний вчителю, дотримуйся прав дітей, не виходь за рамки, бо «поставлять на місце»
колективи учнів та батьків.
Учню, користуйся правами сповна, та пам‘ятай і про обов‘язки, елементарні норми
поведінки. Дипломатичність та коректність – такі гарні риси і для вчителя, і для учня та батька,
а боротьба не додасть ні здоров‘я, ні гарного настрою.
Батьки! Стежте за своїми дітьми, за тим, чи комфортно їм у навчальному закладі.
Допомагайте, переймайтеся їх проблемами, бо сучасним учням не так легко живеться. Вони
мають три обличчя: для друзів, для вчителів, і для вас, шановні батьки. Будуйте зі своїми
дітьми довірливі стосунки, адже багатьом дітям не так легко виживати в молодіжному
середовищі. Будьте уважними до проблем своїх дітей.
Ці дві реальні історії із життя сучасної школи дають можливість зрозуміти всю
складність деяких аспектів спілкування учня, вчителя та батька.
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Педагог – ти повинен розуміти всю відповідальність, яку на нас покладає суспільство для
формування громадянина держави. Провідні педагоги минулого: Я.Коменський, К.Ушинський,
Г.Сковорода, А.Макаренко, В.Сухомлинський та і сучасності М.Гузик, Ш.Амонашвілі в своїх
роботах приділяли питанню виховання дітей особливу увагу. Радянська ідеологія, на жаль,
замовчувала багато проблем, які лежали в основі всього процесу навчання дітей, закладених
цими педагогами, але вміло використовувала ці ідеї, замінивши лише певні назви та напрямки
світосприйняття. Проаналізувавши наслідки нашої роботи за останні роки, хоча, сказавши
правду, в Україні немає загальнодержавної ідеології, натомість ми констатуємо страшні факти:
стрімке поширення ВІЛ інфекції, туберкульозу, наркоманія, алкоголь, тютюнокуріння, агресія
підлітків й т.п. Частково ми, педагоги, відповідальні за поведінку наших дітей, за їх життя та
майбутнє. Те, що треба щось робити, ми розуміємо, але, як правило, маємо хибну думку, що це
повинен робити хтось інший, крім нас. Констатуючи факти, ми можемо апелювати до сім‘ї,
мас-медіа, загальної культури середовища найближчого соціального оточення, але хто крім нас,
освітян, може це змінити?
Українська освіта потребує кардинальних змін, які бачу в переході від авторитарної
педагогіки до гуманістичної. А критерії гуманістичних цінностей: доброзичливість, повага до
людської гідності, милосердя, доброта, людяність, толерантність, порядність, уміння прощати,
не чинити зло, любити ближнього повинні стати нормою життя для нашого суспільства.
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Summary
Starovoit P. Formation of Humanistic Aspect of Modern Philosophy of Education. The objectives of
new educational paradigm are formulated according to the basic guideline of education of the students 1-11-th
grades of secondary schools of Ukraine. It has come from the widespread use of the principles of humane
pedagogics. The school education or the student itself is the complexsystem that are under the different
influences. Therefore, the rapid changes in the organization of the educational process, the proper attitude and
respect for the individua, a certain freedom in the choice of subjects and courses of advanced study are typical
for them. This article reviews the new approaches to content and the basic concepts of humanization of
education as the leading principle of modernization and foundation of modern humane and personal
pedagogics. It deals with the main provisions of humane education and the educational system. Humanistic
aspect of philosophy of education is an important aspect in the view of the restructuring of the Ukrainian school.
Intellectual development of the individual as the value of humanistic education and society became the central
problem of modern education. Keywords: philosophy of education, educational paradigm, self-organizing , self,
humane education, humanization of the educational process, educators , humanists, humane and personal
approach, the humanistic aspect of intellectual development .
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УНІВЕРСАЛІЯ “ДРУГОДОМІНАНТНІСТЬ”
ЯК РЕГУЛЯТИВНА ІДЕЯ НОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
МИСЛЕНННЯ
У статті зміст універсалії “глибинного» спілкування” (концепція Г.Батищева) –
«другодомінантність» – розкривається у межах філософсько-освітнього дискурсу. Стверджується,
що перехід до нового педагогічного мислення об’єктивно потребує освоєння цієї універсалії як
резулятивної ідеї, здатної забезпечити адекватне розв’язання суперечностей сучасного освітнього
процесу. Ключові слова: глибинне спілкування, другодомінантність, универсалії, Інший,освіта.

Сучасне педагогічне мислення, на наше переконання, повинно крок за кроком освоювати
зміст концепції ―глибинного спілкування‖ видатного російського філософа Генріха
Степановича Батищева. Ідеї цієї концепції, сформульовані філософом універсалії ―глибинного
спілкування‖ містять у собі глибокий філософсько-освітній потенціал.
Філософська спадщина Г.Батищева аналізується у статтях В.Лекторського, В.Шердакова,
В.Малахова, О.Хамідова, В.Даренського, І.Буцяк, В.Возняка. Проте універсалії ―глибинного
спілкування‖ ще недостатньо охоплюють філософсько-педагогічний план.
Метою статті постає розкриття філософсько-освітнього змісту такої універсалії, як
домінантність на Іншого (―другодомінантність‖).
Наведемо всі універсалії ―глибинного спілкування‖: 1) Світоутвердження; 2)
Співпричетність, тобто онтологічна, об‘єктивно незалежна від будь-якої свідомості, будь-якої волі,
від будь-якого історично плинного суспільства, соціальних ролей людини в ньому, універсальна
взаємна спів-причетність кожного усім суб‘єктам в Універсумі і всіх – кожному; 3) Пріоритет
безумовно-ціннісного ставлення до світу над будь-якими, як завгодно важливими, але умовнолокальными та історично обмеженими началами, цілями, інтересами і т.п.; 4) Домінантністъ на всіх
Інших; 5) Попереднє утвердження гідності кожного іншого в неявних, віртуальних шарах його
буття, в його можливості бути інакшим; 6) Творчість як вільний дар зустрічі, дар міжсуб‘єктності;
7) Спів-творчість. Ми стверджуємо, що всі ці сім універсалій є різними гранями єдиного цілого феномену спілкування як такого, узятого у його онтологічних глибинах.
Шукаючи відповідь на питання, чому Г.Батищев саме світоутвердження формулює як
першу універсалію ―глибинного спілкування‖ (базову, відтправну точку будь-яких наших
пошуків як мисленнєвих, так і онтологічних, етичних, естетичних), ми стикнулися з двома
позиціями у розумінні поняття ―світ‖. Перша позиція – досить розповсюджена у
натуралістично налаштованих колах. Це означає ставлення до світу як до певної множини
речей і, заразом, до людини як частини емпірично-осягненного світу, як до речі. Особистість за
таких умов бачиться частковою та суто індивідуальною на противагу всезагальному та
універсальному, яким може бути Природа, Дух або Соціальне життя. Так, на думку М.Бердяєва
―невірний той органічний універсалізм, для якого особистість є частиною світу. При такому
погляді на саму особистість встановлюється зовсім не органічний погляд. Особистість завжди є
ціле, а не частина, і це ціле дане всередині існування, а не у зовнішньому природному світі.
Особистість не є об‘єктом і не належить об‘єктивованому світу, в якому її неможливо знайти.
Можна сказати, що особистість поза-світова. Зустріч з особистістю для мене є зустріччю з „ти‖,
а не з об‘єктом‖ [4, c.218]. В особистості нам відкривається не світ речей, а світ конкретних
живих людей, світ сутностей та їх екзистенційних стосунків та спілкування. Етична аксіома
говорить: особистість не може бути частиною будь-чого, вона завжди – ціле, вона не може бути
засобом, вона — самоціль. Таким чином, перший погляд на ―світ‖ виявляється обмеженим.
Кардинально протилежною позицією у трактуванні поняття ―світ‖ буде розуміння
останнього як цілісності, світу як Цілого. Така позиція, на наш погляд, найбільш повно
розкрита В.В.Бібіхіним у його праці ―Світ‖. Він наголошує: ―Цілий світ слід розуміти <…> як
відновлений у неушкодженій цілісності, врятований. Навіть якщо зібрати весь світ, що
залишився, чи буде він цілим? Скільки з нього пішло незворотньо? Скільки видів живих істот
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зникло, і відродити їх неможливо? Скільки людей пішло завчасно, не сказавши свого слова?
Звідки тепер цілий врятований світ? Хіба він не похитнувся остаточно, хіба світ як він є у
своєму єстві не втрачено незворотньо? Чи означає це, що треба якось влаштовуватись у
пошкодженому світі? Ми можемо знайти себе у цілому – і більш ніде. Ми втратили світ, не
могли його не втратити – але й не маємо права його втрачати. Єдиною можливістю для нас
залишається не втратити його відсутності, не забути своєї втрати. Тут і наш останній шанс не
втратити самих себе. Допустити світ для нас тепер значить – не випустити його з виду як вже
втрачений, не змиритися з його відсутністю. Чи можна, скажуть нам, берегти те, що вже
відсутнє, цілий світ? Чи не краще, якщо хоч частинки його залишились, скористатися наостанок
ними, а там будь що буде? Тільки хто користуватиметься, коли нас самих уже нема й, хоча
частинки світу ще є, ми вже втратили себе, розгублені в прямому, а не в переносному і не в
алегоричному сенсі? Людини без світу немає. Ніде, як у цілому світі, не може мати місце
людське єство, чиста присутність з її основною мелодією, мовчазною згодою. Ціле присутнє
лише в нашому надриві від того, що його немає‖ [3, c.428].
Таким чином, світ постає як Ціле, а ми як присутність Цілого, як його єдино можливий
спосіб представлення й буття. Вертаючись до універсалії ―світоутвердження‖, можна сказати:
утверджуючи світ як Ціле, ми утверджуємо власну універсальність. Екстраполюючи ідею світу як
цілого на концепцію Г.Батищева, ми можемо зробити висновок, що коли ми спілкуємось, то завжди
маємо справу з Цілим: цілим світом, цілим Універсумом, які потенційно присутні в нашому
спілкуванні, ми і самі присутні у спілкуванні цілковито, повністю, усім своїм єством, і ця цілісність
постає і як наша здатність, і як наша даність, яка реалізується у творчому акті й спів-творчості.
І хоча ми не можемо усе багатство світу звести до якоїсь конкретної людини або явища,
між внутрішньою сутністю людини і ―Об‘єктивною діалектикою Універсуму‖ є сутнісний
інтимний зв‘язок, а об‘єднує їх ―спів-причетність кожного всім суб‘єктам в Універсумі і всіх кожному. В цій спів-причетності ми бачимо себе як в підготованій для нас суто об‘єктивно…‖
[2, с.127]. Кожен новий рівень сходження сходинками Космогенезу багатий на нові відкриття і
нові суб‘єкти такого онтологічного спілкування. І саме ціннісна вертикаль, що введена самим
філософом в його концепцію, наче випростовує його онтологію, робить останню ієрархічною.
Онтологія стає по суті етикою. А це принциповий поворот думки, оскільки тепер ми можемо
ставитися до буття особистісно, – воно одухотворене.
Кожен індивід – це малий універсум, спільнота універсумів. Г.Батищев, намагаючись у
межах філософії говорити про універсальність людини, виходить на проблему
другодомінантності. І наштовхує його на ці роздуми О.Ухтомський. Домінанта (лат.
Dominanta – панівний) – поняття, впроваджене ним у науку для пояснення принципу роботи
нервових центрів і визначення панівної рефлекторної системи, котра визначає спрямованість і
системність поведінки індивіда в конкретний момент. Особливо властивою людині домінантою
є домінанта на іншого. Саме вона створює основу для моральної поведінки. Згідно теорії
О.Ухтомського, всі поняття й уявлення, якими користується індивідуум, є слідом пережитих
ним домінант. Він писав, що якщо у людини домінує власне ―Я‖, то вона бачить в інших людях
лише свою проекцію, ―двійника‖; така людина, як правило, ―судить по собі‖ всіх інших [8,
с.371-435]. Домінування в людині власного ―Я‖ – ознака егоїзму, „своє центризму‖. Егоїстичні
люди не здатні на діалог, так як не можуть звільнитися від свого двійника і пробитися крізь
шкарлупу самозамкненості до іншого, до співрозмовника, вони страждають від внутрішньої
самотності і нездатні зрозуміти іншого таким, який він сам по собі. Але якщо намагатися
відсувати себе на другий план, а на перший план ставити іншу людину, то поступово
виробляється ―домінанта на іншого‖, ―домінанта на Співрозмовника‖, більш за те, тільки в
цьому людина знаходить себе як особистість, – пише О.Ухтомский [див.: 8, с.385]. Популярна
істина: пізнай світ, щоби пізнати себе, – набуває тут по-новому гострого звучання: пізнай не
заради себе, а заради Іншого, перенеси домінанту з себе на іншу людину, зроби Її центром
спілкування, а не себе. Вийди зі своєї темниці, щоб побачити світ очима інших людей, адже
лише так і можна отримати справді нові знання: ―Раціоналіст, – стверджує О.Ухтомський, бачить закон лише у собі й примушує реальність обертатися навколо своєї теорії як центру.
Буттєвик бачить закон тільки у Бутті й змушує себе і свої теорії обертатися навколо Буття як
центру. Раціоналіст каже: я визначаю Буття. Буттєвик навпаки: Буття визначає мене і мою
свідомість. Раціоналіст коригує Буття по собі. Буттєвик коригує себе по Буттю. Правда
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посередині, тобто в живій бесіді людини з Буттям, включаючи в останнє всіх інших людей и
живе взагалі. Людина каже Буттю: ти видаєш мене, адже я діяв так, вірячи твоїм законам. А
Буття відповідає: ти не зовсім розумів мої закони, і тобі треба постраждати, щоб перейти у
кращий зір та розуміння. Ні Буття не є мертвий і сліпий закон, ні людина не є маріонетка в
руках сліпого закону, ні її теоретичне розуміння не є останній розум світу. Норма в живій
Бесіді, в якій відкриті вуха кожного для всіх інших і в якій будується історія‖ [7, с.281].
Перенести домінанту на іншу людину – значить здійснити своєрідний ―коперніканський
переворот‖, повністю змінити систему координат, змістити центр тяжіння з себе на іншого, бути
готовим завжди віддавати перевагу інтересам і потребам іншого, віддавати перевагу нововідкритим
законам всесвіту, а не своїм, нерідко обмеженим, інтересам і поглядам. В нашій діяльності
з‘являється нова категорія – категорія Особистості, а коли ми маємо справу не з предметами, а з
Особистістю, тоді наша поведінка стає принципово іншою, світ раптово оживає, починає
розмовляти. Тут ми вперше зустрічаємося з логікою міжсуб‘єктності, яка у спілкуванні постає не
фоном, а ―живою тканиною‖. Саме етична складова спілкування має стати домінуючою. Г.Батищев
пише: ―Якщо тепер звернутися до власне моральності, то чи вона не виявиться все ж достатньо
близькою до міжсуб‘єктності і включеною у її сферу? Чи не перевершує вона пізнавальної і
художньої культури своєю наближенністю чи не впритул до здійснення вчинку?‖ [2, с.117].
“Домінантністъ на всіх Інших” – це спроба засвідчити світу свою достовірність, свою
присутність, свою надійність, а не вимагати такої достовірності від інших. Це як у Е.Левінаса:
інший уже достовірний самим фактом своєї присутності, уже тим, що він – Інший. Погляд
Іншого – це двері у нескінченність, тому коли ми готові до самопожертви заради іншого, ми
тим самим даємо нескінченному дозвіл розімкнути наш горизонт.
Йдеться про несиметричність нашого спілкування. Коли ми опиняємось у ситуації
діалогу, ми маємо бути готові до того, що наша відкритість і доброзичливість можуть
залишитися без відповіді. Саме за такої готовності до будь-якого результату, стверджує
Е.Левінас, ми можемо говорити про етичність такого спілкування. Однак, нам слід продовжити
лінію цих міркувань: другодомінантне ставлення до ближнього – це не лише готовність йти на
жертви заради нього, не лише самому віддавати, але також готовність смиренно приймати дар
ближнього, і лише тоді – дари Космогенезу. Спілкуватись – це завжди і давати, і брати
одночасно. Несиметричність спілкування зберігається, але зміщується в область онтології:
Г.Батищев весь час наполягає, що наше пізнання обмежене, існують запорогові змісти
Космогенезу, котрі розкриваються поступово і для кожного по-різному, все залежить від рівня
глибинної культури індивідууму. І справа полягає у нашій внутрішній готовності прийняти
«Дар Об‘єктивної діалектики Універсуму».
Справжнім поетом Особистості можна назвати Е.Левінаса, чия філософія мала великий
вплив на погляди зрілого Г.Батищева. Саме ця філософія, на нашу думку, має безпосереднє
відношення до проблеми другодомінантності. Е.Левінас впроваджує в західну філософію концепт
Іншого, абсолютного, трансцендентного Іншого, а етика у нього постає як фундаментальна
дисципліна про Іншого. Інший завжди образ і подоба Абсолютного Іншого. Інша людина схожа
на Бога уже тому, що я до неї звертаюсь, чекаю від неї одкровення. Коли я дивлюсь в обличчя
іншій людині, в її очі, то розумію, що на мене дивиться Нескінченість, що з цим поглядом в мій
світ втручається щось невідоме та незрозуміле. І тоді вперше задаю собі питання: Хто на мене
дивиться очима іншого? Однак Іншого неможливо пізнати, так як це означатиме зведення
останнього до речі. Е.Левінас вводить поняття епифанії лиця і, аналізуючи це поняття, приходить
до висновку, що прийняти Іншого значить, прийти Бога. Лик, Лице – це те, що являє себе (тоді як
річ проявляє). Лице Іншого – це слід Нескінченого. Шукати Бога – йти слідом, але не вертатися у
минуле. Адже не шукають втраченого раю, а йдуть у землю обітовану.
Інший, – пише Е.Левінас, - ставить тотожне під запитання, розламує будь-яку
фундаментальну єдність. Інший несе свою ―іншість‖ як сутність. ―Інший, оскільки він Інший, –
не просто alter ego; він є те, що я не є. І він такий не в силу свого характеру чи психології, але в
силу самого свого буття іншим. Він, скажімо, слабкий та бідний, принижений та ображений, а я
ось багатий та сильний. Можна сказати, що міжсуб‘єктний простір несиметричний.
Зовнішність буття іншого виникла не просто завдяки простору, що розділив понятійно
тотожнє; вона і не понятійне розрізнення, що проявляється ніби-то в просторовій зовнішності.
Ставлення „іншості‖ – не просторове і не понятійне‖ [6, с.90-91].
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Відповідальність за Іншого одночасно постає і відповідальністю за все, навіть за світ, в
якому Інший існує. Нести відповідальність тільки так і можливо – за Все, коли віриш, що від
твоєї віри і відповідальності залежить доля світу. Ця відповідальності не тільки дуже висока і
моральна справа, але також і свідчення нашої глибокої драми: ми не можемо не прагнути до
Нескінченого, свідченням якого є Лик Іншого, але разом з тим не можемо цю Нескінченість
охопити. І все ж Інший завжди звернений до нас, завжди говорить з нами. В цій конкретності
етичного свідчення нам и відкривається Бог.
Проблема другодомінантності у Г.Батищева тісно пов‘язана з концептом
проблематизації. Проблематизувати дійсність значить схоплювати останню в її цілісності. В
такому контексті рішення якоїсь проблеми ще не означає, що на цьому її евристичний
потенціал вичерпано, а швидше навпаки – це вихід на новий рівень пізнання, який також буде
насичений проблемами й загадками. Проблематизація формує спектр можливостей пізнання,
вона може розумітись як підстава процесу постановки проблем, будучи більш глибинною
структурою пізнавальної діяльності. Проблематизацію можна розуміти як здатність
сприйняти досвід Іншого. Вихід на Іншого – це так чи інакше проблематизація самого себе як
чогось самодостатнього і самозамкненого, це вміння зустрічатися з Іншим лицем до лиця,
приймати її інакшість, її світоглядні і моральні установки. А лише так проблематизація й
можлива: в умінні чути іншого і тим самим збагачуватися новими смислами: ―Тут, наголошує Г.Батищев, - людина не повідомляє щось про щось, але являє саму себе, не
тлумачить, не переконує, а розкриває правду навіть і за межами тлумачності – все як є! Тут
вона не запитує про щось, а самого себе ставить під питання – проблематизує себе, як
можливого для іншого. Тут він нічого не потребує, нічого нікому не нав‘язує, не проектує на
іншого своє мірило, але, навпаки, розкритий назустріч парадоксальній інакшості мірила
іншого. Він очікує неочікуваного. Тут, в глибинному спілкуванні, людське слово виступає у
рідкісній для теперішніх часів і незвичні функції – голосу самого цілісного вчинку; це – слововчинок. Це – промовляння буття в його самоадресованості іншому‖ [2, c 125].
Коли подолано егоцентричну домінанту, в душі народжується універсальна точка зору,
котра спільна усім і кожному. Домінанта на іншого і є такою універсальною всезагальною
точкою зору. Це точка, в якій сходяться всі точки індивідуальностей. Це той самий центр
колеса із порівняння авви Дорофея, від якого розходяться спиці. Чим ближче ми, стоячи на
спицях, підходимо до центру, тим ближче стаємо і одне до одного [див. 9]. Глибинне
спілкування це суто онтологічний, об‘єктивний процес спів-буття. Значення слова
―спілкування‖ зміщується в бік граничного послаблення його змісту, так як людина тут адресує
не щось від себе і замість себе, а саму себе віртуально тотальному Адресату. Діалог (кожне
переживання, думка, почуття, вчинок) проходить на фоні відповідного розуміння незримо
присутнього Третього, котрий і є трансцендентним та іманентним для учасників діалогу.
Все казане має вельми безпосереднє відношення до сучасних проблем, що катастрофічно
загострюються в сфері педагогічного спілкування. Коли ми говоримо про перенесення
домінанти на Іншого, про домінування Іншого, то, безумовно, говоримо не про потурання
смакам та поглядам ближнього, не про зречення самого себе, не про рабське скорення Іншому,
котрий панує над нами. Це вже ситуація обернених форм, яка не має жодного відношення до
проблеми другодомінантності. Вертаючись знову подумки до першої універсалії
світоутвердження, до ситуації, коли світ ми силою своєї волі утримуємо як Ціле, те саме можна
сказати і про Іншого, коли ми, спілкуючись з ним, бачимо його не частково , а як Ціле і
домінанта переноситься саме на цілісність Іншого, на його глибинну сутність. Це ситуація
випереджувальної поваги, коли потенційне стає настільки бажаним, що лише воно й може бути
справжнім суб‘єктом спілкування. Сфера міжсуб‘єктності – це завжди сфера панування такої
цілісності, яка скріплюється Абсолютним Третім учасником такого спілкування. Саме
незримий лик Нададресату, який накладається на кожного з нас і постає у якості домінанти.
Філософська концепція глибинного спілкування Г.Батищева по суті своїй є глибоко
педагогічною, хоча піднімає не лише педагогічні проблеми. Відкритість і цілісність бачення –
ось головне, до чого закликає філософ. Готовність до зустрічі і прийняття чогось іншого, навіть
ворожого на перший погляд, як свого, готовність до творчості, до подивування – все це створює
в уяві образ людини юної, по-дитячому відкритої і довірливої [див.: 1].

Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія

283

Коли ми намагаємось говорити про міжсуб‘єктне другодомінантне спілкування в межах
педагогічного простору, то неодмінно вийдемо на поняття Третього в такому спілкуванні.
Третього як об‘єднуючого, зв‘язуючого начала в педагогчному спілкуванні. Адже коли йдеться
про глибинне педагогічне спілкування, то там неможливо домінування когось з учасників
педагогічного процесу, як це прийнято в класичній схемі, де вчитель домінує над учнями. Хоча
уявити собі ситуацію, в якій учні домінують над учителем, достатньо важко. Швидше, це
сходження сходинками загальнолюдських знань, які нерозривні з цінностями, пережиті
всередині власного досвіду. В таких умовах міжсуб‘єктність в педагогічному спілкуванні – це
сам зміст спілкування. В.С.Возняк стверджує: ―Справжнім суб‘єктом … адекватного
педагогічного процесу є сам зміст спілкування, сама атмосфера спілкувальності, співпраці,
контекст живих суб’єкт-суб’єктних відносин, котрі наповнені смислами, укорінені в культурі
і є особистісно значимими. Такий контекст – не просто „фон‖, не просто „середовище‖, а наче
жива тканина, здатна до розвитку. Найбільш істотним є той факт, що цей суб‘єктний контекст
втягує в себе предметний матеріал уже не як об’єкт вивчення, насичення, споживання, а саме
як культурний зміст‖ [5, с.247]. Справжній суб‘єкт педагогічного процесу незримий,
позбавлений предметності, тому так складно організувати освітнє спілкування за мірками цього
незримого, але істинного суб‘єкта, якому можна дати різні імена: ―Дух‖, ―Культура‖,
―Свобода‖, ―Спів-праця‖, ―Спілкування‖. Немає сумнівів, що стати причетним до царства Духу
можна лише зрікшись своїх обмежених мірок заради мір абсолютних, тобто повністю і
безкорисно перенести домінанту з себе на предмет, який з цього моменту більш не постає
мертвим задубілим зліпком, що не має жодного відношення до реального життя ні учнів, ні
учителя, але як раз і є цим життям, явленим у всій повноті і цілісності.
Розуміння між учителем і учнем відбувається завдяки спільно пережитому духовному
досвіду. Тільки в духовній єдності народжується живе слово, а можливо це в умовах
універсальної взаємної спів-причетності кожного всім суб‘єктам в Універсумі і всіх кожному.
Навчитися по-справжньому бачити Іншого можна лише за умови домінанти на Іншого.
Навчитися другодомінантності можна лише у ситуації дійсної орієнтації вчителя на учнів (а не
на абстрактні вимоги чиновних інстанцій чи на власні виховательські примхи), а їх співбуттєвого спілкування – на Світ як ціле. Другодомінатності можна навчитися не через повчання
і моралізування, а виключно у ситуації дійсної другодомінантності як способу розгортання
педагогічного спілкування.
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Summary
Bucyak I. “The-Other-Dominanсe” Universals as Regulative Idea of the New Pedagogical Thinking.
The article reveals “the-other-dominanсe” universals of Batischev “deep communication” conception inside the
philosophical and pedagogical frame. The author states that shifting to the new pedagogical thinking objectively
needs developing this universals as a regulative idea which is able to solve modern educational process
collisions. Keywords: deep communication, the-other-dominance, universals, the Other, education.
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ОСВІТНЄ ЗНАННЯ: СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ
Досліджено феномен освітнього знання, проаналізовано його базовий зміст. Розглянуто
специфіку його функціонування у якості предметносутнісного і людиносутнісного у структурі
педагогічного знання. Акцентовано увагу на узгодженості логіки змісту освітнього знання і логіки
пізнавальних засобів. Ключові слова: освітнє знання, освітнє пізнання, сутнісне пізнання, освітня
діяльність, предметносутнісне знання, людиносутнісне знання.

Постановка проблеми. Сучасні модернізаційні процеси у вищій педагогічній освіті так чи
інакше торкаються проблеми знання, його продукування, трансляції, засвоєння та
використання. За межами означеного процесу пізнання неможливо освічувати, навчати й
формувати людську особистість, розвивати й породжувати культуру. Прискіплива увага у
зв‘язку з цим повинна зосереджуватися не лише на технологіях отримання знання й пошуках
способів його передання і засвоєння, а й на самій його структурі, що потребує істотної
трансформації, на його структурних елементах. З-поміж останніх особливо вирізняється освітнє
знання, яке, незважаючи на свою півстолітню історію й безперечну цінність, і понині не має
чітко визначеного понятійного статусу у категоріальному полі гуманітарних наук.
Метою здійсненого у статті аналізу виступає з‘ясування природи освітнього знання й
виявлення специфіки його функціонування у структурі педагогічного знання. Заявлена мета
зумовлює необхідність розв‘язання таких завдань: дослідити феномен освітнього знання;
проаналізувати його базовий зміст; виявити й обґрунтувати специфіку функціонування у
структурі педагогічного знання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз проблеми, порушеної у статті,
ґрунтувався на ідеях М.Шелера про освітнє знання як сутнісне знання, «знання досвідності»;
В.Слободчікова, який в контексті дослідження проблем антропології освіти акцентував увагу
на конструктивному смислі освітнього знання; О.Саннікової, яка при структуруванні категорії
«зміст освіти» як філософського поняття у межах феноменологічного підходу освітнє знання
обґрунтовує у якості змісту освіти; С.Максимової, яка з метою побудови антропологічної
концепції освітньої діяльності як практичного і пізнавального перетворення людиною самої
себе обґрунтувала специфіку освітнього знання у якості сутнісної підсистеми особистості,
здійснила спробу виявлення його когнітивного потенціалу та ін.
Виклад основного матеріалу. Освіта як сходження до всезагального є одночасно шляхом і
результатом його пізнання. Торований до всезагального шлях умовно розділений на два етапи:
через пізнання предметного (пізнання на рівні явищ) і сутнісного (пізнання на рівні сутності
явищ) світового цілого. Перший етап відбувається в процесі оволодіння предметним змістом і
змістом професійної підготовки, у ході засвоєння предметного і професійного знання. Другий
етап – сутнісне пізнання всезагального, – здійснюється в освітньому процесі і є результатом
оволодіння змістом освіти, засвоєння освітнього (сутнісного) знання.
Розмірковуючи «про прагнення до освіти» в ключі «буттєвої участі у всьому і
причетності до всього, що є в природі та історії світосутнісного, а не прагнути лише до
випадкового наявного буття», М.Шелер визначає його як «придбане на одному чи небагатьох
хороших, точних зразках речей і включене в систему знання сутнісне знання, яке стало
формою і правилом споглядання, «категорією» всіх випадкових фактів майбутнього досвіду,
що мають ту саму сутність» [11, с.37]. Освітнє знання як буттєве відношення завжди точно знає
те, чого воно не знає, воно «завжди docta ignorantia. У той же час воно завжди те істинно
сократичне «знання незнання», то «благоговіння перед філігранністю речей» (Ф.Ніцше), у
якому ми вже чуттєво схвачуємо, що світ набагато ширший і таємничіший, ніж наша
свідомість» [5, с.131]. Освітнє знання за цілями, змістом і засобами, досконаліше, витонченіше
за предметне, навчальне чи професійне знання, адже сама освіта – це «не навчальна підготовка
до чогось», до професії, спеціальності, до різного роду виробництва, а тим більше освіта існує
не заради такої підготовки» [11, с.31-32].
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Освітнє знання функціонує на рівні сутностей – сутностей речей (предметних явищ) і
людської сутності, тих сутностей, що представляють собою аспекти єдиного сутнісного цілого.
Доторкання обох сутностей подвоює «силу пізнання» речі (сутнісне пізнання речі стає для
суб‘єкта пізнання «другою натурою» (М.Шелер) у процесі оволодіння нею) і, разом з тим,
підсилює, оптимізує ріст людського духу. Таким чином відбувається обопільне живлення
сутностей. Без цієї узгодженості знання речі (явища, об‘єкта) робиться «безпредметноневпевненим», полишеним змісту, а стан душі – безплідним. Незадіяність суб‘єкта у пізнанні
речі робить її зміст «суб‘єктивно не випробуваним», не пізнаним. Щоб змінити ситуацію
потрібно, щоб зміст об‘єкта ввійшов у межі суб‘єкта. Тобто знання лише тоді відбудуться, коли
зміст предмета виявиться і розкриється у душі суб‘єкта. «Душа, що пізнає, повинна
представити свої сили і засоби предмету: це необхідно для того, щоб прийняти в себе його
зміст, дати йому здійснитися в собі. Предмет повинен начебто прозвучати своїм змістом у душі,
начебто висіктися в її тканині, істинно бути присутнім у ній так, щоб душа почала жити
стихією самого предмету…» [2, с.47].
На схожих позиціях стояв і П.Флоренський. «Пізнання, - на його думку, - це реальне
виходження того, хто пізнає, із себе чи, що те ж саме, - реальне входження того, що пізнається і
того, хто пізнає, реальне єднання пізнаваного і того, хто його пізнає» [9, с.6-73]. Загалом
ситуація, коли пізнання суті речей (пізнання істини) суб‘єктом не має зворотного зв‘язку
(одностороннє пізнання) є звичною ще з «картезіанського моменту історії» (М.Фуко). Вона
характеризується тим, що суб‘єкт здійснює вплив на істину, у результаті якого знання
накопичуються в об‘єктивному соціальному процесі, але істина не впливає на суб‘єкта, він не
потребує подальшої модифікації, зміни свого буття. «Зв‘язок між доступом до істини і вимогою
перетворення суб‘єкта і його буття ним самим була остаточно перервана, а істина стала
представляти собою автономний розвиток пізнання» [10, с.288].
Освітнє знання як змістовна основа освіти не редукується до будь-якої монопредметності
(не є монодисциплінарним корпусом знання). Хоча, якщо виходити з того, що знання є
універсальним критерієм освіченості, то й особистісний досвід також може бути представлений у
формі знання, яке матиме дещо інші властивості й іншу предметну сферу. Освітні знання повинні
акумулюватися у досвід духовно-особистісної самореалізації людини, стати його фундаментом.
Освітнє знання включає в себе як знання про всезагальне, сутнісне, так і знання шляхів
(способів, технік, технологій) його пізнання. Останнє дозволяє вести мову про методологічну
складову освітнього знання (якщо виходити з інтерпретації методологічного знання як знання
про способи діяльності, що сприяє взаємозумовленості знання і сфери його затребуваності). Цим
самим актуалізується узгодженість логіки змісту освітнього знання і логіки пізнавальних засобів.
Загалом, відмінність освітнього знання від інших структурних елементів педагогічного
знання полягає в тому, що воно не співпадає з науковим і філософським знанням; воно не є
знанням заради досягнення і володіння; таке знання зорієнтоване на духовне становлення
особистості, її призначенні; освітнє знання виражає всезагальне через індивідуальне;
визначається через освітні цілі і цінності; пов‘язане з соціальними й освітніми ідеалами,
соціальною організацією суспільства; має консолідуючий характер по відношенню до інших
типів знання, виступає основою цілісності знання [7]. На специфіці освітнього знання акцентує
увагу й В.І.Слободчиков, переконливо доводячи, що воно «не здобувається і не виводиться
засобами причино-наслідкової логіки: воно спеціально будується, конструюється як цілісне
(живе) знання про цілісні феномени людської реальності» [8].
Отже, освітнє знання не асоціюється з науковим знанням. Останнє живить предметнознаннєву педагогіку і є основою предметної орієнтації і практичної діяльності людей. Розбіжність
освітнього і наукового знання полягає в тому, що наукова істина «спеціалізується» на «констатації
фактичності світу», нівелюючи при цьому «людські істини» (Л.Мікешина). «Наукове вивчення, - на
переконання І.Ільїна, - є, насамперед, систематична практика предметної одержимості; цим знання
не вичерпується, але саме в цьому його начало й істинна основа. Поза мобілізаційного предметного
досвіду ніякого знання ніколи не було і не буде» [2, с.47].
Фундаментальною відзнакою освітнього знання виступає орієнтація на духовне
становлення людини, на виявлення її призначення. Освіта у такому випадку окреслює межі
динаміки духовної діяльності людини і цим самим забезпечує цілісність останньої, утворюючи
її мікрокосм і універсум. Саме освітнє знання визначає місію освіти – протистояння несвободі.
Виходячи з цього його не можна ототожнювати з прагматичним, бо у такому випадку воно
втратить свій сенс і призведе до винищування свободи освіти в суспільстві, спричинить
руйнацію людської цілісності. Оскільки освітнє знання є результатом конструктивної дії
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індивідуального людського переживання, то, відповідно, не може підпорядковуватися
інституціоналізованим загальним нормам, які принижують означення і певність
індивідуальності. Тобто, до освіти людину спонукає лише її власна внутрішня потреба, а не
зовнішні по відношенню до неї цілі. Саме тому освітнє знання є особистісним знанням.
Інтерпретуючи освітнє знання як «знання освіченості душі», С.О.Максимова називає його
душевним знанням. Як таке воно є результатом внутрішнього навчання і внутрішнього научіння
(А.Маслоу). Засвоюючи освітнє знання, людина вчиться «бути людиною взагалі, і лише потім
бути цією конкретною людиною» [4, с.146-147]. Отже, пізнання людиною свого єства робить її
освіченою. Таке пізнання завжди супроводжується внутрішньою трансформацією, у результаті
якої з‘являється новий погляд на світ і речі в ньому.
Результатом змісту освіти є не лише освітнє знання, а й породжена ним воля; знання при
цьому повинно вмерти, щоб воскреснути в якості волі. Як таке воно стає абсолютним.
Абсолютне знання – це істина, наближення до якої народжує відчуття готовності до всього,
позбавляє страху, невпевненості. «Знання, яким би вченим і глибоким чи яким би широким і
об‘ємним воно не було, все-таки залишається всього-на-всього лише власністю і володінням до
тих пір, поки не щезне, провалившись у незриму точку «я», щоб зі всією міццю вирватися
звідти в якості волі, у якості поверх чуттєвого і неосяжного духу. Знання зазнає такого
перетворення, коли перестає триматися тільки за об‘єкти, коли стає знанням про самого себе
чи, … знанням ідеї, самосвідомості духа. Тоді воно… викривляється в потяг, в інстинкт духу, у
несвідоме знання… все витягнене з цих переживань широке знання згущається у миттєве
знання, завдяки якому вона (людина. – І. П.) моментально обирає свій вчинок. Але щоб дійти до
цього стану, до цієї нематеріальності, знанню потрібно пожертвувати своїми смертними
частинами і в якості безсмертного стати волею» [12].
Слід зазначити, що понятійний статус освітнього знання має сьогодні дещо розмиті
контури. Тематика освітнього знання в сучасній педагогічній літературі, як правило,
ототожнюється із проблемою структури і підрозділів загальної педагогіки. Сучасні дослідники
феномену освітнього знання витлумачують його як вид адаптованого до вікових потреб і рівня
розвитку дитини наукового знання, яке транслює вчитель і засвоює (інтеріорізує) учень
(Г.Зборовський, Є.Шукліна), як сукупність людських знань про предметну область, необхідних
особистості для професійної діяльності у даній предметній області (А.Ісаченко), як істотну
підсистему особистості [4], новий тип науковості, синтезовану сукупність релігійнофілософських принципів, гуманітарних знань, педагогічного досвіду, які покликані перебороти
розузгодженість і різнорідність двох типів виробництва: «виробництва» культурної людини в
освіті і «виробництво» знання про будову і базові процеси самої освіти [10].
Аналізуючи конструктивістський смисл освітнього знання В.І.Слободчіков відмічає його
цілісність і спрямованість на розв‘язання вузлових системоутворювальних запитів: про
абсолютний смисл людського буття, «який відкривається їй тільки у світлі Того, Хто вище всіх
кінцевих визначень цього смислу» (в ім’я Кого?); про цінності «своєї родової культури і її співбуття з іншими культурами» і визначенні себе у цьому ціннісно-смисловому просторі (в ім’я
чого?); про цілі «людського діяння, про ту точку… в культурно-історичному просторі, куди
необхідно потрапити і отримати бажані результати» (для чого?); про причини «видимих чи
неявних, але «природних» подій і обставин людської реальності» [8].
Освітнє знання здобувається у процесі індивідуальної освітньої діяльності суб‘єкта і є
результатом освітнього пізнання. Як осягнення суб‘єктом освіти шляхом конструювання і
оперування ідеальними образами своєї сутності, суб‘єктивної реальності освітнє пізнання
визначається як «встановлення смислового взаємозв‘язку між існуванням людини і її
індивідуального призначення. І в цьому своєму значенні освітнє пізнання володіє всіма
сутнісними характеристиками пізнання як такого» [4, с.124].
Отже, освітнє пізнання спрямоване на пізнання людиною самої себе, свого
індивідуального призначення. Для цього суб‘єкту пізнання слід розвивати освітні здібності, що
полягають у здатності змінювати навколишній світ і самого себе, фіксувати й оцінювати ці
зміни, усвідомлювати їх наслідки. Все це відбувається у процесі здійснення суб‘єктом пізнання
освітньої діяльності, що супроводжується конструктивною взаємодією зі своїм внутрішнім
світом і сприяє інтеграції та цілісності суб‘єкта не лише з власним внутрішнім світом, а й зі
світом зовнішнім (А.Маслоу). У зв‘язку з цим людина як суб‘єкт пізнання одночасно є і його
об‘єктом, займаючи таким чином позицію стороннього спостерігача стосовно самої себе. З
огляду на те, що індивід є і тим, хто здійснює пізнання, і тим, на кого воно спрямоване, то будьяка зміна його освітньо-пізнавальної діяльності спричинює зміни в суб‘єкті, який сприймає
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себе як об‘єкт, який зазнав змін. На переконання М.Кагана, такого роду індивідуальна
пізнавальна діяльність, що здійснюється на рівні самопізнання, не може піднятися на науковий
рівень, а натомість приречена здійснюватися на рівні практичного пізнання [3, с.60-61].
Пізнання суб‘єктом самого себе здійснюється двома шляхами: «зсередини» – шляхом
самопізнання і «ззовні» – за допомогою рефлексії. Занурюючись у себе в процесі самопізнання,
людина пізнає себе у зв‘язку з певними явищами власного життя (у рамках певних часових,
просторових фрагментах), вона не може вийти за його межі, стати стосовно нього у позицію
стороннього спостерігача. Такого роду «насущне пізнання самого себе», на думку
С.Максимової, неповне, часткове. Рефлексія, на противагу самопізнанню, дозволяє «відчути»
власне життя в його цілісності, що відбувається шляхом виходу за його межі. Вона дозволяє
ставити питання про сутність власного життя, що пізнається лише тоді, коли останнє бачиться
як цілісність [4, с.122-123].
Освітнє знання, як і освітнє пізнання загалом, функціонує з позицій об‘єкта і суб‘єкта. Як
об‘єкт пізнання воно стоїть на одній сходинці з природничим і соціально-гуманітарним
знанням. Такого роду знання характеризується обсягом і повнотою, у смисловому плані
суміщає реальне й ідеальне Я. Людина, яка оволоділа повнотою об‘єктивованого освітнього
знання, здатна бачити свій внутрішній світ, відмежовувати його від навколишнього світу.
Суб‘єктивоване освітнє знання відноситься до розряду неорганізованого, неявного, латентного
(М.Полані, В.Марк). Його обсяг і повноту достеменно знати неможливо. Саме про такого типу
знання розмірковував Г.Гегель, ведучи мову про те, що «людина ніколи не може знати, скільки
знань вона в дійсності має в глибині себе, хоча б і забутих нею; вони не належать до її
дійсності, до її суб‘єктивності як такої, але тільки до її буття, як воно є в собі» [1, с.133].
Схожої точки зору дотримувався і М.Полані, стверджуючи про те, що людина знає більше, ніж
може сказати [6, с.130]. Причина цього криється в тому, що практичним фундаментом
освітнього знання є життя людини у тісному сплетінні її думок, помислів, переживань і
предметності об‘єктивного світу [4, с.133].
Аналізуючи специфіку освітнього знання в системі людського знання, С.Максимова
виокремлює такі його розпізнавальні характеристики: суб‘єктом освітнього знання є завжди
конкретна людина; воно співзвучне основоположній, глибинній людській потребі – побудувати
свій власний «життєвий світ» (Е.Гуссерль); в основу освітнього знання покладено відношення,
що передбачає «участь одного сущого в так-бутті іншого сущого» (М.Шелер); освітнє знання
спрямоване на розуміння і перетворення внутрішнього світу людини. До елементів освітнього
знання як підсистеми людського знання вчений відносить: враження як активізатор освітнього
пошуку людини (як можливість звернути в себе, розібратися в собі); думки як форми
організації змісту освітньої діяльності індивіда; сенс життя як основної форми організації
життя як діяльності. Означені елементи являють собою специфічні ідеально-відображувальні
форми освітнього знання. Поряд із структурними елементами останнього виокремлюються
його критерії, що визначають специфіку і місце освітнього знання в системі людського знання.
З-поміж них: індивідуальна приналежність, пристрасність, цілісність, принципова новизна,
непевненність практичного застосування, відповідальність. Звідси специфічними бачаться і
функції цього типу знання. Так, його предметно-оформлювальна функція передбачає, що
суб‘єкт освіти знаходить і оформлює свою суб‘єктність, яка характеризується ставленням до
себе як до діяча самого себе. Оперативно-життєтворча функція освітнього знання скеровує його
на пошук, віднайдення, вибору та реалізації власного бажаного для людини індивідуального
образу. Упорядкування освітнього знання за елементами, критеріями та функціями дозволили
С.Максимовій класифікувати його за двома типами: сутнісно-особистісне і сутнісноіндивідуальне (мудрість, «очевидність серця»), що позначаються цілями, які формулює перед
собою суб‘єкт у процесі власної освітньої діяльності і які окреслюють дві можливості
застосування. У той час, коли сутнісно-особистісне освітнє знання слугує меті формування
соціально-рольової структури суб‘єкта освіти (відповідно, зміст цього типу знання
визначається знанням своєї соціальної (сімейної) ситуації і її меж; знанням буденних
компетентнісних рецептур; сукупністю правил власних дій у заданих соціальних певностях;
знання про незнання себе), сутнісно-індивідуальне знання забезпечує володіння суб‘єктом
структурою своєї особистості (його змістом є уявлення про явні та неявні вимоги слідування
нормам певного мікросоціуму; типізація подій, досвіду та ін.; концептуальна схема соціальних
ролей). Єднає ці два типи освітнього знання їх спільне прагнення становлення і якомога
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повніший розвиток особистості. «Визначення освітнього знання як знання заради особистості
може бути розкрито, по-перше, як знання, що сприяє знаходженню індивідом своєї
особистісної оформленості, і, по-друге, як знання, що дає особистості можливість відчути своє
єднання з усім сущим» [4, с.134-159].
Освітнє знання є ключовим фактором формування суб‘єктності індивіда. Суб‘єктність як
важіль й орієнтир у виборі способу життя є здатністю індивіда здійснювати зміни у власному
житті й у світі. При цьому у людини формується нове якісне творення, що відповідає за
відношення до себе як до будівничого самого себе.
Висновки. Отже, освітнє знання як результат освітнього пізнання є знанням
особистісним, індивідуально-сутнісним, емоційно забарвленим. Осереддям такого знання є
закрита сфера суб‘єктивної реальності, сфера сокровенного, яка повинна бути захищена від
зовнішнього паплюження, емоційної сухості й однотонності, безликого й нетремтливого
доторкання. Оволодіння освітнім знанням дає людині можливість і право вибору власної
освітньої траєкторії і вимагає від нього відповідальності за свій вибір; воно здійснюється у
результаті внутрішньої навченості й освіченості. Такого роду знання сфокусоване на вирішенні
фундаментальної проблеми становлення людського в людині.
Освітнє знання постає у двох вимірах, що зумовлює його двокомпонентну градацію:
предметносутнісне, яке зорієнтоване на пошук сутностей явищ предметного світу (об‘єктивної
реальності) та людиносутнісне, що спрямоване на пізнання людської сутності (суб‘єктивної
реальності). Двовимірна градація освітнього знання характеризує його як сутнісне.
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Summary
Prudchenko I. Educational Knowledge: Specific of Functioning in the Structure of Pedagogical
Knowledge. The phenomenon of educational knowledge is investigated, its base content is analysed. The
fundamental difference of educational knowledge – the orientation on the spiritual becoming of man – is educed
and described. The specific of its functioning in quality knowledge of subject essence and knowledge of human
essence in the structure of pedagogical knowledge is considered. Accented on co-ordination of logic of content of
educational knowledge and logic of cognitive facilities is attention. Keywords: educational knowledge, educational
cognition, essence cognition, educational activity, knowledge of subject essence, knowledge of human essence.
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Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
У статті проаналізовано основні передумови реформування вищої освіти, визначені зарубіжними
та вітчизняними вченими, також з’ясовано унікальність менеджменту вищої освіти. Визначено
особливості управління вищою освітою. Також стаття присвячена питанню про формування управління
освітою в Україні та етапи розвитку менеджменту як науки. Беручи до уваги швидкий розвиток високих
технологій , значні фінансові вигоди від практичної реалізації цих технологій, підвищення пріоритету
освіти і науки , насправді , зміна їх статусу , є важливим напрямком і головною функцією держави
.Проаналізувавши науково – педагогічні дослідження в галузі освіти , ми можемо визначити , що сьогодні
необхідність у здійсненні підготовки управлінських кадрів є актуальним і важливим для України. Слід
зазначити , що дане управління освітою нерозривно пов'язане з історичним розвитком теорій управління .
У зв'язку з цим , існує висока потреба в детальному аналізі та теоретичне дослідження формування
управління освітою в Україні . Також ми зазначили, що теоретичне узагальнення еволюції управління
показало , що вона має довгу історію, але наукові докази ми вперше отримали лише на початку ХХ
століття. На підставі вищевикладеного стає ясно , що в ході свого історичного розвитку менеджмент
освіти послідовно розвивається в напрямку соціалізації. Пошук шляхів підвищення людського потенціалу, з
урахуванням психологічних особливостей є визначним чинником у підвищенні ефективності освітніх
установ. У статті також аналізували останні дослідження і публікацій і визначили, що поточний вибір
парадигми управління залежить від поточних тенденцій в університеті. Ключові слова: керівництво,
менеджмент, менеджер, управління, розвиток управління.

Постановка проблеми. Досвід економічно розвинутих країн світу доводить, що освіта і
наука є одними з головних чинників забезпечення динамічного розвитку держави,
конкурентоспроможності її економіки, поліпшення якості життя суспільства. Бурхливий
розвиток високих технологій, отримання значних фінансових прибутків від практичного
впровадження цих технологій підсилюють пріоритетність освіти і науки, фактично змінюючи
їх статус: від важливих галузей до основних функцій держави.
Освіта України сьогодні переживає період глибинних змін, які зумовлені багатьма
чинниками, серед яких важливе місце посідають трансформаційні процеси в соціальній сфері та
формування нових цілей в освіті – роль школи набуває особливої значущості у становленні й
розвитку особистості, визначенні її життєвих пріоритетів та окресленні планів на майбутнє.
Проаналізувавши науково-педагогічні дослідження у сфері управління освітою можна
визначити, що сьогодні в Україні актуальною є потреба у підготовці фахівців менеджменту
освіти, які були б здатні реалізувати відповідні сучасні знання світового менеджменту в
освітній галузі.
Слід зазначити, що сучасний менеджмент освіти нерозривно пов‘язаний з історичним
розвитком управлінської думки. У зв‘язку із цим постає необхідність докладного аналізу та
теоретичного обґрунтування становлення менеджменту освіти в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поглиблене дослідження менеджменту освіти
спостерігається у наукових працях сучасних учених. Так, дослідження Л.Даниленко,
Г.Дмитренка, Г.Єльнікової, Л.Каращук, Н.Коломінського, Ю.Конаржевського, В.Крижко,
Є.Павлютенкова, В.Пікельної, В.Симонова та ін. розкривають сутність педагогічного
менеджменту й особливості управлінської діяльності.
Інтерес західних учених до менеджменту вищої школи протягом чотирьох останніх
десятиліть то посилювався, то слабшав. Р.Дім, С.Хіллярд і М.Рід фіксують розповсюдження
ідей про місце вчених та університетів у суспільстві знань. На їх думку, «знання – новий
капітал» є сучасною модною концепцією, а «менеджмент знань» – наукою революційного
порядку [16]. Аналізуючи лідерство в управлінні коледжами та університетами, А.Хоффман і
Р.Саммерс зв'язують докорінний поворот в адмініструванні вищої освіти із симптомом «погляд
у майбутнє» [17]. Х.Ортега-і-Гассет вивчає місію університетів, що само собою символічно
[18]. У монографії за редакцією В.Мєєка, Л.Годегебуре, Р.Сантьяго та Т.Карвало наведено
думки вчених десяти країн щодо динаміки реформ менеджменту середньої ланки вищої освіти.
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Різноманітність поглядів символізує широку палітру методів і форм розвитку вишів [18]. Іншу
думку обстоює М.Шатток. На його погляд, успішність університетів залежить від якості
викладання і досліджень, а не результативності менеджменту. При цьому добрий менеджмент
із часом сприяє процвітанню викладання і науки, а поганий (зустрічається частіше) підриває та
прискорює занепад [19]. Названі переконання відображають загальну стурбованість учених
ефективністю менеджменту вищої школи.
На пострадянському просторі менеджмент вищої школи став предметом дослідження
порівняно недавно. Праці російських учених вирізняє амбітність форм і широта діапазону
викладення проблеми. Вражає масштабом аналітична доповідь, що містить досвід, тенденції та
перспективи управління у вищій школі [15]. А.Асаул і Б.Капаров вдало поєднали науковий і
навчально-методичні засади у довідковому посібнику з управління ВНЗ в інноваційній економіці
[2]. Усебічно представлено управління факультетом у підручнику за редакцією С.Рєзника [13].
Для українських економістів характерною є глибина занурення у проблему. Наприклад,
монографія Т.Боголіб присвячена принципам управління ВНЗ [3]. С.Опрятний розглядає
особливості управлінського процесу у сфері вищої освіти [7]. О.Кратт визначає необхідність
реформування вищої освіти та висуває парадигми розвитку сучасної вищої школи [4].
Метою статті є дослідження теоретичних підходів та розробка практичних
рекомендацій щодо необхідності розвитку менеджменту освіти в контексті її унікальності та
сучасних управлінських парадигм розвитку.
Але не дивлячись на наявність наукових робіт, малодослідженими залишаються питання
розвитку менеджменту освіти з погляду потреб ринку праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб глибше охарактеризувати
менеджмент освіти, необхідно відстежити його розвиток у вітчизняній історії та зосередити
увагу на моментах становлення.
Розвиток управлінської думки в Україні неможливо розглядати у відриві від Росії. Саме
ці обставини зумовлені історичними подіями.
У наукових дослідженнях учених наголошується, що загальна освіта завжди мала на меті
навчання грамоті та відтворення позитивного досвіду покоління, що підростає. Становлення
управління в галузі освіти сягає часів Київської Русі. Зазначимо, що для цього періоду
характерним було використання окремих теоретичних положень у практичній діяльності.
Подальший розвиток управління в освіті пов‘язаний із появою церковних храмів, які
надавали первісну освіту і займалися підготовкою службовців для церкви та держави. Особливе
місце займали освітні школи, які утримувалися за рахунок братства, громади і передбачали
навчання дітей всіх православних.
Дослідження наукових джерел [5, с.13] показали, що в ХVІ ст. з появою цехових
організацій постала потреба в професійній підготовці спеціалістів. Саме це і зумовило
розширення мережі шкіл. Так, у ХVІІ–ХVІІІ ст. з‘являються приходські, початкові училища,
гімназії, ліцеї, пансіони, школи ремісників.
При цьому необхідно зазначити, що наука управління зароджувалась у давнину, проте
відокремлення її в самостійну галузь знань починається на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст. Цей період
пов‘язаний із розробкою ―теорії суспільного прогресу‖ російськими просвітителями
―природного права‖ та ―теорії суспільної угоди‖, зокрема О.Ф.Бєстужевим, А.П.Куніциним,
В.М.Малиновським, І.П.Пніним [11, с.16].
Аналіз праць з менеджменту освіти у вітчизняній історії дає підстави стверджувати, що
основні його положення викладені в публікаціях видатних педагогів дореволюційної Росії й
України. Для нашого дослідження цінними є праці М.В.Ломоносова, М.І.Пирогова,
Л.М.Толстого, К.Д.Ушинського.
М.В.Ломоносов досліджував процес управління школою в Росії. Саме йому належить
реалізація демократичних ідей в керівництві й організація навчально-виховного процесу гімназії,
застосування прогресивної методики навчання, складання ―Регламентів‖ і навчальних планів для
різних типів шкіл, написання підручників, введення нових предметів навчання [14, с.32].
Значний внесок в організацію шкільної справи зробив М.І.Пирогов. Учений створив у
навчальному окрузі своєрідну педагогічну школу підвищення кваліфікації для вчителів, сприяв
розвитку педагогічних рад гімназій, підготував відкриття університету в Одесі [14, с.39].
Видатний вітчизняний педагог К.Д.Ушинський також глибоко вивчав питання організації
навчального закладу. У своїй статті ―Три елемента школи‖, він показав механізм діяльності
навчального закладу: ―Діяльність навчальних закладів складається з трьох елементів:
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адміністративного, навчального та виховного. Від того, в якому співвідношенні будуть названі
види діяльності, залежить характер, зміст навчання та кінцевий результат цієї діяльності‖ [14, с.55].
К.Д.Ушинський вважав, що ―важливим в організації шкільної справи є виховання та
особистість вихователя. Так жодні статути і програми, жодний штучний організм закладу, як би
хитро він не був придуманий, не може замінити особистості вчителя у справі виховання‖ [14, с.55].
Згідно з поглядами Л.М.Толстого, важливим завданням школи є виховання творчої
особистості: ―якщо учень в школі самостійно не навчиться нічого творити, то в житті він
завжди буде наслідувати інших‖ [14, с.58]. Також видатний учений розвивав у дітей
самостійність і творчі здібності. Він відзначив, що творчі та моральні можливості дітей
розкриваються тільки тоді, коли вони стають учасниками педагогічного процесу. На думку
Л.М. Толстого, діти здатні виявляти індивідуальність, можуть розкривати свої інтелектуальні
можливості, а в майбутньому вирішити складні життєві проблеми. Письменник вважав, що
любов учителя допоможе розвитку самосвідомості дитини та приведе до становлення
високоморальної особистості.
Проаналізувавши наукові праці вітчизняних дослідників, доходимо висновку, що у 60–70
рр. ХІХ ст. створюються відділи народної освіти губернських земських управ на селі та
шкільних відділень міських управ. Головним завданням цих структур було створення та
підтримання умов для розвитку шкільної освіти.
Дослідження у галузі становлення освітнього менеджменту свідчать про невпинний
процес розвитку й оновлення функцій керівника. До особистості керівника ставляться нові
вимоги: ―це повинна бути особа сильна, освічена, випробувана в управлінні, яка вміє
управляти‖ [11, с.22].
Разом із тим можна зазначити, що основними рушійними силами, котрі зумовлюють
розвиток функцій керівника, є зміни соціально-економічної ситуації в країні, а також характер
та особливості управління суспільством на різних історичних етапах розвитку держави.
Початок ХХ ст. характеризується революцією в Росії та появою нової держави. Так у 20-ті
рр. ХХ ст. удосконалювався державний апарат управління. Безпосередньо цей процес і відзначився
на Статуті Єдиної трудової школи (1923) щодо прав та обов‘язків керівників. У розділі ―Управління
школою‖ вперше було охарактеризовано функціональний статус завідувача навчального закладу:
―керівництво педагогічною, адміністративною та господарською частиною; завідуючий був
зобов‘язаний стежити за перебігом навчально-виховного процесу, за розвитком учнівського
самоврядування; організовував працю школярів та створював систему ідейно-політичного
виховання; до функційних обов‘язків керівника навчального закладу входило все, що стосувалось
санітарно-гігієнічного стану шкільного приміщення, його ремонту, матеріально-технічного
забезпечення навчально-виховного процесу; завідуючий школою мав право припинити постанову
ради школи, а в окремих випадках – приймати самостійні рішення без ради школи‖ [5, с.45].
У післявоєнні роки були зроблені перші спроби розгляду діяльності керівника школи із
позицій системного підходу. Видатний український учений В.О.Сухомлинський розкривав
сутність шкільного керівництва, форми, методи та зміст роботи директора школи по організації
навчально-виховного процесу. Учений наголошував, що школа стає осередком лише тоді, коли
в ній панують чотири культи: Батьківщина, Людина, Матір і рідне Слово [5, с.47].
Аналізуючи наукову літературу, можна зазначити, що в 60–70-х рр. ХХ ст. збільшився
інтерес суспільства до школи та зокрема до проблеми школознавства. Цей період
характеризувався інтенсивним пошуком нових форм і методів управління, всебічним
вторгненням науки у практику управління, комплексним підходом до розв‘язання завдань,
системним аналізом об‘єктів управління.
У 80-х рр. ХХ ст. формувалися тенденції щодо демократичного стилю керівництва та
підвищення рівня професійної компетентності керівника школи. Дослідження теорії та
практики шкільного управління, особливостей, які повинні бути притаманні їм, знаходимо у
працях В.І.Бондаря, Б.С.Кобзаря, Ю.А.Конаржевського, М.І.Кондакова, В.І.Маслова,
М.Л.Портнова, Н.С.Сунцова, П.Т.Фролова, П.В.Худомінського та інших учених.
Дослідивши історичний розвиток менеджменту, можна зазначити, що саме в середині 90х рр. ХХ ст. поряд із поняттям ―керівник‖ починається широко вживатися термін ―менеджер‖.
Саме в цей період проводилась активна розробка проблем менеджменту освіти.
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Зі здобуття Україною незалежності відбуваються зміни в управлінні освітою. У Державній
національній програмі ―Освіта‖ (Україна ХХІ століття) визначено, що ―управління освітою має
бути спрямованим на організацію та забезпечення оптимальних умов функціонування галузі
освіти, створення системного механізму її саморегуляції на загальнонаціональному,
регіональному, місцевому рівнях та у навчально-виховних закладах і наукових установах освіти‖
[1]. Згідно із цією Постановою важливими стратегічними завданнями реформування управління
освітою є ―перехід від державного до державно-громадського управління; чітке розмежування
функцій між центральними регіональними і місцевими органами управління; забезпечення
самоврядування навчально-виховних закладів і наукових установ; утвердження в сфері освіти
гармонійного поєднання прав особи, суспільства і держави; автономізація функціонування
регіональних і місцевих органів управління освітою‖ [1].
Сучасні менеджери освіти діють в умовах кардинальних змін у суспільстві, що вимагає
від них нових підходів до управління закладами освіти. Недостатня розробленість проблем
щодо умов підготовки професійного менеджера освіти, підготовка до здійснення
менеджерської діяльності, низький рівень наукової організації праці детермінують цілу низку
труднощів і відхилень в управлінській діяльності менеджерів освіти.
Готовність до професійної педагогічної діяльності розглядається науковцями (Н.Кічук,
Л.Кондрашова, А.Ліненко, О.Мороз, О.Пєхота, В.Сластьонін, Г.Троцко та інші) як складне
соціально-педагогічне явище, яке містить у собі комплекс індивідуально-психологічних
якостей особистості і систему професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, які забезпечують
успішність реалізації професійно-педагогічних функцій. Тому однією з визначених нами
педагогічних умов підготовки менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними
проектами є розвиток професійно важливих якостей менеджерів освіти спрямованих на
ефективне здійснення ними управління соціально-педагогічними проектами. Узагальнюючи
сучасні науково-методичні надбання ми визначили найважливіші якості, якими має володіти
менеджер освіти для управління соціально-педагогічними проектами: управлінські якості,
організаторські здібності, лідерські якості (здатність управляти собою, уміння впливати на
оточуючих),
комунікативність,
стресостійкість,
креативність,
відповідальність,
дисциплінованість, об‘єктивність, толерантність, прагнення до успіху (стійка мотивація) та ін.
Підготовка менеджерів освіти буде ефективною, якщо: по-перше, буде забезпечений
розвиток професійно важливих якостей менеджерів освіти спрямованих на ефективне
здійснення ними управління соціально-педагогічними проектами; по-друге, буде забезпечена
мотивація менеджерів освіти до проектно-орієнтованого управління в галузі освіти; по-третє,
буде створено банк інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення аудиторної і
самостійної роботи менеджерів освіти. Також успішність процесу підготовки буде залежати від
вдалого застосування відповідних принципів і підходів.
Висновки. Теоретичне узагальнення еволюції управлінської думки показало, що
управління як процес має багатовікову історію, але наукове обґрунтування воно вперше
одержало тільки на початку ХХ ст.
Виходячи із вищезазначеного зрозуміло, що у процесі свого історичного розвитку управління
в освіті послідовно розверталося у бік соціалізації та психологізації. Пошук шляхів активізації
людського потенціалу та врахування психологічних особливостей персоналу стає визначним
фактором підвищення ефективності діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Таким чином, сучасний вибір парадигми менеджменту залежить від сучасних тенденцій
розвитку вишу. Тому необхідно докладно виявляти і грамотно систематизувати обставини, які
необхідно взяти до уваги під час вибору парадигми управління сучасним вищим навчальним
закладом. У сучасній Європі все частіше основний акцент роблять на відновленні автономії
навчальних закладів. Там управління і менеджмент розглядаються не стільки як механізми, що
гарантують автономію університетів, скільки як умови їхньої більшої відповідальності перед
суспільством. Отже, відповідно до загальних тенденцій централізації-децентралізації
сучасному управлінню має бути властива велика, порівняно з радянським періодом,
самостійність підструктур, що, проте, необхідно поєднувати. Виходячи з рівня автономізації
ВНЗ, для української ВШ прийнятна центристська модель управління, в якій органічно
поєднуються корпоративні та підприємницькі засади.
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Summary
Kondratyeva A. Theoretical and Methodological Basis of Management Education. The basic
preconditions of higher education reform, which are defined by foreign and domestic scientists are analyzed in
this article. It is found here peculiarities of a higher education management. Also the article is dedicated to the
question of the formation of education management in Ukraine and the stages of development of management as
a science. Whereas the rapid development of high technologies, a significant financial benefits from the practical
implementation of these technologies increase the priority of education and science, in fact, changing their
status, from important sectors of the main functions of the country. Have analyzed scientific and pedagogical
research in the field of education we can determine that today the need in education management training that
would be able to implement the relevant international modern knowledge management in education is actual and
important for Ukraine. It should be noted that the present education management is inextricably linked to the
historical development of management theories. In this regard, there is a high need for detailed analysis and
theoretical study of formation of education management in Ukraine. Also it is said that theoretical
generalization of the evolution of management showed that it has a long history, but the scientific evidence of it
first gained only at the beginning of the twentieth century. Based on the above it becomes clear that in the course
of its historical development management in education consistently developed toward socialization. Finding
ways to enhance human potential and taking into account psychological features staff is outstanding factor in
increasing the effectiveness of an educational institutions. The paper also analyzes recent research and
publications and determined that the current management paradigm choice depends on the current trends in the
university. Therefore it is necessary to thoroughly detect and correctly organize the circumstances to be taken
into account when choosing management paradigm in the modern university. Keywords: leadership,
management, manager, management, development management.
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РЕЦЕНЗІЇ
ТВОРЧА СПАДЩИНА МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО
ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РЕЛІГІЙНО-БОГОСЛОВСЬКОГО ДИСКУРСУ
Рецензія на колективну монографію
«“Тренос” Мелетія Смотрицького в дискурсі
західної філософської думки»1
«Бог, Який багаторазово й різноманітно говорив
здавна отцям [нашим] через пророків, в останні ж ці дні
говорив нам через Сина, Якого поставив спадкоємцем
усього, що Ним і віки створив» (Євр. 1. 1-2)2.
Цими словами апостол Павло наголошує на тому, що повноту Одкровення Божого на
землю приніс Втілений в Ісусі Христі Син Божий. Водночас він підкреслює, що Бог завжди
піклувався про людину, про її поступ на шляху до Богопізнання, духовного вдосконалення та
Богоуподібнення. Ця турбота виявлялася передусім в тому, що Творець посилав людям
духовних проводирів, так би мовити лідерів, які, будучи натхненні Богом, сповіщали людству
Його правду й волю. Так до іудейського народу «приходили» пророки, судді, левити та царі, до
давніх іранців – Заратуштра, до індусів і китайців – Будда та Конфуцій, до арабів-язичників –
Мухаммед. Інші народи так само мають своїх духовних гуру і просвітителів.
Підсумовуючи увесь процес Богопізнання, О. Мень зазначає: «Упродовж віків люди
сходили незліченну кількість доріг і стежинок; вони випробували і зважили майже все, що
лише міг охопити людський дух, – від світозаперечуючої містики до боговідкидаючого
матеріалізму. І лише тоді, коли наступила, висловлюючись біблійною мовою, «повнота часу»,
світу явилося Одкровення – найбільша і найвеличніша таємниця, людині було вказано шлях до
досконалого життя»3. «Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті й істини; і
ми бачили славу Його, славу, як Єдинородного від Отця, – наголошує Євангеліст Іоан» (Ін.
1, 14). Син Божий, сповнивши свою земну місію, заснував Церкву (Мт. 16, 18; 28, 20),
настановив пастирів, щоб вони пасли Його стадо (Дії, 20, 28) і разом виростали у храм
Господній і «житло Бога» (Єф. 2, 21-22). Але чи завжди вони розуміли свою місію і виконували
її так, як це належить обраним?
Зайвим буде доводити, що духовна виразність тієї чи іншої епохи значною мірою
залежить від того, настільки духовний лідер народу або ж нації усвідомлював своє покликання,
який він мав світогляд та які морально-етичні цінності культивував сам і що прищеплював
спільноті, для якої був прикладом у наслідуванні? Іншими словами, наскільки близьким і
зрозумілим для нього були настанови Ісуса Христа: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як
будете мати любов між собою» (Ін. 13, 35), або ж: «Кому більше дано, у того більше й
спитають» (Лк. 12, 47-49).

1

Кралюк П. М., Щепанський В. В., Якубович М. М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі
західної філософської думки / П. М. Кралюк, В. В., Щепанський, М. М. Якубович. – Острог:
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 220 с., іл.
2
Цит. за.: Біблія. Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту. – К.: Видання Київської
Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 1407 с. + додатки та
карти.
3
Мень А. Магизм и единобожие. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 9.
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У другій половині XVI і майже все XVII ст.1 українська паства перебувала у глибокій
правовій та духовно-моральній кризі2. Причин цьому було багато, хтось усю вину перекладає на
поляків3, хтось на «москалів»4, а хтось радить, як, наприклад, автор шукати корінь зла у
середовищі самих же українців. На нашу думку, найголовнішими причинами занепаду
православ‘я в Речі Посполитій були розлад внутрішньо-церковного життя Церкви, занепад моралі
та дисципліни серед ієрархів, ченців та рядового духовенства, низький рівень освіченості та
боротьба за сфери впливу, що точилася між церковними братствами, як легалізованими
позаієрархічними структурами Української церкви та її єпископатом5. Все це неминуче вело до
поглиблення кризи національно-церковної свідомості та пошуку оптимальної моделі
інституційно-еклезіологічної ідентичності в умовах чужоземного релігійно-політичного впливу.
Єдиною еклезіологічною формулою національної церковної тотожності тоді виглядала унія
Київської митрополії з Апостольським престолом, справжні мотиви якої мають яскраво
виражений внутрішній, локальний характер. Первісна фаза унійних колізій, що призвели до
Берестейського собору 1596 р. – це не реалізація планів, виношених чужими політичними та
духовно-релігійними центрами, а передусім – самостійні пошуки окремою частиною духовенства
Київської митрополії оптимального шляху виведення церкви з глибокої кризи, яку поглиблювали
порушення ієрархічного устрою, узурпація духовної влади у церкві світським елементом і
обмеженість у правах православних владик (у порівнянні з католицьким духовенством)6. Сюди ж
можна віднести і невідповідне, як вважали православні єпископи, їхнє соціальне та майнове
становище7. Для підтвердження цієї тези наведемо фрагмент із листа православного духовенства
Київської митрополії до короля Сигізмунда ІІІ Вази (1587 – 1632 рр.) від 24 грудня 1594 р.8. Він
1

Винятком є лише зовсім нетривалий в часі період правління Українською церквою святителем Петром
Могилою (1632 – 1647 рр.). Він характерний суттєвим духовно-культурним і освітнім піднесенням,
а тому його справедливо називають «золотою добою» Київської митрополії. Докл. див.: Шкрібляк
М. Митрополит Київський Петро Могила і провідні тенденції «золотої доби» Київської митрополії:
церковно-релігійний та національно-культурний контексти / М. В. Шкрібляк // Філософськобогословська спадщина мислителів XVII – XX ст. / за наук. ред. член-кор. НАПНУ В. О. Балуха. –
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 166 – 185.
2
Правове становище Української церкви (Київської митрополії) та причини її перманентної кризи, що
розтягнулася в часі на століття добре увиразненні в: Історія релігії в Україні: в 10-ти т. // Редкол.:
А. Колодний (голова) та ін. – К.: Центр духовної культури, 1996. – 1998. – Т. 2. Українське
Православ‘я. – 1996. – С. 139 – 190.
3
Наприклад, В. Кудрик пише буквально таке: «Історики, а вже головно всякі католицькі історики,
говорять, який то страшний занепад був в Православній Церкві […]. Не було ладу, не було
карности. Єпископи були негідні, священики темні, нарід непросвічений і забобонний […]. Що
занепад був то, се правда! Але ті історики не кладуть натиску на те, що було причиною того
занепаду. А без того виходить, що той занепад був з вини самої Православної Церкви – її
недбальства, її бездушності. Та на ділі се не був занепад, – се було знищення Церкви католиками
поляками». Див.: Кудрик В. Маловідоме з історії греко-католицької церкви: в 4-х т. – Винипег
(Канада): Вид-во «Еклезія», 1952. – Т. 1. – С. 17.
4
Коструба Т. Як Москва нищила Українську Церкву. – Львів: Бібліотека мирянина, 1995. – 160 с.
5
Див.: Шкрібляк М. Братський рух та його роль у суспільно-релігійному житті православних за умов
бездержавності / М. В. Шкрідляк // Часопис української історії. – Київ, 2011. – ғ 21. – С. 7-10, або
ж: Шкрібляк М. Роль і місце «світського елементу» у збереженні церковно-релігійного життя
православних у постберестейський період / М. В. Шкрібляк. Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута,
2011. – ғ 1 (5). – С. 86-95.
6
Див.: Шкрібляк М. Роль Львівської та Перемишської єпархій в унійних процесах кінця XVI – початку
XVIII століть / М. В. Шкрібляк. – Кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст.
наук. – Острог, 2007. – С. 64 – 68, та також: 81 – 102 с.
7
Шкрібляк М. Унія та уніатизм: український вимір // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. –
Вип. 1: Україно-ватиканські відносини в контексті супільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. д.
філос. н. А. Колодного. – Івано-Франківськ – Київ, 2008. – С. 352.
8
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настільки промовистий, що вартує того, аби його процитувати якомога повніше: „Будучи
відданими його милості государеві нашому у службі, молитвах та підданстві, про справи наші
спільні, та про єднання у святій вірі маємо відвагу мовити його королівській милості таке: поперше, ми – єпископи, бачачи в наших зверхників, їх милостей патріархів, великі неполадки і
недбання про Церкву Божу й святий закон, і залежність їх самих, і те, що з чотирьох патріархів
зробилося вісім (так багато їх ніколи не було, лише чотири), і який спосіб життя на престолах
своїх ведуть, і як один одного підкуповують, і як зубожіли соборні престоли Церкви Божої, а тут
до нас коли приїжджають, жодних диспутів з іновірцями не чинять, і з Письма Божого відповідей
їм дати не хочуть, навіть коли їх про це просити, натомість цікавляться більше дочасним і
ужитковим, аніж спасенним; і, понабиравши від нас грошей, скільки треба, там на землях
поганських, одне одного купують, і тільки так живуть (не кажучи вже про інші їх занедбаності).
А тому ми, не бажаючи перебувати у цьому недбальстві та під таким пастирством, одностайно
погодившись і за певних умов – якщо його
королівська милість, як покровитель наш
християнський і помазаник Божий, зволить хотіти, щоб хвалу Божу під одним пастирством
поширювати і надати нам, з єпископствами нашими, з церквами, з монастирями та з усім
духовенством, такі ж вольності, як їх милостям владикам духовним
римським, – хочемо, за
Божою поміччю, приступити до єдності у вірі і до того єдиного верховного пастиря, якому це
увірено Спасителем нашим‖1. „Тільки то й просимо, – писали церковні ієрархи, – аби його
милість государ наш, з єпископами нашими, запевнив у привілеях його королівської милості та
зволив артикули нижчеописані ствердити і скріпити на вічі часи‖2.
Однак, цей такий багатообіцяючий Берестейський собор, нічого доброго не дав. Його
підготовка та проведення призвели до розколу української пастви. Згідно із постановами
собору усі єпископські кафедри перейшли під юрисдикцію «нової» – «Уніатської» Церкви, яка
нині офіційно називається Українська Греко-Католицька. І, лише дві єпархії – Львівська та
Перемиська майже на століття залишалися православними. Проте не варто думати, що тут
вирувало справжнє православне життя: перше поунійне століття для цих єпархій – період
складних і суперечливих процесів боротьби за самозбереження. Взаємне викляття унійних
натхненників і та опонентів унії, функціонування двох ієрархій («зєдиненну» репрезентував
Київський митрополит Михайло Рогоза, п‘ять єпископів і три архімандрити, а «незєдиненну» –
всього два єпископи та архімандрит Києво-Печерський Інокентій Гізель), призвели до
екскалації соціально-релігійного конфлікту, що невдовзі переріс в міжконфесійну ворожнечу та
війну за релігійною ознакою.
Отже, як бачимо, суспільство справді було зморене, зболене і потрібна була людина, яка
б змогла взяти на себе роль національно-релігійного лідера і, передусім, пастиря, котрий би
недвозначно дистанціювався від міських церковних братств, які перебирали на себе не властиві
їм управлінські, судові і, навіть, богослужбові функції, руйнуючи і без цього хиткий церковноієрархічний устрій, православних полемістів-богословів на зразок Христофора Філалета3 чи
Стефана Зизанія4, які в боротьбі з латино-католиками та греко-католиками не гребували
1

Там само.
Там само. – С. 80.
3
Христофор Філалет – український письменник-полеміст з Волині, вихованець Острозької школи,
філософ. Прославився як автор полемічного твору «Апокрисис» (1597 р), спрямованого проти
єднання Української Православної Церкви з Римським Апостольським престолом та проти
латинства загалом. Критикуючи ідею Берестейської церковної унії, Філалет зовсім нічого не
говорить про суспільний лад і політику Речі Посполитої, а лише нагадує, що відносини між
монархом і народом мають ґрунтуватися на законах і добровільній згоді.
4
Стефан Зизаній (справжнє прізвище – Кукіль) народився в Галичині в 1550 р. Відомий письменникполеміст, церковний проповідник і гомілет кінця XVI – початку XVII ст. Відзначився своїми
полемічними дискурсами проти Берестейської унії та Римо-Католицької Церкви. За випади проти
Греко-католицької церкви, які сформульовані у «Книжиці на римський костел» (1595 р.), був
ув‘язнений за розпорядженнями митрополита Київського Михайла Рогози. Після втечі з тюрми,
учителював в Острозькій школі. Основні твори Стефана Зизанія – «Виклад віри» та «Казання
святого Кирила про антихриста та його знамення». На старості років сам впав в єресь, відкидаючи
фундаментальний тезис християнства – безсмертя душі.
2
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кальвіністсько-аріанськими аргументами, а також впливу політичного ісихазму, принесеного в
Україну афонським ченцем І. Вишенським1. Однією із таких постатей, яка активно включалися
у процес духовно-культурного відродження української пастви у поберестейський період є
Мелетій Смотрицький.
Водночас зауважимо, що він не був цим лідером нації. Мелетій Смотрицький – єпископ
відновленої 1620 р. Єрусалимським патріархом Феофаном і невизнаної урядом Речі
Посполитої православної ієрархії2. Він був висвячений на одну із найвіддаленіших від
тогочасних осередків духовно-культурного та освітнього життя єпархію – МстиславськоМогильовську (територія сучасної Бєларусі). Та й ту зайняти йому вдалося, як нам виглядає,
лише силою3. Зважаючи на стислість нашої розвідки, а також на те, що Мелетію Смотрицькому
присвячено не одну книгу, статтю чи брошуру, ми не ставимо собі за мету скласти повний
портрет архієпископа Полоцького і Мстиславського. Натомість спробуємо дати критичну
оцінку та висловити деякі власні міркування про тих, хто сьогодні актуалізує провідні ідеї
релігійно-полемічної та публіцистичної творчості Мелетія Смотрицького. Йдеться передусім
про колективну монографію науковців Національного університету «Острозька академія»
професора Петра Кралюка, Віталія Щепанського та Михайла Якубовича «Тренос» Мелетія
Смотрицького в дискурсі західної філософської думки»4.
Варто зауважити, що їх дослідницька роль полягає не стільки в популяризації творчості
цього шанованого Смотрич-Острожського Златоуста, а в тому, що в такому ключі вона
«прочитується» вперше. Насправді, постать видатного українського полеміста, богослова та
філософа Мелетія Смотрицького (1577 – 1633 рр.) добре відома усім дослідникам релігійного
життя ранньомодерної України. Водночас і життєвий шлях автора, і його праці («Тренос»,
«Апологія», «Антиграфи» та ін.) залишаються важливими джерелами для дослідження
православно-католицької полеміки та багатьох інших історико-релігієзнавчих питань. І все ж,
незважаючи на чималу кількість видань, присвячених Мелетію Смотрицькому, твори цього
автора ще й досі залишаються у вигляді стародруків та лише частково перекладалися сучасною
українською мовою. Вирішення цієї проблеми стало одним із завдань авторів монографії.
Надзвичайно насичене цитування оригінального тексту забезпечує введення у наукову
літературу раніше невідомих богословських ідей та філософсько-релігійних концептів
українського мислителя та церковного діяча епохи раннього модерну.
На увагу заслуговує те, що автори монографії доклали чимало зусиль для того, аби
донести до сучасного читача богословські погляди видатного мислителя. Перша частина
1

Анахроністські ідеї та погляди І. Вишенського, який обстоював православ‘я в його візантійськоазійській зашкарублості і цим самим «закликав українців до історичної сплячки», добре висвітлив
І. Франко та сучасний вчений А. Колодний. Див.: Франко І. Іван Вишенський, його час і
письменницька діяльність // Франко Іван Якович. Твори. В 20-ти томах. – К.: 1951 – 1956. – Т. 18. –
С. 412-506; Колодний А. Світобачення Івана Вишенського у контексті становлення українського
богословського релігієзнавства // Релігієзнавство України: В 2-х книгах. Книга перша: Релігієзнавча
думка України другого тисячоліття. – К., 2013. – С. 57-67.
2
Постать архієпископа чи не найсуперечливіша в історії Української церкви XVII ст. В один час він
виступає палким захисником православ‘я, в інший – ревним прихильником уніатизму й єдності з
Апостольським престолом (після Київського собору 1628 р.).
3
Першою жертвою, за словами Софрона Мудрого, «поєдинку за Білорусь» став греко-католицький
ієрарх Йосафат Кунцевич: православні, повівшися на провокацію, 1623 р. забили владику до смерті.
Ю. Федорів пише: „Ця подія потрясла цілою Українською Церквою, як з‘єдиненною так і
нез‘єдиненною. Багато православних українців осудили цей вчинок та стали переходити на бік
уніатів‖. Можна припускати, що й Мелетій Смотрицький (1620 – 1633 рр.) саме через ці обставини
перейшов на унію. Перейшовши на унію, владика розпочав просвітницьку роботу серед
православних. У творах „Апологія подорожі до східних країн‖ та „Паренезіс‖ Мелетій Смотрицький
доводив, що з‘єднання з Римською церквою не суперечить канонам і може принести Київській
митрополії значно більше користі, аніж унія з Москвою, яка уже тоді нависала над Українською
Церквою. „Він застерігав, – пише Ю.Федорів, – що московське православ‘я, до якого хилилися наші
владики, нічого доброго нашій Церкві не принесе‖. Докл. див: Федорів Ю. Історія Церкви в Україні.
– Репринтне видання. – Львів: Свічадо, 2001. – С. 176.
4
Кралюк П. М., Щепанський В. В., Якубович М. М. – Цит. праця.
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монографії1, яка містить критичне дослідження, розкриває зв‘язок між спадщиною Мелетія
Смотрицького та західноєвропейською філософію Середньовіччя й раннього модерну і цим
самим збагачує теоретико-методологічний ресурс сучасної богословської та філософської
думки, що є надзвичайно актуальним за умов пошуку нової гуманітарно-ціннісної парадигми
цивілізаційного поступу українського соціуму. До цього ж, автори наголошують на
поліметодичності та багатозначності української філософської традиції означеного періоду,
підкреслюють синтез західних і східних впливів у творчості багатьох українських мислителів,
зокрема: Герасима Смотрицького, Лаврентія та Стефана Зизаніїв, Іпатія Потія та ін.). Звісно ж,
найбільш скрупульозно вони розглядають богословські погляди самого Мелетія Смотрицького,
а тому стверджують, що він ввів «в українську православну традицію елементи арістотелізму»2
і став одним із перших українських мислителів, який розмежовував філософію і теологію,
позитивно оцінюючи філософський метод Томи Аквінського й томізму загалом3.
Як у критичному дослідженні, так і в інших частинах монографії, автори звертають увагу
на грецьку й латинську філософську термінологію, вживану християнським філософом і
богословом. Особливо цікаве поняття «метатеологія» – неологізм, запропонований мислителем
для означення специфічної філософської теології, яка протиставляється «наївному
раціоналізму» традиційної схоластики. І хоча, як справедливо зауважують дослідники, у праці
Мелетія Смотрицького важко помітити завершену філософську систему, йому вдалося
запропонувати певні богословські компроміси, потрібні і православним, і католикам.
Дослідники доводять, що саме «М. Смотрицькому та іншим діячам, що вийшли з острозького
культурного осередку, вдалося майже неможливе – внести в середовище православної традиції
дух раціоналізму, який, у свою чергу, «дозволив цій традиції протистояти окцидентальній
експансії»4. Водночас автори залишають відкритим таке важливе питання, як: чи був цей
раціоналізм суто європейським запозиченням, а чи мав власне автохтонне походження.
Оригінальним твердженням науковців є узагальнення про те, що у «Треносі» важко знайти
«довершеної філософської системи, чіткої логічної структури чи спроби критичної оцінки
популярних на той час наукових поглядів». Натомість дослідники виявляють настирливу спробу
М. Смотрицького максимально довершено обґрунтувати вирішення складного і заполітизованого
питання церковно-релігійної самовизначеності в умовах конкуренції з католицьким і
протестантським філософсько-богословськими дискурсами5. Дослідники доводять, що прагнення
до примирення богословських традицій і було одним із чинників, які привели автора «Треноса» до
прийняття унії». Ми з цим цілком погоджуємося. Оскільки справді архієпископ Полоцький і
Мстиславський Мелетій входив у трійку тих духовних лідерів, які розробляли новий проект
поєднання «Русі з Руссю». Інші два – це митрополит Київський Йосип-Вельмін Рутський і
архімандрит, а згодом і митрополит Київський Петро Могила6.
Особливою заслугою авторів є те, що їх праця містить коментований переклад
теологічної частини «Треносу» (Розділ V. Про сходження Святого Духа)7, де Мелетій
Смотрицький викладав своє бачення інтерпретації проблеми Filioque8. Переклад, виконаний
сучасною українською мовою, з одного боку показує глибину думки Смотрич-Острожського
Златоуста та увиразнює особливості його розуміння богословсько-філософського спадщини
минулого (творів східних та західних Отців Церкви, а також середньовічних мислителів
Бонавентури, Ансельма Кентерберійського, Томи Аквінського), а з іншого – високу фахову
зрілість самих авторів і їхнє вміння застосовувати ісагогіко-герменевтичні методи дослідження
оригінального тексту. Важливо, що вони не лише вмістили переклад частини «Треноса», а й як
додаток подали оригінальний старопольський текст9. Якість репринтного видання дозволяє
1

Там само. – С. 5-75.
Там само. – С. 74.
3
Там само. – 74-75.
4
Там само. – С. 75.
5
Там само.
6
Див.: Шкрібляк М. Митрополит Київський Петро Могила. – С. 166-185.
7
Кралюк П. М., Щепанський В. В., Якубович М. М. – Цит. праця. – С. 78-137.
8
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вільно працювати з оригіналом, для репрезентації якого використано примірник із
Ягеллонської бібліотеки (м. Краків, Польща).
Отже, монографія П. М. Кралюка, В. В. Щепанського та М. М. Якубовича «―Тренос‖
Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки»
– це передусім
безкомпромісний приклад глибокого, науково виваженого та полідисциплінарного дослідження
актуальної за власним ідейно-смисловим і когнітивним потенціалом, а отже й соціальною
значущістю спадщини видатного українського церковно-релігійного діяча, полеміста, філософа
та богослова – Мелетія Смотрицького. Вона справді може слугувати теоретико-методологічним
орієнтиром для сучасних історико-філософських і богословських студій в Україні, адже
презентує і критичне дослідження, і науковий переклад першоджерела.
Сподіваємося, що з кожним роком у нас лише більшатиме праць, які так само, як і ця
монографія, популяризують історію розвитку філософії на українських землях, знайомлячи нас
з духом минулих історичних епох, словом і чином їх творців.
Микола Шкрібляк

ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ.
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ДУМКИ ЕДІТ ШТАЙН
Rafal Kazimierz Wilk OSPPE
PODSTAWA JEDNOSTKOWEGO BYTU CZŁOWIEKA
STUDIUM W OPARCIU O MYŚL EDYTY STEIN

Wydawnictwo UNUM
Kraków 2009
У духовних пошуках філософів, психологів, богословів, культурологів проблеми
антропології ніколи не залишаються поза увагою, але бувають часи, коли вони стають особливо
актуальними. Іноді це трапляється на вимогу часу, іноді внаслідок появи якоїсь публікації, яка
неочікувано сколихне свідомість допитливих і увиразнить новий аспект наукового бачення. Саме
цю ситуацію маємо з книжкою Рафаїла Казиміра Вілка, яка оповідає про життя і теоретичний
доробок Едіт Штайн, що є гідним внеском до європейської філософської скарбниці.
Життя цієї непересічної особистості буремне і повне страждань. Едіт Штайн народилася 12
жовтня 1891 р. у колишньому німецькому Бреслау (тепер польський Вроцлав), була
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наймолодшою (одинадцятою) дитиною єврейської сім‘ї. Після смерті батька її вихованням
опікувалась глибоко віруюча мати. Едіт була високоосвіченою людиною, студіювала німецьку
мову, філософію, психологію в університетах Бреслау, Геттінгена та Фрайбурга. У 1916 р.
захистила дисертацію "Щодо проблеми емпатії", яку виконала під керівництвом видатного
феноменолога Едмунда Гуссерля, і стала його науковим співробітником. Емпатія як
переживання досвіду ―чужої свідомості‖, докладно подана в цій дисертації, завжди тою чи тою
мірою залишалася в полі зору Едіти Штайн.
У роки Першої світової війни Едіта Штайн самозречено працювала на фронті сестроююжалібницею. Повернувшись до наукової діяльності, вона відчула поклик релігії не лише як
феномену. Вона занурилась у праці святої Терези Авільської що зорієнтували її до кармеліток.
У 1922 р. вона прийняла хрещення в Католицькій церкві. Обравши Христову віру, вона
викладала в домініканській школі, досліджувала генезу філософської католицької думки.
У 1932 році вона отримала право вільно викладати в Мюнстері, у Вищому німецькому
науково-педагогічному інституті, але працювала там лише рік, бо в 1933 роц Гітлері заборонив
євреям обіймати будь-які громадські посади. Того ж року вона перейшла в чернецтво, стала
кармеліткою; тепер її ім‘я – Тереза Бенедикта Хреста.. Нагадаймо, що перші жіночі громади,
які жили під духовним керівництвом кармелітів при їхніх монастирях, виникли всередині ХV
ст.. в Італії та Німеччині. Члени громади з Гельдерна (бл. Кельна) першими звернулися з
проханням приєднати їх до Ордену кармелітів на правах другого ордену. Генеральний
настоятель Ордену кармелітів Іоан Сорет (1394-1471) допустив їх до принесення вічних
обітниць і прийняття чернечого облачення. 07.10.1452 р. буллою Cum nulla Папи Николая V
община кармеліток була офіційно затверджена як жіноча гілка Ордену кармелітів. Монастирі
кармелітів називались ―Кармелями‖ (або ―Кармилами‖) на знак спадковості духовної традиції,
що йде від першого кармелітського монастиря на горі Кармель. Черниці жили згідно зі
статутом св. Альберта Єрусалимського, що передбачав поєднання самітницької та общинної
форми чернецтва, ретельне дотримання постів і практику мовчання. Цей статут для
кармеліток у 1446 р. модифікував Папа Євгеній ІV, який установив основні принципи життя
ордену. Залишається дивуватись, як могла Едіт Штайн поєднувати викладання і вимогу
статуту кармелітів щодо практики мовчання.
Монастирське керівництво не забороняло їй наукову діяльність, і вона довершила свою
основну працю ―Скінченна істота і вічна Істота‖.
Вікіпедія стисло інформує: у 1938 році в Німеччині посилились переслідування євреїв,
тому сестру Терезу перевели в Голландію, в монастир міста Ехте. Наступного року вона
закінчує свою останню книгу «Scientia Crucis» (Наука Хреста). 20 липня 1942 р. в усіх церквах
Голландії зачитали звернення конференції єпископів країни, де засуджувався расизм нацистів.
У відповідь на це рейхскомісар Нідерландів Зейс-Інкварт наказав заарештувати усіх хрещених
євреїв. У серпні 1942тр. сестру Терезу разом з іншими голландськими християнами-євреями
було вивезено до Освєнціма, де вона загинула в газовій камері. Її було беатифіковано 1 травня
1987 р., а 11 жовтня 1998 р. папа Іван Павло ĮĮ канонізував її. Св. Едіт Штайн проголошена
одною з небесних покровительок Європи.
Автор монографії, Рафаїл Казимір Вілк, на початку своєї праці зауважує, що прагне
з‘ясувати лише один аспект важливої проблеми, а саме: чим зумовлена поява людини як
особистісного буття, особистісної унікальної, неповторної екзистенції. Але книжка значно
виходить за ці межі і подає надзвичайно захопливо і ґрунтовно теоретичне осмислення важливої
антропологічної сфери.
Кожна людина усвідомлює себе конкретною буттєвою особистістю, котра у довкіллі
вирізняється з-посеред інших, знаючи, що “я” не є ні “він”, ні “вона”, ні тим більше “це” чи
“оте”. Але водночас вона усвідомлює себе особистістю, яка постала внаслідок концентрації
(поєднання) великої кількості соціальних і матеріальних елементів. Таку інформацію про своє
буття людина одержує з поточного знання, що дає змогу усвідомлювати своє індивідуалізоване
особистісне буття. Рафаїл Вілк переконує: ця дійсність, знання про яку людина одержує ще на
донауковому етапі, потребує обґрунтування, критичного осмислення, що найкраще
проаналізовано у філософії арістотелівсько-томістичній та в концепції Яна Дунса Скота.
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У світлі усталених визначень можемо твердити, що людина як особистість у певний спосіб
індивідуалізована своїм тілом, але зовсім не так, як то є з істотами нижчими в природній генезі.
Оскільки тіло людини на її субстанційній формі, тобто душі, ставить свій індивідуальний знак,
або, інакше, – душа відбирає від організованого нею тіла його ―код‖, саме це робить її
неповторною. Так само людська душа у властивий для неї спосіб індивідуалізує людське буття.
Хоча ми кажемо, що наявність великої кількості форм можлива завдяки матерії, однак сама
матерія існує з огляду на кожну з тих форм. Вона є пасивним началом творення особистості, а
душа – активним. Рафаїл Вілк зауважує: ця теза відповідає засадам католицької Церкви, але
потребує додаткового тлумачення. Він нагадує, що душа як форма субстанційна дає людині
родову характеристику – essentia – і властивий для неї акт існування. Есенція є чимось
надаваним, саме завдяки ній людина є власне людиною.
Книжка має вступ і 5 розділів. Варто їх назвати для ознайомлення, це дасть можливість
стисло зорієнтуватись у філософській палітрі, якою послуговується автор, аналізуючи
духовний європейський контекст, до якого мала стосунок Едіт Штайн.
Розділ 1. Введення до методології філософії Едіт Штайн. Тут є три частини: а) про джерело
філософії; б) про способи і цілі філософії; в) про проблему мовної комунікації. Автор починає
оповідь вельми значущими словами: ―Про властивості людини свідчить відкритість її розуму
для Істини. Едіт Штайн, асистентка Едмунда Гуссерля, все своє життя присвятила на пошук
Істини і свідчення про це‖. До пізнання Істини вона ішла через філософію і ―досягла
Абсолютної Істини – віднайшла Бога‖. Відкритість до розмаїтих способів осягнення Істини
допомогла їй уникнути окопів якоїсь однієї інтелектуальної школи, привчила її ―зі скарбниці
людської думки добувати все вартісне, що становить найвизначніші плоди інтелектуальних
зусиль людини‖. Найближчий був їй метод феноменологічний, який назавжди залишив сліди в
її теоретичних пошуках. Пізніше прийшла до томізму і писала про себе так: Авторка… мусила
почати наново свій інтелектуальний шлях. Вихована в школі Едмунда Гуссерля, написала
низку феноменологічних філософських праць‖, про філософію томізму зі скрухою заявила, що
її допіру вчить, а свою книжку “Endliches und Ewiges Sein” готує ―для тих, хто прагне вчитися
разом із нею‖.
2. Розділ другий. Життєва структура людини. а) Характеристика людського тіла; б) Про
досвід людського тіла; в) Характеристика людської душі; г) Про досвід людської душі.
3. Розділ третій. Людина як особистісне буття. а) Проблема чистого Я; б) Проблема
особистісного Я; в) Я як чинник інтеграції.
4. Розділ четвертий. Засада особовості ‘ спроба засадничих визначень. а) Тіло як основа
становлення особистості людини; б) Душа як основа становлення особистості людини; в)
спроба систематизації.
5. Розділ п‘ятий. Доповнення і висновки. а) Як то бути ангелом? б) Ангел і людина; в) У
пошуках з‘ясування.
У Закінченні автор наголошує, що у працях Едіт Штайн ―Буття скінченне і буття вічне‖ та
―Знання Хреста‖ широко представлені ідеї, закладені в її ранніх творах.
Монографію не можна переповідати, її треба уважно читати, адже в ній ґрунтовно і з
великою пошаною описано життєвий і творчий шлях Терези Бенедикти Хреста. Філософфеноменолог і водночас містик-кармелітка, вона прагнула глибоко зрозуміти людину та її місце
у світі; у своєму пошуку Істини і просуванні до неї не обмежувалась науковими працями, а
засвідчила це самим життям. З різних причин про неї довго мовчали, тож тепер треба активно
залучати її праці до практики сьогодення.
У Кельні є пам‘ятник Едіт Штайн, де вона зображена водночас у трьох іпостасях: молода
дівчина, задумана про майбутній життєвий шлях; жінка – вчений, науковець, на скульптурі її
голова розщеплена, вона ще не може поєднати істину науки та істину віри; зрештою черниця
на вузькій кам‘янистій стежині. Ця стежина упирається в купу взуття: черевики, дитячі
черевички, жіночі туфельки, залишені перед входом до газової камери… Усі, хто до неї
увійшли, полетіли до неба.
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Якщо святі полетіли на небо, то ж не тому, що втікали з грішної землі. Віруючі певні:
святі не полишають своєї місії, опинившись на небі. Але очікувати на їхню допомогу, лише
перебуваючи в молитві, мабуть, замало.
У духовному житті сучасного людства триває в напрузі дилема: богослов‘я чи
світськість, розум чи віра. Вододіл між ними давно вже не категоричний, є розмаїті варіанти
зближення і взаємопроникнення, давній непримиренний ригоризм відступив перед
гуманістичними впливами. Щира віра не затьмарюється взаєминами із світськими чеснотами,
зберігаючи правдиву причетність зокрема до християнських канонів. Завжди залишається
актуальним твердження: для Ісуса нема ні елліна, ні юдея, вірними він визнає людей не за
походженням (кров‘ю) чи родинними зв‘язками, а за щирим визнанням його науки як
правдивого шляху повернення до Бога.

Тетяна Біленко
(м. Дрогобич)
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