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ГУМАНІТАРНО-НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ 
 
 
 
 

© Михайло Марчук, Світлана Мудра  
(Чернівці) 

 
ФЕНОМЕН І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ 

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЗНАННЯ 
 
Після публікації відомої праці Т.Куна «Структура наукових револю-

цій» поняття «парадигма» настільки широко стало використовуватися в 
літературі з історії, філософії та методології науки, що такій «популяр-
ності» міг би позаздрити будь-який дослідник, якому пощастило ввести 
й обґрунтувати оригінальне поняття.  

Евристичними можливостями цієї категорії скористалися передусім 
представники природничонаукової методології. Коли ж гуманітарні нау-
ки досягли відповідного рівня розвитку своєї концептуальної самосвідо-
мості, неминуче постало питання про власну парадигму, її різновиди, 
смислові трансформації, а також про співвідношення з парадигмальними 
зрушеннями в історії природознавства.  

Зазвичай, коли йдеться про гуманітарні науки, вважається, що вони ви-
вчають усе надматеріальне, культурний аспект буття, духовність або 
суб’єктивну реальність, усе те, що вирізняє людину на тлі закономірного 
розвитку природи. Таке розуміння виникло на межі ХІХ-ХХ століть, коли в 
класичній науці розпочалася криза, пов’язана з неможливістю традиційними 
засобами пояснити специфіку людської взаємодії зі світом, а саме цілеспря-
мованість її поведінки, яка не вкладається в жодні схеми причинової зумов-
леності, типи закономірних зв’язків, які розкриває природознавство.  

Специфіка гуманітарного знання іноді слугує підставою для запере-
чення парадигм в окремих гуманітарних науках, наприклад, в історич-
них, оскільки завдання побудови теорії в них нібито не розв'язуване вна-
слідок їхньої складності та нелінійності. Однак, по-перше, парадигми не 
зводяться лише до теорій, а містять у собі соціокультурні компоненти, 
по-друге, в історичних науках парадигмами часто постають філософські, 
психологічні й інші концепції. Крім того, зміна парадигм у природознав-
стві зазвичай означає прогрес у наукових дослідженнях: більш пізня па-
радигма здебільшого – більш досконала. Наприклад, релятивістська ме-
ханіка має кращі пояснювальні можливості порівняно з ньютонівською 
парадигмою. Значною мірою це пов'язане з тим, що фізичний світ прак-
тично не змінюється. Соціально-культурний світ, навпаки, змінюється 
досить істотно. Тому тут більш пізні парадигми не обов'язково кращі. 
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Вони плідні в розумінні нових умов, але можуть не спрацювати в пояс-
ненні попередніх історичних періодів.  

Якщо виходити з особливого значення гуманітарного знання у фор-
муванні духовності людини, то ми не можемо закривати очі на існуючу 
тут проблему. Суть її в тому, що після краху культивованого упродовж 
десятиліть світогляду наше суспільство (за винятком окремих особисто-
стей) потрапило в ідеологічний вакуум, у якому владарює комерційна 
масасова бездуховна культура. Поняття гуманітарності (етимологічне 
значення слова) вказує на зв’язок проблеми з людиною. Стосовно ж нау-
кового знання це поняття означає в першу чергу проблему людського 
змісту пізнаваного, будь то природа чи культура. 

Цю тему варто досліджувати не лише в методологічному чи наукоз-
навчому плані, а й ширше – як проблему, пов’язану з духоно-ціннісними 
орієнтирами людини і культури. Міра гуманітарності знання відповідає 
мірі людських смислів, які в ньому відображаються.  

Попередня державна офіційна ідеологія задавала загальний контекст 
осмислення гуманітарного виміру знання чіткою настановою на первин-
ність соціального перед індивідуальним, а це означало, що практично 
виключалася можливість теоретичного осмислення душевно-
неповторно, творчо-особистісного, в кінцевому підсумку – всього того, 
що й лежить в основі гуманітарності культури. Понад те, не менш одно-
значна настанова на науковість (а по суті – позитивність) усякого знання 
чітко корелювала з ідеєю його ціннісної нейтральності, тобто свободи 
від абсолютних, ідеальних цінностей, які раціонально неможливо було 
виправдати й обґрунтувати, чим по суті створювалися передумови для 
ціннісного нігілізму та релятивізму. Культивування такого стану свідомо 
чи несвідомо було вигідним, оскільки насаджувана ідеологія могла віль-
но поширюватися, не зустрічаючи серйозної конкуренції.  

Специфіка духовного світу людини в тому, що його неможливо пі-
знати як об’єкт, або вірніше ціннісно нейтрально, тому що неврахування 
ціннісної сфери дає нам однобічну картину, неповне знання про людину, 
яка, по-перше, ніколи не залишається незмінною, постійно себе вдоско-
налюючи на ґрунті ціннісного самовизначення, по-друге, знання про неї 
не може бути використане для того, щоб її підпорядкувати якійсь надін-
дивідуальній зовнішній цілі, наприклад, прискоренню суспільного пос-
тупу чи утвердження загального блага, хоча така негуманна практика 
була вельми поширеною в історії, зокрема в ХХ столітті – у добу «тота-
льної масовизації суспільства» (Ортега-і-Гасет), не без участі, звичайно, 
соціально-(не)гуманітарного знання. По-справжньому гуманітарне знан-
ня своїм об’єктом і предметом має людину як останню, кінцеву мету, а 
не засіб для маніпулювання. Це означає, що неодмінно мають урахову-
ватися ціннісні орієнтири особистості. 

В міру становлення й утвердження такого розуміння суті знання про 
людину в європейській світоглядно-методологічній думці формувалися 
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передумови конституювання гуманітарно-наукового знання, здатного ви-
тіснити редукціоністські тенденції. Гуманітарний складник європейської 
культури мислення зміцнювався через урахування християнської духовно-
сті та відродження давньогрецької антропологічної традиції. Без опори на 
гуманітарну традицію гуманітарне знання неможливе. Тобто тільки через 
пізнання традиції відкривається сфера пізнання гуманітарного. Власне 
засоби гуманітарного пізнання – це і є засоби пізнання традиції. 

Проблема специфіки гуманітарного знання постає передусім як ме-
тодологічна, тобто проблема з’ясування своєрідності, відмінності від 
природничонаукового знання. Водночас констатація специфіки методів 
висуває завдання обґрунтування, тобто правомірності існування гумані-
тарних знань як науки, а не довільних «штудій». 

На цьому шляху гуманітарна методологія від самого початку зіткну-
лася з неабиякими труднощами, багато з яких і досі не подолані, напри-
клад, обґрунтування науковості «духовних», історичних наук, їх епісте-
мологічного статусу, специфіки методів, які вважають адекватними у 
гуманітарній сфері наукового знання тощо.  

Найперше, що було зроблено представниками гуманітарної методоло-
гії – це порівняння та протиставлення природничонаукового пояснення і 
розуміння як особливого методу гуманітаристики. Для В.Дільтея, напри-
клад, його специфіка полягала в інтуїтивному осягненні певної духовної 
цілісності ніби зсередини, на відміну від суто зовнішнього підведення того 
чи того досліджуваного явища під загальні закони, як це відбувається у 
природознавстві. Річ у тім, що людина – істота не лише природна, а й ку-
льтурна. Соціокультурний же контекст і буття в ньому людини в силу їх-
ньої неймовірної мінливості та складності пізнати природничонауковими 
засобами практично неможливо, тому що вони не вкладаються у «прокру-
стове ложе» застиглих раціональних схем. Знання про життя, духовність 
має бути іншим. Якщо «життя» неможливо звичними засобами описати за 
його зовнішніми виявами, то варто спробувати пізнати його внутрішнім 
чуттям і зрозуміти прихований у ньому смисл. 

Філософія життя зробила свій неоціненний внесок у становлення гу-
манітарно-наукового знання, запропонувавши особливий метод розумін-
ня, ґрунтовно розроблений відтак герменевтикою. Побачивши в суспільс-
тві живий, одухотворений, дуже складний і цілісний організм, адекватне 
пізнання якого передбачає специфічні, відповідні цій складності методи, 
філософія життя вперше змінила традиційні уявлення про науку. Проте 
вона не змогла досягти головного – не під силу їй виявилось обґрунтувати 
достовірність і загальнозначущість (у кінцевому підсумку – науковість) 
гуманітарного знання, тобто без відповіді залишилося питання, як досягти 
такого розуміння, що було б однаковим і доступним для всіх. 

Обґрунтування науковості знання проблематичне навіть у філософії 
природознавства, не кажучи вже про гуманітарну сферу знання, що по-
чала конституюватися значно пізніше. До цього часу переконливо не 
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доведено, що через осяяння, в актах інтуїтивного здогаду, використову-
ючи містичні практики тощо справді можна досягти істинного наукового 
знання, що й намагалися від самого початку зробити представники філо-
софії життя. Хоча їм і не судилося розв’язати проблему, ціла низка скла-
дних питань, які постали в результаті виявлення найхарактернішої риси 
гуманітарного знання – неможливості його отримання природничонау-
ковими методами – засвідчує важливе місце філософії життя в історії 
становлення гуманітарно-наукової методології. 

Загалом, якщо з історичної дистанції подивитися на процес консти-
туювання гуманітарно-наукової методології, то напрошується висновок, 
який узгоджується з логікою вихідної гіпотези: якщо гуманітарне знання 
в принципі може бути науковим, то методи природничих і гуманітарних 
наук у кінцевому підсумку повинні бути тотожними, однак якщо гумані-
тарне знання принципово відмінне від природничонаукового, то й мето-
дологічна база його має кардинально відрізнятися, бути настільки спе-
цифічною, що про науковість якщо й можна говорити, то тільки у нетра-
диційному її розумінні – науковість якогось особливого, вищого типу, 
що межує з езотерикою. Цим і пояснюється розмаїття концепцій і підхо-
дів, які репрезентують увесь, умовно кажучи, «спектр» ідей, що лежать в 
основі різних, у тому числі й діаметрально протилежних підходів. І саме 
тому так важко знайти «золоту середину» між крайнощами (натураліза-
ція та містифікація) як у постановці, так і розв’язанні проблеми. 

Найпростіше було б, як це намагалися зробити інші мислителі, шу-
кати можливості «сцієнтифікації» гуманітаристики, тобто в самій приро-
дничонауковій методології виявляти приховані, нереалізовані можливос-
ті наукового пояснення фактів історії, людського життя, духовності, що 
дозволило б отримати гуманітарному пізнанню стас наукового. Позити-
вістський варіант, який послідовно і повною мірою реалізувався у соціо-
логії, мав не тільки позитивні, а й негативні сторони. Зведення гуманіта-
рного до соціального, применшення його значущості загрожує дегумані-
зацією суспільства. Тотальна раціоналізація суспільного життя не зали-
шає місця для вільного та всебічного розвитку особистості, виправдову-
ючи це перевагами організованості та керованості соціуму, в якому лю-
дина стає фактично рабом. І саме ця небезпека, прозорливо передбачена 
найпроникливішими умами ХІХ ст. призвела в кінцевому підсумку до 
спроб обґрунтувати особливий епістемологічний статус і проблематику 
гуманітарно-наукового знання.  

Вихідна методологічна настанова філософії життя була діаметрально 
протилежною – в самій гуманітарній сфері пізнання відшукати специфіч-
ні, характерні тільки для неї наукові методи і у такий спосіб обґрунтувати 
можливість «іншої», більш універсальної, гуманітарної науки. Колосальні 
труднощі, з якими вони несподівано зіштовхнулися, не дозволили до кінця 
реалізувати задумане. Не могла бути реалізована ними й інша можливість, 
яка так само цілком очевидна – не наполягати на строгій науковості гума-
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нітарного пізнання, натомість осмислювати унікальні когнітивні можли-
вості позанаукового погляду на реальність. Небезпечність означеної тен-
денції можливо й спонукала представників філософії життя, з одного боку, 
до пошуків, як би ми сьогодні сказали, гуманітарної раціональності, поз-
бавленої тоталітарних інтенцій, а з іншого боку, до відмови від ірраціона-
лізму, також небезпечного непередбачуваними наслідками. В результаті 
гуманітарні науки отримали евристично плідний і перспективний герме-
невтичний метод, який виявився настільки ефективним, що його стали 
використовувати і в природничонауковій сфері. 

Ще одна можливість обґрунтування специфіки гуманітарно-
наукової методології пов’язана з аксіологією – філософською теорією 
цінності. На відміну від герменевтичного цей підхід акцентував увагу 
не на проблематичній емпатії (вживанні у внутрішній світ особистості, 
культури), намаганні зрозуміти автора краще, ніж він сам себе розумів, 
а на пізнанні системи абсолютних цінностей, оскільки без аксіологіч-
ного складника гуманітарне знання уявити важко. 

Класична наука з її культом експериментального природничонау-
кового пізнання, на жаль, долучилася до поширення нігілістичних 
настроїв, оскільки вселяла надію на створення ціннісно нейтральної 
науки про суспільство, здатної отримувати достовірні знання, відкри-
вати об’єктивні закони, які можна практично використовувати задля 
блага людини і суспільства тощо. 

Проте були мислителі, які задовго до початку гуманітарної кризи, 
спричиненої науково-технічним поступом, відчували небезпеку, шукаю-
чи інші шляхи розвитку. Саме вони спробували вибудувати наукове пі-
знання, що включало б аксіологічний підхід і водночас орієнтувалося на 
більш адекватне гуманітарній сфері раціональне осмислення.  

Мова йде про баденську школу неокантіанства. Ціннісний спосіб об-
ґрунтування специфіки гуманітарного знання дістав у них найбільш усе-
бічне та глибоке вираження. Людське в людині – це духовність, яка тісно 
пов’язана з цінностями. Саме завдяки ціннісному розумінню дійсності 
з’явився відомий індивідуалізуючий метод, який протиставлявся генера-
зізуючому методу природничих наук. І зрозуміло чому, бо все неповтор-
не завжди мало більшу цінність і свідчило про вищу реальність, аніж 
повторювані природні феномени, які легко підвести під загальні закони. 

Міра загальності гуманітарно-наукового знання визначається ви-
знанням абсолютних цінностей. Саме це виключає редукцію людського 
до нелюдських якостей – природних або соціальних. Абсолютні цінності 
у свою чергу – ті, що вважаються вселюдськими і не завжди збігаються з 
індивідуальними чи корпоративними. В.Віндельбанд звернув увагу на 
типи суджень, якими оперують ці різні науки. З одного боку, є «факто-
логічні судження», що фіксують певний стан справ у світі. З іншого бо-
ку, є судження, в яких виражається наше ставлення до фактів – «оцінні 
судження». Позаяк оцінка передбачає наявність еталону чи взірця (кри-
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терію), то зрозуміло, що його можна знайти не в окремо взятій свідомос-
ті суб’єкта пізнання, а в загальноприйнятій системі цінностей, що ле-
жить в основі тієї чи тієї культури. Звідси, очевидно, назва – «науки про 
культуру». Маючи справу з людськими вимірами пізнаваної реальності, 
гуманітарне пізнання, бажаючи підтвердити свій науковий статус, по-
винні зосередити свою увагу на «самоочевидних принципах» абсолютної 
оцінки. Проблема, однак, у тому, що пізнати ці «самоочевидні принци-
пи» набагато важче, ніж загальні закони взаємодії природних об’єктів, 
оскільки вони приховані чи то в аксіологічних настановах, які зумовлю-
ють осмислені людські дії, чи в артефактах культури які репрезентують 
актуалізацію цих настанов (ідеальне в матеріальному). Ясно, що природ-
ничонаукові засоби тут безпорадні. Це під силу тільки філософії, які 
Г.Рікерт охарактеризував як «науку про цінності». Цінності – це новий 
вимір дійсності, врахування якого саме й лежить в основі нового типу 
наук, які завдяки цьому здатні глибше проникати у «природу» реальнос-
ті, слугуючи прикладом і для природничонаукового пізнання. 

Ціннісну природу гуманітарного пізнання підкреслював і предста-
вник «філософії життя» В.Дільтей, акцентуючи увагу на психологічній 
стороні справи. Саме переживання дозволяють у минулому і майбут-
ньому побачити цінне для сучасності, без усвідомлення якого немож-
ливо пізнати і зрозуміти смисл усього, що відбувається. Пізнаючи ми-
нуле, ми так само повинні «пережити» його, щоб зрозуміти індивідуа-
льне крізь призму загальнозначущих, абсолютних цінностей. Отже, не 
тільки філософія, а й історія визнавалася наукою, що безпосередньо 
виражає специфіку гуманітарного пізнання. Вона покликана пояснити, 
чому за певних обставин люди поводяться так, а не інакше, відкрити 
певні закономірні, причиново-наслідкові зв’язки. 

Але як уникнути у такому випадку суб’єктивізму і релятивізму? Чи 
буде знання, виведене з аналізу ціннісних настанов, емоційно-
психологічних чинників об’єктивним, інтерсуб’єктивним і власне науко-
вим? Саме тому Рікерт назвав гуманітарну сферу пізнання не «духовни-
ми науками» (Geistwissenschaften), а «науками про культуру», тому що в 
такому випадку легше виокремити об’єкт (у точному значенні цього сло-
ва) гуманітарно-наукового дослідження. Пізнаючи ці предмети, ми по суті 
відкриваємо те, що й покликані пізнавати гуманітарні науки. У кінцевому 
підсумку – системи цінностей, що призвели саме до такого, а не іншого 
результату. З огляду на несуб’єктивний характер означених аксіологічних 
систем їх можна визначити як «абсолютно самостійне царство, що лежить 
по той бік суб’єкта і об’єкта» (Г.Рікерт). Надання «трансцендентального» 
статусу ціннісній реальності мало на меті захистити гуманітарне знання 
від звинувачень у суб’єктивізмі. Разом із тим, уявлення про особливе са-
мостійне царство цінностей не було простою калькою платонівського 
«світу ідей» чи навіть аристотеліської концепції форм, хоча близька поді-
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бність очевидна. Мислителі нової доби шукали інші моделі, здатні бути 
корисними в науковому пізнанні, нехай і винятково гуманітарному. 

Кожна культура в своїй основі має певні уявлення про загальнозна-
чущі, вселюдські цінності (Істина, Краса, Добро, Благо й ін.). Незважаю-
чи на те, що розуміння та конкретні вияви їх у різних культурах інколи 
настільки відмінні, що здаються несумісними, все-таки можна виявити 
щось об’єктивне, спільне, що лежить в основі, тобто повторюване й, от-
же, закономірне, що дозволяє побачити у подіях минулого не випадко-
вий збіг обставин, а дію незалежних від особистісної сваволі чинників. 
Лише пізнавши його, ми зможемо говорити про науковий статус істори-
чного пізнання, бо тоді воно дістало б обґрунтування. 

Наука класичного періоду відкрито намагалася позбутися впливу 
філософії, з якої вона, власне, виросла, вважаючи будь-які гуманітарно-
ціннісні виміри знання такими, що спотворюють його об’єктивність. І 
тому, наприклад, К.Попер стверджував, що бути об’єктивним означає на 
давати впливати на себе своїм власним аксіологічним судженням. Ідеть-
ся про давню проблему демаркації наукового та ненаукового знання, що 
поступово втратила свою актуальність і не в останню чергу завдячуючи 
успіхам когнітивних практик гуманітаристики. Стало зрозуміло, що нея-
вні ціннісні настанови неминуче впливають на результати пізнання на-
віть у природознавстві, що й спонукало Попера ввести свій знаменитий 
принцип фальсифікаціонізму. По суті цей принцип означав відмову від 
претензій на абсолютність істинності знання.  

Гуманітарні ж науки за своєю суттю не можуть абстрагуватися від 
людиномірної природи своїх об’єктів, а також тієї обставини, що нехту-
вання відповідними ціннісними настановами як самого вченого, так і тих 
особистостей, які причетні до тієї предметної сфери, що вивчається, то-
му що це призвело б до їхнього самозаперечення. Зрозуміло, що коли ми 
змушені враховувати антопологічну релевантність об’єкта пізнання, то й 
суб’єктивні потенції того, хто пізнає вже не будуть вважатися такими, 
що заважають ефективному пошуку достовірного знання. Так у методо-
логії науки поступово визрівало нове парадигмальне зрушення, що кар-
динально вплинуло й на саме природознавство. 

Звідси специфічне розуміння предмета гуманітарного пізнання, від-
мова від опису, натомість конструювання теоретичних моделей, здатних 
пояснювати явища. Це специфічні моделі, не тотожні з моделями природ-
ничих наук. Їх особливість у тому, що враховується не тільки загальне 
(пошук універсальних законів), а й конкретно-ситуативне. Відповідно, 
гуманітарно-наукові моделі покликані відкривати не якісь універсальні 
закони, а лиш «обмежені узагальнення» (У.Дрей), застосовні до конкрет-
них ситуацій. По суті це раціональні реконструкції практики, які дозволя-
ють пізнати раціональний же зв’язок між мотивами та переконаннями і 
зумовленою ними поведінкою конкретних людей у конкретних ситуаціях.  
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Відмова від абстрактних теоретичних схем і надання переваги особис-
тому інтелектуальному досвіду, конкретно-ситуативному розумінню 
вплинула також на переоцінку критеріїв істинності знання, в тому числі 
й концепту незмінного «царства цінностей».  

Існування різних можливостей має онтологічний характер, але в 
гуманітарному знанні вони набувають аксіологічного забарвлення, 
тому що різні люди навіть в аналогічній ситуації «бачать» ці можли-
вості по-своєму. Тоді постає нове питання: якщо від абсолютного 
критерію (незмінне царство цінностей) ми перейшли до відносного 
(суб’єктивістські ситуативні цінності), то чи можна в такому випадку 
взагалі претендувати на загальнозначущість? 

Окремі дослідники і в такій ситуації вважають за можливе шукати 
критерії науковості. Здійснюючи раціональний вибір, історична особис-
тість створює ніби прецедент, який відтворюється відтак у діяльності ін-
ших. Якщо типові дії в типових умовах давали в основному повторюваний 
позитивний результат, отже в цьому проглядається закономірність. Але 
при цьому знову ж таки не уникнути суб’єктивного моменту, пов’язаного 
з тим, що суб’єкт історичного пізнання встановлює міру раціональності 
тієї чи тієї дії не тільки на основі порівняння успішних і неуспішних 
спроб, а й виходячи зі свого розуміння раціональності, що так само ґрун-
тується на припущенні «спектру» можливостей та виборі найкращої з них. 

Мова йде про те, що людина керується своїми уявленнями не тіль-
ки про дійсне та належне, а й про можливе. Саме ця модальність мож-
ливого конкретизує ціннісні настанови, роблячи їх доступними для 
наукового дослідження, для встановлення причинової залежності, хоча 
й не однозначної, тому що в кожному конкретному випадку перед лю-
диною відкривається цілий «спектр» (або «віяло») можливостей, аналі-
зуючи які, вона робить усвідомлений вибір. 

Виявляється, що недостатньо знати типові ситуації успішної пове-
дінки людей, котрі можна класифікувати й узагальнювати, важливо 
вміти їх ефективно використовувати, аналізуючи сучасні можливості. 
Саме це найважливіша риса гуманітарного знання – володіти засобами 
передбачення можливого (можливої поведінки людини, суспільства, 
людства в цілому і можливих наслідків такої поведінки). 

Природознавство нібито не ставить перед собою мети пізнати те, 
що «має бути» (належне), надаючи перевагу тому, «що є» (дійсне). 
Проте це далеко не так, адже на основі пізнаних законів є можливість 
уявити подальший розвиток об’єкта, передбачити тенденції. З науково-
го погляду це й буде вказівкою на те, що повинно бути, тому що все 
відбувається відповідно до законів: має бути так, тому що така законо-
мірність. І справді, знаючи «закони природи», можна чітко відрізнити 
те, що «має бути» від того, що «не може бути». 

Те ж саме, як це не дивно, стосується й гуманітарного пізнання. З 
того що є (дійсного стану речей) випливає те, що має бути, якщо діє пев-
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на закономірність. Інакше воно не відбудеться. Проте категорія належ-
ного й досі трактується в позитивістському дусі – як те, що всупереч 
дійсному стану справ і під дією сторонніх чинників, порушуючи закони 
природи, може статися. Цей зовнішній вплив мав би бути настільки си-
льним, аби нейтралізувати дію природних законів, тому в категорію на-
лежного стали вкладати надприродний, ідеальний зміст, який наука від-
кидає. Саме таке надумане протиставлення заважає побачити в абсолют-
них цінностях належне, що постає в ролі закономірного.  

Якщо належне виводити не зі сваволі суб’єкта, а з глибинних основ 
закономірного розвитку людини і суспільства, то наука про культуру 
продукуватиме настільки ж об’єктивні, достовірні знання, що й приро-
дознавство, правда не в його класичному варіанті, заснованому на ме-
ханістичні парадигмі, а в сучасному постнекласичному розумінні кри-
теріїв науковості та раціональності. Уявлення про універсальний хара-
ктер аксіологічного підґрунтя гуманітарного пізнання відкриває шлях 
обґрунтування його науковості. 

Гуманітарні науки хоч і виникли набагато пізніше від природни-
чих, але вони настільки динамічно розвиваються, що сьогодні, напри-
клад, якщо вірити Г.Тульчинському, гуманітарне знання перебуває у 
певному переході від традиційних усталених уявлень про предмет, ди-
сциплінарні канони, характер і способи відтворення професійного се-
редовища до якихось нових форм гуманітарної раціональності, вира-
ження ідентичності та самосвідомості. Висловлюється припущення, що 
ці процеси відбуваються у зв’язку з подоланням постмодернізму – від 
самого початку перехідного феномену.  

Головна тенденція філософування останніх двох сторіч: від онто-
логії до гносеології і далі через аксіологію і культурологію до персоно-
логії відображає різні акценти осмислення особистості. Так, у відповіді 
на основне питання про природу буття (матеріалізм - ідеалізм) явно 
проглядається акцент на матеріальній або ідеальній стороні двоякої 
(амбівалентної) природи людського буття. Гносеологія через протиста-
влення об’єкта і суб’єкта виходить на проблему свободи і особистості 
через ідею трансцендентального суб’єкта.  

Г.Тульчинський акцентує увагу на тому, що людина – це передусім 
особистість, носій свідомості та самосвідомості як найважливішого 
вияву людської сутності, тому що суб’єкт самосвідомості постає носі-
єм свободи, тотожної з людською сутністю. Свобода вічно перебуває 
поза межами людської визначеності світу. Людина займає певне місце 
у світі, в соціумі. Вона велінням долі може стати «центром збирання» 
певної духовної цілісності. Тоді свобода і відповідальність формують 
особистість, а не навпаки. Найбільша методологічна проблема гумані-
тарних наук полягає в тому, що це не просто пізнання в розумінні 
суб’єктивне відображення певних об’єктів, а самопізнання, що в само-
му процесі змінює обидві взаємодіючі сторони. 
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© Арнольд Цофнас  
(Одесса) 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ – ЭТО НАУКИ? 

 
1. Считается, что “хорошая” наука – та, которая состоит из хороших 

теорий, объединенных общими принципами и определенными фундамен-
тальными понятиями. Понятие же “хорошей” теории сформировалось под 
влиянием классического естествознания. По классическим методологиче-
ским канонам в состав образцовой теории входят, кроме базовых понятий 
и принципов, еще и термины, получившие относительно однозначные 
определения, правила получения выводов и построения доказательств, 
хотя бы один закон или статистическая закономерность, а также идеали-
зированная модель рассматриваемого объекта. Такая система знания вы-
полняет функции не только описания, понимания, номологического объ-
яснения, но еще и прогноза или хотя бы вероятностного предвидения. 

2. Если не считать отдельных дисциплин (вроде структурной лин-
гвистики или конкретной социологии), ни одна из гуманитарных наук 
этим канонам не соответствует. Однако это не мешает устойчиво имено-
вать историю, филологию, психологию, педагогику науками. Справед-
ливости ради надо сказать, что гуманитарные науки – не исключение. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в естествознании. Не соответство-
вали канонам, например, ботаника и зоология времен К.Линнея. Они 
считались науками не потому, что у Линнея возникла идея изменчивости 
видов под влиянием окружающей среды, а потому, что содержали гигант-
скую (и непрерывно растущую) бинарную классификацию. При этом во-
прос о прогнозе – о предсказании возникновения новых видов – вплоть до 
внедрения в биологию (казалось бы “чужеродных”!) средств генетики, 
которая позволила биологии приблизиться к понятию науки в строгом 
смысле слова,– в то время даже не ставился. В общем случае, термин 
“наука”, по-видимому, всегда всплывает первоначально именно в ослаб-
ленном смысле – тогда, когда знание в виде дескрипций и нарративов на-
капливается в больших объемах и исследователи вынуждены прибегать к 
типологии и классификации. Хотя остальные требования, предъявляемые 
к строгой науке, как правило, не выполняются (например, ответ на вопрос 
о номологическом объяснении почти всегда вызывает затруднения), деск-
рипциями, нарративами, классификациями, различными моделями пони-
мания объекта переполнены и все гуманитарные науки. По-видимому, 
объективистское моделирование и классификации – достаточное основа-
ние чтобы считать их науками, пусть даже в ослабленном смысле. 
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3. Однако естественные науки на всех ранних этапах своего развития 
всегда проявляли тенденцию к повышению строгости. Существуют ли 
пути превращения гуманитарных наук в “науку” в строгом смысле сло-
ва? Кажется, мыслимо всего три таких направления. 

– Дедуктивный путь. Никаких надежд на то, что фундаментальная 
гуманитаристика – от истории и общей социологии до культурологии, 
этики и общей психологии в видимой перспективе встанут на этот 
путь. Эксперимент Б.Спинозы над этикой свидетельствует о том, что 
плохо определенные понятия не поддаются включению в дедуктивную 
систему. Многое ли изменилось в этом отношении за прошедшие 350 
лет? Возможно, гуманитаристика никогда и не станет дедуктивной, 
поскольку ее объект – не идеализации, а живые люди, живущие, в ос-
новном, в диссипативных структурах. 

– Индуктивный путь. Путь генерализации – в надежде на получение в 
конце пути эмпирических закономерностей – для гуманитарных наук от-
крыт, но страдает известными недостатками. Эмпирические закономерно-
сти имеют вероятностный характер и трудно верифицируемы. К тому же 
этические соображения мешают проводить эксперименты на людях. А 
главное, данный путь долог, и успех его отнюдь не гарантирован. Исто-
рия, психология, или педагогика, например, существуют не одно тысяче-
летие, но так и не приблизились к классическому идеалу науки. 

– Путь “гибридизации”. Это путь применения в гуманитарной науке 
какой-либо из уже существующих теорий, соответствующих классиче-
скому канону, и он, этот путь, кажется наиболее приемлемым. Достаточ-
но вспомнить, насколько эффективным оказалось в свое время примене-
ние математики в физике. Однако при переходе на путь синтеза теорий 
надо соблюдать осторожность. Применение той же математики в социо-
логии оставило почти нетронутым весь массив проблем, касающихся 
собственно человека (а не “классов”, “этносов”, “электората” и т.п.). 

4. Прививаемая на древо гуманитаристики теория обретает в послед-
нем случае вид метода, а метод должен быть адекватным. Адекватность 
же метода обеспечивается выполнением, по крайней мере, двух условий. 
Во-первых, он должен быть релевантным проблемам соответствующей 
гуманитарной дисциплины, т.е. соответствовать смыслу решаемых в ней 
задач. Во-вторых, он должен быть дивергентным – существенно отличать-
ся по используемым средствам, т.е. применять инородный язык и способы 
решения задач, не совпадающие с теми, которые привычны для профес-
сионалов данной области знания. Здесь – аналогия с тем, как первоначаль-
но использовалась математика в физике, но надо принять во внимание, что 
применение самой математики в гуманитаристике ограниченно, поскольку 



 14 

она, выполняя второе условие адекватности, плохо выполняет первое. Она 
не выражает чисто человеческие интенциональные (телеологические) от-
ношения и не интересуется отношениями вместе с коррелятами (в данном 
случае, межличностными отношениями). 

5. Требованиям адекватности могла бы соответствовать какая-либо об-
щенаучная теория, например, теория информации и связи, теория знаковых 
систем и др. – именно потому, что она общенаучная. Вопрос только в том, 
насколько она окажется адекватной и насколько большой и существенный 
массив проблем соответствующей гуманитарной науки она способна охва-
тить. Кажутся предпочтительными в этом отношении общие теории систем. 
Ведь нет такой гуманитарной дисциплины, которая не говорила бы о систе-
мах общественной или личной жизни и деятельности, системах человече-
ских представлений, системах ценностей и норм, системах социального 
управления и т.п. Все они, так или иначе, используют соответствующую 
системную терминологию (понятия надежности, стабильности, центриро-
ванности, автономности, регенеративности, изоморфизма, синтеза систем и 
т.п.). Даже если принять тезис В.Дильтея о том, что гуманитарные науки, в 
отличие от естествознания, не объясняют, а понимают, то и в этом случае 
процедура понимания – это всегда целостное представление объекта, а це-
лостность – одна из системных характеристик. 

6. Как представляется, преимуществами перед другими теориями сис-
тем обладает общая параметрическая теория систем (ПТС) [1], [2], которая 
не только содержит достаточно строгие определения всех упомянутых 
понятий, но и устанавливает их корреляции (закономерности), не опираясь 
при этом на количественные представления, столь малоинтересные гума-
нитаристике. А выполняя требование дивергентности, ПТС использует 
формальное неклассическое исчисление – язык тернарного описания 
(ЯТО) [3]. В любой из гуманитарных наук можно выделить системологи-
ческую проблематику, которая с помощью ПТС и ЯТО получит адекват-
ное представление и соответствующие номологические объяснения. 

7. Однако возможности ПТС не беспредельны. И дело вовсе не в 
том, что теории, построенные по классическому образцу (ПТС – в их 
числе), интересуются лишь общим, а не единичным, а потому не способ-
ны интересоваться индивидуальным – уникальной и неповторимой лич-
ностью или, например, произведением искусства. Помимо общего, есте-
ствознание интересуется и единичными, и уникальными вещами (Боль-
шой взрыв, возникновение жизни и проч.). Если гуманитарные науки – 
науки, то они обречены на поиски общих закономерностей. Дело в дру-
гом. Проблематика гуманитарных наук не сводима исключительно к ха-
рактеристике систем. Как и математике, системному анализу не поддает-
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ся специфика интенциональных отношений. Можно указать, по крайней 
мере, еще две границы ПТС. (Указание границ, разумеется, ни в коей 
мере не мешает применению ПТС к решению множества иных традици-
онных проблем гуманитарных наук, с этими границами не связанных). 
Во-первых, ПТС ничего не говорит о том, где системщик берет свои 
концепты. Системное представление начинается с того, что под опреде-
ленный (“заранее заданный, предполагаемый”) концепт подбирается 
некоторое отношение, выполнимое на интересующем исследователя 
объекте. Поиск концепта – это уже не по части ПТС, а, возможно, по 
ведомству феноменологии. Во-вторых, почти всё, что написано о ПТС, 
касается макрообъектов. А неклассическая наука, начиная с квантовой 
механики, описывает “странные” миры, в том числе и “большие систе-
мы”, которые находятся вдали от динамического равновесия и способны 
порождать “порядок из хаоса”. Как это представить в ПТС и ЯТО – этим 
никто пока не занимался. Как, вообще, выразить идею необратимости 
времени, столь существенную не только для биологии и социологии, но 
и для описания становления личности? Как представить на ЯТО дисси-
пативные структуры, характерные для социальных популяций? 

8. Наконец, еще одну надежду на относительное повышение (пони-
жение?) статуса гуманитарных наук дает именно влияние синергетики на 
науку вообще. (Хотя и синергетика обращена к количественному анали-
зу систем с числом дискретных элементов и отношений, сравнимых с 
числом Авогадро). Если идеалом “хорошей” науки остается количест-
венный анализ, то граница естествознания и гуманитарных наук сохра-
няется, а общая параметрическая теория систем является одним из оче-
видных путей их сближения. Но важно уже то, что наука отказывается от 
образца классических научных теорий. Синергетика существенно, на-
пример, ослабила требование прогноза: возникновение очередных точек 
бифуркации непредсказуемо. Соответственно повышается и роль нарра-
тива в науке. Тем самым наука как бы сама делает шаг навстречу тради-
циям гуманитарного рассуждения. При этом, конечно, остается обшир-
ная “ничья земля” и – поле для дальнейших размышлений. 
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© Микола Кисельов  
(Київ) 

 
ГУМАНІТАРІЯ СЬОГОДНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Гуманітарне знання та гуманітарна освіта є надзвичайно складними 

утвореннями, які завжди були в центрі уваги як широкої громадськості, 
так і владних інституцій. На наших теренах воно активно залучалося 
перш за все в ідеологічних цілях, зокрема, в процесі обґрунтування та-
ких ідеологем як "науково-технічна революція", "формування нової лю-
дини", "всебічне врахування людського чинника в соціальному будівни-
цтві" тощо. Розвиткові власне гуманітарного знання, глибокому дослі-
дженню специфіки та природи цього феномена, як необхідної передумо-
ви гуманітарної освіти уваги приділялось вкрай недостатньо і на загаль-
ному тлі вітчизняної науки вчені-гуманітарії (за виключенням тих, що 
були "вписані" в державний ідеологічний істеблішмент і очолювали ви-
конання "соціальних замовлень") розглядалися як не зовсім доречна об'-
єктивна данність, з якою керівники держави й "організатори науки" 
змушені були рахуватися. Владні структури мало цікавились науковими 
розробками гуманітаріїв, проте вимагали від них "ідеологічного обгрун-
тування" й наділення сенсом прийнятих їми "історичних рішень". Слід 
зауважити, що означена тенденція зберігається й сьогодні. І нині гумані-
тарна інтелігенція вважається відповідальною за соціально-політичну, 
економічну та духовну кризу в суспільстві.  

Нині у світі проводиться надзвичайно активна робота по інтеграції 
зусиль природознавства та соціо-гуманітарних дисциплін, особливо в 
контексті осмислення феномену людини, що традиційно так чи інакше 
здійснювалася в медицині та педагогіці, отримала суттєвий поштовх в 
таких сучасних напрямках наукового аналізу як, біофілософія, філософія 
людини, соціобіологія, еволюційна епістемологія, екологія, філософія 
техніки тощо. Принципове протиставлення знання про природу (номоте-
тичного) знанню про суспільство (ідеографічному), обгрунтоване в пра-
цях О.Конта, В.Віндельбанда та Г.Ріккерта, нині успішно долається. 
Стає очевидним, що попри усій їх різності, вони органічно доповнюють 
одне одного в процесі цілісного освоєння дійсності. Таке взаємодопов-
нення на перших порах відбувалося шляхом запозичення гуманітарними 
дисциплінами методології точного природознавства, яке традиційно бу-
ло зразком і уособленням науковості взагалі. Проте «картезіанська про-
грама» обґрунтування дослідницького процесу не могла достатньо вра-
ховувати специфіку гуманітарії. Тому конкретні гуманітарні дисципліни, 
заглиблюючись в предмет свого дослідження (мову, психіку, культуру 
тощо), користувалися методологією «точних наук», як єдиним взірцем 
наукового дослідження, досягали, звичайно, певних успіхів, але відходи-
ли від реального «людського світу».  
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 О.Неклесса вважає, що суспільним наукам приносить шкоду тяжін-
ня до статусу природничих дисциплін. Вони забули власні гносеологічні 
корені із аристотелівського кола політики та моралі, уявлення про орга-
нічно властиві людям свободу та "категоричний імператив". З іншого 
боку - їх можливості помітно виросли б, якби вони використовували такі 
досягнення "чистого розуму", як інформатика, теорія систем, кібернети-
ка, синергетика, еволюційна теорія і теорія катастроф, теорії динамічно-
го хаосу, генетики, семіотики, лінгвістики тощо. Позаяк "історична фізи-
ка" є невіддільною від "історичної метафізики". Соціальні науки зупини-
лися нині перед історичним вибором який стимулює створення методо-
логічних підвалин гуманітарного знання. Сфера гуманітарного вияви-
лась набагато складнішою ніж сфера "натуральної філософії". Закони 
внутрішньої природи людини і закони "зоряного неба" належать до різ-
них всесвітів. Кризовий стан суспільних наук - "ще одне свідчення того, 
що криза сучасної цивілізації має системний характер, охоплює не лише 
політичні, економічні, правові, культурні інституції, але й саме світовід-
чуття людини, її погляди на мету й сенс буття". 

Досвід вивчення соціоприродних систем, принцип соціоприродності 
«світу людини» є необхідною передумовою для подолання фрагментар-
ності наукового та філософського знання, осмислення можливостей зво-
ротного впливу філософії та науки на формування нових норм, устано-
вок та ідеалів культури. Потреба в "соціоприродному мисленні" сьогодні 
є очевидною. Вирішити актуальні проблеми сучасності за умов розірва-
ної спеціалізацією й дисциплінарністю "наукової картини світу" вида-
ється проблематичним. Природниче та гуманітарне, у намаганнях сучас-
ної філософії науки, компонуються у єдиний цілісний контекст, як взає-
мопов’язані та взаємозалежні феномени.  

 
 
 

© Марина Савостьянова  
(Київ) 

 
ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗМІНИ У ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ 
 
Коли мова йде про становлення чи зміну парадигми, треба врахо-

вувати, що це фактично наукова революція, і вона не може бути дуже 
легкою. При зміні парадигми змінюється не тільки прийнятий набір 
методів дослідження і фактів, що приймаються як аксіоми. Змінюєть-
ся картина світу, цінності, які вона передбачає, і принципи демаркації 
наукового знання від ненаукового.  

Дуже складно на належному теоретичному рівні говорити про прин-
ципи, механізми, закономірності і можливості парадигмальних змін у 
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гуманітарному знанні, якщо не розуміти самого принципу дії парадигми 
у науковому знанні. Наголосимо також на потребі уточнення того, що ми 
маємо на увазі під гуманітарними науками, а отже, під гуманітарним 
знанням: гуманітарне знання – це знання про суто людські (антропологі-
чні) характеристики, специфіку їхнього функціонування й результати 
проявів, а також про закономірності формування, розвитку і взаємодії 
людиномірних систем. Аксіологічна і гносеологічна функція гуманітар-
них наук нерозривно пов’язана з презентацією певного типу онтології, 
виділенням переважних об’єктів дослідження, їх ідеологічною інтерпре-
тацією, а також категоризацією певних явищ і процесів суспільства. 

Проте у філософії в цілому і у філософській антропології зокрема 
завжди виникала одна проблема. Якщо говорити словами логіки – це 
проблема визначення поняття “людина”, тобто проблема виділення істо-
тних, найбільш важливих ознак людини. Чим точніше будуть визначені 
ці ознаки, тим точніше буде представлений головний об'єкт гуманітарис-
тики – людина, і тим більш зрозумілими будуть методологічні підходи 
до її вивчення, а також до вивчення закономірності, сутності, виникнен-
ня, функціонування та розвитку похідних від її існування та діяльності – 
людиномірних систем. Чим менше істотних ознак виділено у визначенні 
поняття “людина” , тим менш зрозумілим буде – що ж за об'єкт вивча-
ється, тим менш адекватні методи будуть застосовані в дослідженні, тим 
більше помилок слід очікувати у вивченні закономірностей виникнення, 
розвитку та специфіки взаємозв'язків людиномірних систем. 

Ще одна проблема зміни гуманітарної парадигми полягає в наступ-
ному. Коли мова йде про гуманітарну науку, ми так чи так будемо мати 
справу з проблемою демаркації наукового і ненаукового знання. Наукове 
знання обов'язково передбачає зв'язок теорії з емпірією і знаходиться в 
рамках домінуючої, всіма визнаної парадигми. Воно повинно бути отри-
мано в результаті дослідження об'єкта (людини і людиномірних систем) 
методами, які прийняті у межах існуючої наукової парадигми. Парадиг-
ма передбачає також наявність загальновизнаної наукової картини світу 
(у якій чітко позначено місце в ній людини), а також відповідну до цієї 
картини світу антропологію і аксіологію. Проте гуманітарне знання мо-
же бути не тільки науковим – і від цього воно не перестає бути знанням. 

Якщо мова йде про гуманітарне знання загалом, то цілком допус-
тимо вийти за межі наукового знання. Однак, на наш погляд, до нау-
кового знання про людину коректно було б додати тільки релігійне. 
Для цього є такі три підстави. 

По-перше, релігійне знання про людину і процеси, які відбуваються 
в людиномірних системах, є методологічно рівнозначним науковому. У 
ньому присутні всі компоненти повноцінної методології – методологічні 
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підходи, ідеї та принципи, що зведені в чітку систему, хоча вони й нале-
жать до іншого типу раціональності. 

По-друге, релігійний догмат (тут ми говоримо тільки про повноцін-
ні, тобто монотеїстичні релігії) містить в собі повноцінну, цілісну і несу-
перечливу картину світу, хоча й відмінну від будь-якої дисциплінарної 
онтології (ми говоримо про дисциплінарні онтології, оскільки цілісної 
наукової картини світу не існує, це відомо). 

І, по-третє, релігійне знання про людину підтверджується практикою. 
Воно не є просто містично-теоретичною конструкцією, яка ніяк не пов'я-
зана з життям людини і суспільства. Жодна така конструкція просто не 
утрималася б упродовж тисячоліть. У релігійному знанні “теорія” також 
підтверджується “емпірією”, як і в науковому, і це відомо кожній віруючій 
людині чи серйозному богослову (який, крім володіння теорією, також є 
віруючою людиною, тобто має свій власний досвід духовної практики). 

 
 

 
 © Орест Гасяк  

(Чернівці) 
 
КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ЗНАННЯ 
 
Проблема природи, місця і ролі парадигмального знання у науково-

му дослідженні є актуальною у філософії та методології науки. Її актуа-
льність зумовлена не тільки потребами осмислення специфіки практики 
наукового пізнання, а й необхідністю виявлення особливостей парадиг-
мального знання у контексті таких форм розвиткового знання, як факт, 
ідея, проблема, гіпотеза, теорія, наукова картина світу тощо. Такий під-
хід до розв’язання сформульованого завдання уможливить чіткі й одноз-
начні відповіді на питання про природу парадигмального знання, його 
місце і роль у процесі розвитку наукового знання, а також сприятиме 
подоланню того методологічного дискомфорту, який і досі має місце у 
філософії та методології науки через різнотлумачення самого терміна 
«парадигма» та похідних від нього понять, що лягають в основу відпові-
дних концептуальних уявлень про сутність парадигмального, його спе-
цифіку та функції у науковій пізнавальній діяльності, його ціннісних 
потенцій тощо. Тільки в контексті логіки наукового дослідження розк-
ривається дійсна природа і функції парадигмального знання, зміст по-
няття «парадигма» та значення відповідного йому терміна. 

Адекватною моделлю осмислення і розв’язання означеної проблеми 
є динамічна модель розвитку знання. Згідно з цією моделлю процес нау-
кового пізнання постає як послідовність взаємозумовлених і взаємозале-
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жних етапів, що репрезентують переходи від знання до усвідомлення 
незнання, від незнання до вірогідного знання і від останнього до знання 
достовірного. Цим етапам відповідають певні пізнавальні ситуації, які 
відображають відповідні рівні неузгодженості між наявним, усталеним, 
відносно завершеним знанням і новими емпіричними або теоретичними 
фактами в проблемогенній ситуації, чи неумісності між конкуруючими 
фрагментами імовірного або достовірного знання у проблемній ситуації. 
Гносеологічна модель векторності розвитку наукового знання репрезен-
тується як правило схемою, що демонструє лінійність переходу від про-
блеми до гіпотези і від останньої до теорії чи їх системи. Проте ця схема 
демонструє тільки взаємозв’язок основних форм розвиткового знання, 
залишаючи поза увагою інші чинники розвитку знання та їхній креатив-
ний потенціал. Йдеться, зокрема, про парадигмальне знання, факти, ідеї 
тощо, без яких неможливо навіть уявити процес розвитку наукового 
знання, проблемну природу наукового пізнання. 

Визначальною умовою розвитку й саморозвитку знання є «гносеоло-
гічний конфлікт» між наявним, парадигмальним знанням і новими фак-
тами як фрагментами знання, який виникає в результаті неузгодженості 
між ними. Формою і способом усунення цього конфлікту є гіпотетична 
ідея, на підставі якої формулюється і ставиться пізнавальне завдання або 
проблема з її обґрунтування шляхом побудови принципово нового знан-
ня про предмет дослідження. Самодостатнє, самоузгодженя, усталене, 
парадигмальне знання поза відношенням до нового фактуального знання 
не може породжувати проблем. Постаючи у ролі одного із проблемоген-
них факторів, парадигмальне знання у вигляді теорії чи їх системи має 
задовольняти усталеним і визначеним стандартом достовірності, науко-
вості знання, а саме: принципу несуперечливості, повноти, незалежності 
аксіом і точності смислу термінів, мати емпіричну інтерпретацію, бути 
логічно замкненою системою, які зрештою визначають межі його засто-
сування до певної області реальності. Проте, відповідаючи цим вимогам, 
парадигмальне знання не може самі собою породжувати проблеми. Тіль-
ки співвіднесення парадигмального знання з фрагментами нового знання 
у вигляді фактів є умовою породження такої ситуації, в якій проявляєть-
ся потенційна проблемогенність їх взаємовідношення. Не тільки виявле-
на неповнота усталеного парадигмального знання, а й жорстокість логі-
чних принципів, покликаних забезпечувати відносну завершеність знан-
ня, є джерелом проблемогенності. Вони роблять його вразливим стосов-
но нових фактів, що вступають з ним у певне відношення. Логічна за-
мкненість і квазізавершеність парадигмального знання призводить до 
таких пізнавальних ситуацій, які породжують проблеми, результати 
розв’язання яких збагачують знання новими ідеями, гіпотезами, теорія-
ми, принципами, законами тощо, які з часом стають потенційно пробле-
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могенними. Цінність проблемогенної ситуації в тому, що вона, актуалі-
зуючи ціннісні потенції проблемогенних факторів – парадигмального 
знання і нових фактів, – генерує нові ідеї, які вимагають формулювання, 
постановки і розв’язання нових проблем. 

Парадигмальне знання є не тільки однією з умов виникнення і роз-
витку нового наукового знання, а й критерієм розрізнення типів науко-
вих проблем – прагматичних (редукованих) і когнітивних (нередукова-
них) – тобто розв’язуваних засобами наявного парадигмального знання і 
не розв’язуваних його засобами. Виконуючи функцію проблемогенного 
фактора, парадигмальне знання окреслює периметр проблемності в про-
блемогенній ситуації та визначає характер проблеморозв’язковості в 
проблемній ситуації. Крім цього, парадигмальне знання виконує роль 
епістемного арбітра в ситуаціях вибору серед конкуруючих вірогідних і 
достовірних систем знання, маркуючи квазі- та псевдопроблеми на будь-
якому етапі становлення нового наукового знання. Саме парадигмальне 
знання формує дисциплінарну матрицю та визначає характер інтенсіона-
льного та екстенсіонального розвитку знання, окреслює векторність нау-
кових досліджень та їх креативний потенціал. 

Парадигмальне знання – це система усталеного, організовано впоря-
дковано достовірного знання, апробованого практикою у широкому сен-
сі цього слова. Воно є основою наукового пізнання, невід'ємним його 
елементом, умовою породження, розвитку проблем аж до остаточного їх 
розв’язання, критерієм розрізнення наукових проблем. Постаючи систе-
мою ідей, принципів, законів тощо, парадигмальне знання є моделлю, 
взірцем постановки і розв’язування наукових проблем. Виконуючи фун-
кцію опису і пояснень об’єктивної реальності, парадигмальне знання 
постає водночас фактором проблемогенності. Саме собою парадигмаль-
не знання не може породжувати проблеми. Питання про те, де виника-
ють проблеми, є завжди «зовнішнім» питанням стосовно певного фраг-
мента науки. Будучи організованою системою, яка задовольняє усі відо-
мі критерії науковості, парадигмальне знання трансформує і транслює 
наступний пізнавальний досвід у вигляді взірців (парадигм) наступним 
поколінням дослідників, створюючи у такий спосіб інтелектуальний по-
тенціал для подальшого самовдосконалення суб’єкта пізнавальної діяль-
ності, як елемент культури, парадигмальне знання складає основу науко-
вої картини світу. Воно є фундаментом світогляду, визначає стиль нау-
кового мислення, є основою побудови адекватної предмету пізнання ло-
гіки, визначає логосферу і культуру мислення. 

Парадигмальне знання є фундаментом освіти, процесу навчання. Як 
епістемна цінність, воно транслює і ретранслює досвід пізнавальної діяль-
ності та її результатів. Іншими словами, парадигмальне знання є формою 
збереження і передачі взірців, прийомів, способів, методів постановки і 
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розв’язування проблем. Методологічна цінність парадигмального знання 
проявляється у його нормативності, у чіткості і визначеності усіх методів і 
форм і методів його побудови та їх функціональності тощо. Завдяки означе-
ним вище рисам воно набуває статусу критерію розрізнення знання. 

Будь-яке усталене, відносно завершене, системно організоване і 
впорядковане наукове знання, парадигмальне знання є проблемо генним. 
Парадигмальне знання – це система саморозвиткового знання в період 
нормального розвитку науки. Знання в можливості, в потенції, тобто 
знання, що перебуває у процесі свого становлення можна іменувати не-
парадигмальним. Перехід від старого до нового парадигмального знання 
здійснюється через перестановку і розв’язування нових наукових про-
блем. Непарадигмальне знання не може слугувати за взірець для наслі-
дування науковим співтовариством чи окремими дослідниками. Засвоїти 
парадигмальне знання означає оволодіти теоріями, методами, відповід-
ними стандартними, уміннями і навичками ставити і розв’язувати пізна-
вальні завдання, які колись були науковими проблемами, які нині можна 
іменувати квазіпроблемами, розв’язання яких не передбачає побудови 
нового знання. Креативність парадигмального знання проявляється тіль-
ки в проблемо генній ситуації, коли наявне усталене парадигмальне 
знання, з одного боку, і нові факти – з другого, перебуватимуть у відно-
шенні неузгодженості, яка постане у вигляді гносеологічного конфлікту, 
усунення якого неможливе без постановки і розв’язання наукової про-
блеми як пізнавального завдання з обґрунтування певної гіпотетичної 
ідеї шляхом побудови принципово нового знання про предмет дослі-
дження. Потенціал креативності, її діапазон визначаються ціннісними 
потенціями знання та аксіосферою культури загалом. 

 
 
 

© Віктор Петрушенко  
(Львів) 

 
БУДОВА ТА РІЗНОВИДИ ДОСВІДУ В ПАРАДИГМАХ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ 

 
Осмисленню пізнавального та життєво-практичного досвіду в історії 

філософії та суспільної думки було приділено достатньо багато уваги. 
Серед найбільш відомих апологетів досвіду та досвідного пізнання тра-
диційно фігурують Демокрит, Тит Лукрецій Кар, Роджер Бекон, Френсіс 
Бекон, Девид Юм, Іммануїл Кант, Ернст Мах, Рихард Авенариус, Мориц 
Шлік, Вільям Джеймс та ін. Проте не можна не помітити, що на хвилі 
поширення сцієнтизму в європейській філософії поступово ствердилось 
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та закріпилось у філософських та методологічних розвідках лише одне 
розуміння досвіду, що його ініціював ще І.Кант, а потім доповнили та 
розвинули сцієнтисти та позитивісти; на таке розуміння досвіду майже 
тотально орієнтується сучасне наукознавство. Згідно з І.Кантом, сфера 
досвіду – це сфера синтезу тих форм роботи людського інтелекту, які є 
іманентними його природі, з тим матеріалом, що постачається інтелекту 
органами людських чуттів. В основу такого синтезу І.Кант закладав про-
дуктивну здатність уяви, притаманну, знову-таки, самій природі людсь-
кого інтелекту. Виходило, що засади досвіду лежать у природі людсько-
го інтелекту, проте досвід можливий лише за умови наявності чуттєвого 
контакту людини з дійсністю. Звідси випливала принципова неможли-
вість мати досвід неспостережуваного, тобто – метафізичний досвід. 
Представники сцієнтизму намагались дещо скорегувати І.Канта і поста-
вити інтелектуальне конструювання у залежність саме від чуттєвої скла-
дової досвіду, надавши останній вирішальну роль у визначенні того, що 
є достовірним, а що – недостовірним у пізнанні. Відомо, що така конце-
птуальна інтерпретація досвіду врешті зазнала краху. Представники ві-
домого віденського гуртка на чолі із М.Шліком так і не змогли подолати 
цілу низку кричущих суперечностей, навіть – антиномій такого розумін-
ня досвіду. Наприклад, поставала достатньо очевидною нетотожність 
будь-якого чуттєвого враження із мовно-знаковою формою його фікса-
ції. Отже, ніколи не можна було без вагань стверджувати, що “протоко-
льні судження” як форма фіксації експериментів адекватно фіксують 
реальність. Також заходило у безвихідь намагання пояснити те, що саме 
мало вести чуттєві фрагментарні враження, які утворювались у контак-
тах із дійсністю, до певного більш-менш цілісного їх синтезу в уявленні 
про складну цілісну річ, яка фігурувала у досвіді. Треба було припустити 
абсолютно неприйнятне: цілісність має фігурувати у свідомості до дос-
віду або приходити у неї якимось незрозумілим шляхом поза досвідом. 
Сцієнтисти дуже обережно “посунулись” у бік такого припущення, ви-
сунувши тезу про “завантаженість усякого факту” теоретичними даними. 
Насправді, це не було ніяким задовільним рішення тому, що, по-перше, 
ця теза залишалася підвішеною у повітрі, оскільки механізм такого нава-
нтаження лишався невідомий, а, по-друге, оскільки для сцієнтистів тео-
рія не мала виходити за межі досвіду, виходило, що сам досвід наванта-
жував себе своїми власними, але дещо інакшими за якістю формами.  

Науковці традиційно розглядають досвід як процес, у якому можна у 
різні відрізки часу дещо уточнювати, покращувати, деталізувати; все це 
позначається словосполученням “набувати досвіду” . При цьому припу-
скається, що елементи досвіду або не змінюються в просторі і часі, або 
змінюються несуттєво. Тому досвід базується на можливості численних 
відтворень та повторень пізнавальних ситуацій та їх елементів. Досвід, 



 24 

таким чином, поставав як явище процесуальне, проте базоване на стабі-
льних змістових наповненнях. 

Ще один важливий і достатньо цікавий момент у трактуванні досвіду 
був вироблений Е.Махом: йдеться про критерій розрізняння об’єктивних 
та суб’єктивних складових досвіду. Згідно думок Е.Маха, коли ми порів-
нюємо між собою або вводимо у взаємний зв'язок речі та їх елементи, ми 
маємо справу із об’єктивним, а коли вводимо ці ж явища у зв'язок із свої-
ми психічними та пізнавальними здібностями і формами, мова йде про 
суб’єктивне. І хоча чітке розрізняння цих складових досвіду справедливо 
ставиться під сумнів, а в наш час більше наголошується на предметному 
змісті знань у такого роду окресленнях досвіду, пропозиція Е.Маха зали-
шається значущою для науковців та методологів науки. 

Якщо у природничих науках наведене розуміння досвіду, ініційоване 
І.Кантом, стикається з низкою непорозумінь, проте хоч і туманно, але ін-
туїтивно працює, то у сфері соціально-гуманітарного пізнання воно майже 
повністю втрачає сенс і значення, оскільки у більшості випадків тут немо-
жливе відтворення і перевірка досвіду, а його чуттєва складова навряд чи 
може набути характеру вирішальної. Пояснимо це дещо докладніше. 

Події суспільного життя мають індивідуалізований і неповторний 
характер: те, що відбулось одного разу, вже (навіть при бажанні) більше 
автентично не повторюється. Отже, “набути досвіду” тут вже не вийде, 
бо неможливо знову і знову повертатись до попередніх пізнавальних 
ситуацій, та й складові того змісту, що мали би наповнювати досвід со-
ціально-гуманітарного пізнання, суттєво змінюються у часі. 

Окрім того, соціально-гуманітарне пізнання у більшості випадків 
має справу не із “оголеною” дійсністю, а з її певними випаровуваннями 
та модифікаціями, що фіксовані у мові та текстах. І йдеться не лише про 
те, що дуже віддалене від нас у часі, а й про те, що перебуває поруч. На-
приклад, будь-яка реальна подія суспільного життя може постати пред-
метом пізнання, осмислення та обговорення лише за умови, що вона фік-
сована. Але як? Адже така подія зникає вже в процесі свого здійснення: 
військовий парад колись та з чогось починається і більше вже не почи-
нається, а у його кінці вже хтось може забути про початок. Що таке дос-
від у сфері трактування текстів через їх проекцію на реалії суспільного 
життя? Звичайно, і тут поняття досвіду застосувати доречно, але ясно, 
що це буде зовсім інший досвід, багато в чому не схожий на традиції 
його тлумачення І.Кантом та його послідовниками.  

Текст вимагає осмислення. Чи існує досвід осмислення текстів? Він, 
скоріше за все, можливий у вигляді, наприклад, герменевтики, проте 
залежить значною мірою, наприклад, від інтуїції, вживання, осяяння. А 
досвід інтуїції, він може бути пізнавально і методологічно визначеним? – 
Можна й далі рухатись по лінії проблематизації поняття та різновидів 
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досвіду у соціально-гуманітарному пізнанні, але важливо в цьому випад-
ку звернути увагу на те, що такого роду проблематизація поняття досві-
ду саме у сфері соціально-гуманітарного пізнання буквально вимагає від 
нас його поглиблення і, врешті, такого, яке дозволяє зрозуміти досвід як 
такий ширше і точніше. Можна поставити цілком доречне питання: коли 
ми стикаємося з такими видами досвіду, які традиційно фігурують у фі-
лософських розвідках щодо людини та сфери її соціально-культурного 
буття, як досвід трансцендентного, життєвий досвід, містичний досвід, 
досвід інтуїції, досвід вживання, екзистенційний досвід та ін., що може 
виявитись тут, з однієї сторони, як повторюване, за суттю – те ж саме, а, 
з іншої сторони, що постане підставою для віднесення такого роду прак-
тик до поняття досвіду, якщо виходити із його сцієнтистських тракту-
вань? – Напевне, усі різновиди досвіду передбачають виявлення чогось 
такого, що наявне, надане, що відбувається у полі інтелектуального спо-
стереження: має бути дещо визначене, проявлене, спостережуване у фо-
рмах, які не співпадають у цю мить із пунктом спостереження – актуаль-
ним станом свідомості, що рефлексує. Це є перший і неодмінний змісто-
вий елемент досвіду. Своєю чергою рефлексуюча свідомість (або, як 
часто кажуть, рефлексія предметного змісту свідомості, або – “друга ре-
флексія” ) набуває характеру другого змістового елементу досвіду. Отже, 
досвід неодмінно має включати певне – не має значення, якої саме при-
роди, – предметно-речове наповнення поля актуальної свідомості (нада-
не), а також такий ментальний (інтелектуальний) центр, що спостерігає 
це предметне наповнення, збирає і синтезує його та у певний спосіб фік-
сує. Як бачимо, така структура досвіду в цілому відповідає кантівським 
уявленням про досвід, оскільки припускає здійснення синтезу певного 
предметного змісту з якимись внутрішніми інтенціями свідомості та її 
формами. У той же час достатньо прозорою постає і відмінність такої 
схеми досвіду від кантівської, оскільки ми не припускаємо обов’язкову 
наявність ні матеріалу чуттів, ні апріорних інтелектуальних форм для 
здійснення досвіду. Проте саме тому у нас виникає питання про засади 
досвідного синтезу, або, можемо тепер додати, і про спрямованість його 
здійснення, про його інтенційні прагнення. Нагадаю, що у І.Канта в ос-
нові синтезу лежали схеми продуктивної уяви, що їх в межах діяльнісно-
го підходу (в тому числі – в радянській філософії) інтерпретували як 
сталі схеми соціальної діяльності. Проте, як відомо, зависає у повітрі 
питання про те, як свідомість дізнається про такі схеми, точніше, як вона 
їх виокремлює та вводить у свій зміст. Адже, припустивши, що свідо-
мість таке робить, ми маємо також припустити й те, що вона вже орієн-
тована на важливість і необхідність таких дій, але для того у самій сві-
домості мають існувати якісь внутрішні інтенції і підстави. Тобто, ми 
заздалегідь постулюємо те, що мали би пояснити і довести. Якщо ми 
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відмахуємося від відповіді на таке питання, ми просто припускаємо, що 
таке є, але не виводимо таке припущення на рівень розуміння.  

Отже, що саме у складі свідомості може постати основою для фікса-
ції, збирання та синтезу певних елементів спостережуваного предметно-
го плану в те єдине змістове поле свідомого утворення, яке носить назву 
досвіду? – В загальному плані можна було би сказати, що це є найперша 
екзистенційна, тобто суто онтологічна настанова на буття та втечу від 
смерті. Свідомість може бути притомною і активно-дієвою лише тоді, 
коли вона працює за принципом “є – немає” . Геґель геніально вловив те, 
що найпершим актом свідомості і мислення є розрізняння буття і небут-
тя, а згодом загальним місцем європейської філософії постало визнання 
відношення свідомості до буття в якості найпершого та найважливішого 
у відомому вченні про інтенцію. Врешті можна було би навіть послатись 
на відому думку Ф.Ніцше про те, що всі найважливіші поняття та теорії 
зумовлені турботою людини про виживання, з одним, правда, проте сут-
тєвим доповненням: проблеми виживання тоді, коли мова йде про люди-
ну, слід розуміти широко, ні в якому разі не зводячи їх до збереження 
фізичного існування. Як окремі люди, так і певні людські спільноти не-
одноразово в історії людства готові були відмовитись від фізичного іс-
нування, якщо відрізалися можливості психологічного, культурного, 
інтелектуального та творчого розвитку. Отже, межа буття і небуття для 
людини не обов’язково позначає межу суто фізичного існування. А тому, 
пов’язане з цією думкою Ф.Ніцше його тлумачення усього ідейного над-
бання людства як сукупності цінностей (виживання), з урахуванням ска-
заного, можна підтримати. Цінності (предметно та ідейно інтерпретовані 
межі буття і небуття в тих чи тих сферах життя), ідеали (як наділення 
чогось усією повнотою позитивних буттєвих рис), переконання (як суку-
пність узагальнених принципів, які фіксують єдність знання та життєвої 
практики), вірування (як готовність приймати щось як істинне без дове-
день), – все це можна віднести до форм, які лежать в основі того синтезу, 
що породжує досвід. Отже, ми отримуємо у структурі досвіду три вирі-
шальні елементи: деякий предметний зміст свідомості або надане (1), 
єдиний вихідний пункт внутрішньої для свідомості рефлексії (2), конце-
птуальна база поєднання (синтезу) того та іншого, що включає в себе 
інтегральні утворення свідомості, такі, як цінності, ідеали, переконання, 
принципи, віру та ін. Тому досвід передбачає не лише процесування в 
часі, а й поглиблення інтелектуальної складової життєвого процесу шля-
хом виведення її на глибинні засадничі, базові соціально-культурні та 
екзистенційні основи. Вирішальна роль ціннісного (ідейно-
концептуального) компоненту досвіду в його утворенні може бути про-
демонстрована численними прикладами з діяльності як окремих науков-
ців, так і з історії наукових шкіл та співтовариств. 
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Саме в цьому пункті розгортання наших міркувань ми можемо знову 
повернутися до сцієнтистських тлумачень досвіду і засвідчити той факт, 
що навіть вони не виключають можливості саме такого його розуміння. 
Зокрема, в наш час навряд чи можна тотально відкидати зв'язок науково-
го пізнання та наукової методології з ідеалами пізнання, з соціальними 
та культурними цінностями, навіть – із певними релігійними вірування-
ми. Проте, на наш погляд, у сцієнтистсько-методологічних проектах та 
розробках цьому аспекту наукового пізнання приділяється занадто мало 
уваги. Виключенням тут можна вважати напрацювання Бостонської 
школи з методології науки, яку інколи подають як постпозитивізм. Тому 
сучасна увага до методології соціально-гуманітарного пізнання поро-
джує надію на усунення цього недоліку, оскільки розширене поняття 
досвіду, яке має тут фігурувати, вимагає приділити суттєвішу увагу то-
му, поза чим досвід аж ніяк не може відбутись. Проте це майже автома-
тично вимагає від нас переносити наголос у змісті та понятті досвіду на 
ментальну, екзистенційну, культурно-історичну його обумовленість і 
вважати досвід явищем значно більше суб’єктивним, ніж це припуска-
ється у традиційній методології науки. Щоправда, суб’єктивне ми маємо 
в такому контексті також осмислювати дещо інакше: йдеться не про 
примхливе і довільне, а про те, що через людину та людський інтелект 
виходить на поверхню як деяка онтологія ментального. Якщо наслідува-
ти традиції російської релігійної філософії Срібного віку, то слід було би 
таке розуміння суб’єктивного назвати персоналістичним. 

Зупинимось, нарешті, на різновидах досвіду, які найчастіше зустріча-
ються у соціально-гуманітарних дослідженнях. Серед таких я би виділив 
апрезентативний досвід – досвід апрезентації як особливого пізнавального 
відношення людини до собі подібних. Далі, безумовно, варто виділити 
екзистенційний досвід як досвід переживання власного життя з середини 
його самого. Досвід спілкування та досвід самотності фігурує в американ-
ських філософських джерелах. Важливу роль філософія в різні історичні 
епохи свого розвитку надавала містичному досвіду (див., наприклад, мір-
кування з приводу суті такого досвіду у праці Володимира Соловйова 
“Філософські начала цілісного знання” ), що лежить в основі релігійного 
досвіду (В.Джеймс), досвіду інтуїції та інтелектуального споглядання. 
Праці М.Гайдеггера та лекції М.Мамардашвілі дають підстави для виді-
лення досвіду мислення (гідного або глибинного). У працях В.Дільтея під-
креслюється роль досвіду людського співпереживання. Цим не вичерпу-
ються всі можливі форми персоналістичного або ментально-суб’єктивного 
досвіду, проте цілком очевидно, що поза межами означених його різнови-
дів неможливе жодне пізнання, в тому числі – пізнання у сфері природо-
знавства, де, як видається багатьом науковцям, суб’єктивність спить (або 
мовчить), а промовляють “об’єктивні речі та процеси” . 
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Отже, наголошу ще раз: саме соціально-гуманітарне пізнання дозво-
ляє осмислити досвід як виявлення, активізацію та реалізацію внутріш-
ніх людських потенцій (глибоко онтологічних), спрямованих на пізнава-
льний діалог зі світом, що тільки й роблять пізнання можливим. 

На завершення – цитата, що може дещо шокувати, але не може не 
стимулювати мислення: “Бессмертие души – только идея в уме, а во-
скресение плоти – опыт. На вопрос, победима ли смерть физически, 
нельзя отвечать доводами разума, как делает Сократ в “Федоне” ; 
ответить на него можно только опытом. Воскресение плоти – или 
бессмыслица, или действительнейшая из действительностей, опыт-
нейший из опытов” (Д.Мережковский). 

 
 
 

© Олена Комар  
(Київ) 

 
МОВНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ НЕСУМІРНОСТІ ПАРАДИГМ 

 
Провідну роль у виробленні наукової картини світу відіграє мова. 

Абсолютизація науки (у її природничому варіанті), яка відбулась у часи 
Просвітництва, поширилась і на мову науки. Природний характер мови, 
її екзистенційний зв'язок із сутністю людини відійшли на другий план у 
природничій парадигмі під впливом успіхів формалізації і математизації 
мови науки, а також надій на побудову ідеальної, логічно досконалої 
мови, які плекались вченими і філософами у ХХ столітті. 

Одним із упереджень щодо мови, породжених наукою, є переконан-
ня у посередницькій функції мови, інакше кажучи, її здатності без спо-
творень передавати думку про світ. Для науковців, особливо природнич-
ників, мова є „саме собою зрозумілим” медіатором, використання якого 
відбувається некритично і навіть почасти неусвідомлено як деяка приро-
дна, однак вдосконалена науковими засобами (термінологія, формули) 
здатність, що супроводжує людську діяльність, суттєво її не змінюючи. 
Для науки мова завжди є „нульовою”, стартовою точкою відліку, вона 
входить як передумова до будь-якого дослідження, але сама не дослі-
джується. Ті передумови, які критично не аналізуються, не можуть бути 
розкритими у межах самої системи, що її використовує і описані її засо-
бами, звідси й неспроможність оцінити роль мови самою наукою. Як 
наслідок, у науці створюється репрезентаціоністський образ мови, згідно 
якого точність значень наукових понять залежить від точності проведе-
них емпіричних досліджень. Однак не враховується те, що самі емпірич-
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ні дослідження набувають наукового значення лише тоді, коли вони здо-
бувають вербалізовану форму. 

Завдяки надмірній орієнтації на ідеал об’єктивності відбувається за-
буття відомої, але від цього аж ніяк не менш важливої істини: будь-яка 
наука є гуманітарною у тому сенсі, що вона користується людською мо-
вою, оскільки мова – найбільш сутнісно гуманітарний (у широкому ре-
несансному значенні „людяний”) прояв людського існування. Мова є 
способом існування думки, не лише через неї, але й у ній наявне буття. 

Екзистенційний зміст мови відображає думка М.Гайдеггера: „Здат-
ність говорити окреслює людину як людину. Це окреслення містить обрис 
її сутності. Людина не була б людиною, якби їй було відмовлено говорити 
<...>. Позаяк мова дає таку змогу, то людська сутність – у мові” [2, c. 203]. 

Інтерсуб’єктивність мови і принцип відкритості науково значимої ін-
формації, а також довіра до надійності процедури протоколювання та уза-
гальнення експериментальних даних спрощує доступ до інформації у нау-
кових колах, а також знімає необхідність безпосередньої досвідної участі 
науковця в усіх експериментах, даними яких він користується. Відтак мо-
ва відіграє далеко не другорядну роль у процесі наукового дослідження, 
адже тільки вона індивідуальний досвід спроможна трансформувати у 
загально значиме наукове знання, тому питання визначеності понять, яки-
ми користується наука, заслуговує на ретельніше дослідження. 

Мова підтримує ілюзію кумулятивності науки. Проте кумулятивність 
в діахронічному (історичному) зрізі, так само як і єдність науки на мовно-
му рівні (тотожність термінів) у синхронічному зрізі інколи може означати 
лише те, що значення термінів не з’ясовані. Невизначеність наукової мови 
існує навіть там, де завдяки причетності до єдиної професійної групи нау-
ковців і отриманні однакової загальної освіти, вчені не ставлять під тото-
жність значень термінів, які входять до професійного словника кожної 
природничої науки, скажімо, «атом», «молекула», «маса», «швидкість», 
«речовина». Мовна невизначеність залишається нез’ясованою та непомі-
ченою, що дозволяє описувати історію науки як таку, де змінюються тео-
рії, але зберігаються незмінними терміни. Наприклад, описується, що суб-
станційні теорії „тепла” („тепло є субстанцією, речовиною”) змінились 
кінетичними („тепло є коливаннями тіла”, а пізніше – „тепло є рух мале-
ньких частинок”), при цьому не зауважується, що мовний знак „тепло” 
вживається в усіх випадках з різним значенням! 

Цей лінгвістичний аспект проблеми несумірності порушує подвійну 
проблему: з одного боку, якщо термін вживається у незмінній знаковій 
формі, вчені вірять, що він зберігає первинне значення з тією частиною 
реальності, яку він мав окреслювати (незмінне значення і незмінний те-
рмін, однак змінюються теоретичні інтерпретації в науці). З іншого боку 
за радикальної зміни значень наукові терміни використовуються так, 
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ніби мовний знак завжди довільний, і терміни науки не мають референ-
ційного зв’язку з тією частиною реальності, яку вони означують (напри-
клад, термін «атом», який втратив етимологічне значення неподільної 
частинки). Різниця у значеннях термінів, які використовують у різних 
парадигмах, особливо якщо розглядати досить великий діахронічний зріз 
у кілька століть, може бути настільки суттєвою, що терміни з різних па-
радигм інколи більше схожі на звичайні омоніми, аніж на споріднені 
слова. Тому консенсус у науці може мати приховану природу невизна-
ченої лінгвістичної несумірності. 

Так трапляється тому, що вчені найчастіше використовують так зва-
ну автоматичну або омофонну аналітичну гіпотезу (В.Квайн): слова, які 
звучать або пишуться однаково, автоматично вважаються такими, що 
мають однакове значення. Онтологічна невизначеність при перекладі з 
однієї мови на іншу зберігається тоді, коли використовуються різні ана-
літичні гіпотези, однак контекстуально розпізнати, яка саме гіпотеза ви-
користана, неможливо. А ситуація вивчення історично змінених пара-
дигм аналогічна до ситуації радикального перекладу. На думку Квайна, 
головна причина нездатності перекладача оцінити невизначеність поля-
гає у впертому переконанні білінгва у тому, що всі речення повністю 
адекватно перекладаються через спільність ідей у свідомості мовців, 
тобто спільність інтенсіоналів. Відповідно, лінгвістична несумірність 
парадигм залишається невизначеною до тих пір, доки дослідник вірить, 
що ментальні значення історичних і сучасних термінів тотожні. З цього 
приводу варто згадати застереження Томаса Куна: „Якщо ми просто ко-
ристуємось незмінним сучасним словником, то ми неспроможні зрозумі-
ти наукові тексти минулого” [1, с. 195]. 

Така несумірність, хоча й до кінця не може бути подолана, оскіль-
ки неперекладність принципово неуникна, однак не є перепоною на 
шляху до пізнання, оскільки можна вивчити мову, яку неможливо пе-
рекласти до кінця на власну. Ця теза повністю узгоджується з методом 
вивчання аналітичних гіпотез чужої мови В.Квайна: «Метод аналітич-
них гіпотез – це спосіб катапультуватися в аборигенну мову, отримав-
ши імпульс від рідної мови. Це спосіб щеплення екзотичних пагонів на 
старий кущ» [3, С. 92]. Отже, проблему несумірності цілком можливо 
інтерпретувати у лінгвістичній площині і використовувати для її вирі-
шення лінгвістичний метод аналітичних гіпотез. 
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ТЕОРІЯ – МЕТОДОЛОГІЯ - МЕТОДИКА 

 
Нас, викладачів, постійно й настирливо обтяжують писанням різнома-

нітних “методичних посібників”, – таке враження, що саме у “методичках”, 
в активізації “методичної роботи” чиновні особи від освіти вбачають пана-
цею від усіх хвороб, бід і негараздів теперішнього навчально-виховного 
процесу, якій не те що у кризовому стані, а просто розкладається на очах. 
Своєрідний “методичний свербіж”, чесно кажучи, не те що набрид, а викли-
кає нудоту. Критеріями ж якості “методичних розробок” чиновники вважа-
ють наявність чітко визначених складових частин (які вони ж самі встано-
вили на власний – вельми недолугий – розсуд), використання найновішої 
літератури і правильність оформлення титульного аркушу.  

Якось до мене підійшла випускниця педагогічного факультету попе-
редніх років і попросила “якусь методичку” для викладання філософії, 
якою її в училищі “довантажили” як вчителя… математики. “А що тут 
складного?” – здивувалася вона; прийшлося їй нагадати, що іспит з нор-
мативного курсу філософії вона мені двічі перескладала... Розповідала 
мені моя студентка-філософ, що її сусідка по кімнаті в гуртожитку, яка 
вчилась на факультеті вчителів початкових класів, якось зауважила: “Ти 
ось весь час читаєш і конспектуєш грубі книжки – Гегель, Кант, – а нам 
досить прочитати різні методички, які дають викладачі, і навіть підруч-
ників не треба”. Ось така освіта. Звичайно, “методички” реально полег-
шують студентові життя – думати не треба, все розжоване, розкладене 
по поличках – бери і користуйся. Вивчай інструкції по користуванню 
побутовими приладами, і тоді станеш вчителем. І в дітях своїх будеш 
бачити лише певні «прилади», яких треба правильно вживати. І учні твої 
навчаться світ людський бачити як сукупність речей, які потрібно вико-
ристовувати у своїх інтересах.  

Отже, питання про методику постає вельми серйозним. Не варто йо-
го віддавати на поталу чиновній братії. Тут варто подумати.  

На мою думку, нормальний ланцюжок розгортання повинен вигля-
дати так: теорія – методологія – методика. Ще точніше: (теорія – мето-
дологія) – методика. Теорія розкриває сутність предмета, суттєві виміри 
останнього виявляють себе в саморухові понять; ритміка і душа руху 
суті, яка стала саморухом понять, є методом. Доведення всього цього до 
визначення реальної ритміки практичної діяльності суб'єкта з вирішення 
суперечностей даної сфери реальності є методика. 

Якщо ж взяти звичайні методики, що панують в дидактиці середньої і 
вищої школи, то подібний ланцюжок не простежується, але виразно видно 
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інше: теорія тут і “не ночувала”. Не від теорії тут йдуть, не із сутності 
процесу виходять, а з свого – досить убогого – уявлення про сутність на-
вчання і виховання. Іншими словами, за звичайними методиками легко 
можна розпізнати певні “теоретичні” установки – установки і стійкі звич-
ки емпірістскої свідомості, сенсуалістичну гносеологію, формальну логіку 
з її орієнтацією на неприкритий номіналізм в розумінні “загального”. 

Так чи інакше все залежить від теорії. Яка теорія – така і врешті-
решт і методика. Якщо предметом освітньої діяльності вважають горез-
вісні ЗУНи – “знання, вміння, навички”, навчання тлумачиться як ре-
трансляція інформації, – то й методика буде відповідна (звичайна). Така 
установка освіти має своє конкретне історичне виправдання, проте у ре-
аліях сьогодення вона безнадійно застаріла і стала вельми небезпечним 
забобоном. Якщо ж сутність освіти розуміти інакше, а предметом освіт-
ньої діяльності вважати творчі здібності всіх учасників педагогічного 
спілкування (Ф.Михайлов), то таке – власне рефлексивно-теоретичне – 
розуміння має свою конкретну методологію і, відповідно, до-розвивається 
до своєї конкретної методики, яка спрямована на забезпечення саме такої 
мети педагогічного процесу. І ця методика принципово інша, ніж та, до 
якої звикли. Вона, принаймні, рефлектує для себе істотні закономірності 
дійного пізнавального (він же – навчальний) процесу, спосіб утворення 
понять, спосіб понятійного руху і не поділяє банальностей емпіристської 
гносеології та премудростей “шкільної” логіки. Зневага до високої теорії, 
нехтування власне теоретичним (читай: філософським) мисленням мстить 
за себе. Таке не залишається безкарним: замість розвитку ума школа – 
середня і трошки вища – розширено продукують його відверту відсут-
ність. І продукують впевненість, що можна успішно прожити і без ума, 
користуючись простою кмітливістю – для кар’єрного росту і безбожного 
обману й експлуатації як ближнього, так і “дальнього”.  

Чого тільки варті вимоги у вузівських програмах розводити “знання” 
і “вміння” студентів: значить, знати не означає одночасно вміти, а вміти 
– не означає знати. Приголомшлива логіка! Отже, знання у такому разі – 
сукупність інформації, а вміння полягає в застосуванні абстрактних 
форм і прийомів до тієї чи іншої реальності. Відсутність теорії – теж 
“теорія”, тільки – віджила, убога, примітивна. 

І ось на ці-то убогі уявлення нас, учителів і викладачів, орієнтують 
чиновні інстанції, вимагаючи від нас все нових і нових “методичних роз-
робок”, – нових, але за старою схемою. Ніхто не стурбований питанням: 
а з якої теорії, власне, виходить та чи інша методика, на яку, власне, ме-
тодологію вона спирається і яку реалізує. Звичайно, не вистачало, щоб 
чиновники нам і “теоретичні орієнтації” визначали, – це ми вже прохо-
дили. Всі методики, що йдуть за традиційною схемою, орієнтовані на 
використання, “юзерство”, застосування. В них немає думки, так само як 
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і почуття, уяви, – в них нічогісінько немає, окрім технології користуван-
ня. Їх можна застосовувати, не обтяжуючи себе розумінням суті процесу. 
Але процес-то – освітній: у ньому людина зводиться, вводиться у образ 
людини. Як же при цьому можна бути байдужим до істинної логікою 
цього – найскладнішого у Всесвіті – процесу?! 

Адже, на думку Г.Лобастова, власне теоретичне (тобто – істинне) ми-
слення в галузі педагогіки має бути “універсальним по захопленню пред-
метної дійсності: педагогічна діяльність повинна знати як логіку предмета, 
який вводиться у суб'єктивність людини, так і логіку становлення і буття 
самої особистості, логіку становлення самої логіки в сфері суб'єктивності. 
Тому педагогіка по необхідності зобов'язана утримувати (теоретично і 
практично) обидва полюси людського буття – реальний і ідеальний, буття 
і мислення. Більш діалектичного предмета діяльності, ніж становлення 
людської суб'єктивності, немає” [2, c. 86-87]. А звідси, з цієї логіки, з ро-
зуміння цієї логіки і слід виводити, формувати, формулювати, виокрем-
лювати й доводити до розумної схеми практичної дії – методику як таку. 
Тоді методика – “на своєму місці”, вона відповідає своєму поняттю. 

Згідно з Гегелем, метод не є чимось зовнішнім, що додається до зміс-
ту, він – не тільки в собі і для себе певна модальність буття, але як мода-
льність пізнання покладений як визначений поняттям і як форма, оскіль-
ки вона душа всякої об'єктивності. Метод є душа змісту, яка в той же 
самий час стає виміром нашої власної душі. Метод не застосовується до 
всього іншого як свого роду універсальна відмичка: згідно загальності 
ідеї метод є спосіб пізнання, поняття, яке суб'єктивно знає себе, яким 
воно є об'єктивним способом або, вірніше, субстанціальність речей [див.: 
1, c.290]. Таким чином, сутність методу як такого полягає в першу чергу 
в його змістовності, субстанціальності (а не в проективності, конструк-
тивності і маніпулятивності); метод – це той шлях дослідження або 
осмислення деякої реальності, який істотно відповідає її власній природі. 

Виходить, що коли ми мислимо методично (тобто знаходимося на 
вірному шляху), ми на предмет накидаємо, звертаємо його власні всеза-
гальні визначення, саму форму всезагальності, і лише тоді він нам розк-
ривається у своїй істині. У предмет можна увійти лише за логікою само-
го предмета. Маніпулювати ж предметом можна, ігноруючи іманентну 
специфічну логіку специфічного предмета, спираючись лише на його 
абстрактно-загальні ознаки, інструкцію по експлуатації. 

Щодо методу і його природи можна прислухатися до слів Мартіна 
Гайдеґера: “…в грецькій мові ‘приховування’, ‘обман’ означає відхід від 
правильного шляху, згортання зі стежки (πατος). Поширене грецьке сло-
во, 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’ в сенсі якоїсь процедури, 
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яка допомагає людині здійснювати дослідницьке, вишукувальне пося-
гання на предмети. Для греків μεθοδος є перебування-на-дорозі, а саме на 
тому шляху, який не людиною мислиться як якийсь ‘метод’, але вказу-
ється самим сущим і таким чином вже присутній в ракурсі сущого, що 
виявляє себе. У грецькому свідомості μεθοδος – це не ‘спосіб’ дослі-
дження, а швидше 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 про-зрівання. ‘Шлях’ – це не відстань між двома точками і 
не множинність таких точок. Перспективна і ‘прозорлива’ сутність шля-
ху (який сам веде до неприхованості) і тим самим сама сутність ходу, 
здійсненого на цьому шляху, визначаються в ракурсі неприхованості і 
безпосереднього приходу до неприхованого” [3, c.133]. Наявність абст-
рактних віх-позначок і прапорців (“методика”) сама по собі не напра-
вить, не наставить на істинний шлях, якщо я вже не перебуваю-на-путі, 
так само як ретельне вивчення інструкції з експлуатації побутового при-
ладу аж ніяк не навчить мене того, як даний прилад відремонтувати, тим 
більше – зробити , не кажучи вже про те, як його винайти. 
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МОНІЗМ І ПЛЮРАЛІЗМ 

ЯК МЕТОДИ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ 
 
Монізм (від грец. μονισμός – один, єдиний) – філософське поняття, 

що визнає одне (єдине) стосовно множинного (плюрального). У філосо-
фії розкривається у двох значеннях: з одного боку – визнається внутріш-
ня (якісна) однорідність світу; з іншого – єдність походження світу (єд-
ність початку). Б. Кістяківський критикував моністичні позиції 
М. Бердяєва і С. Булгакова. М. Бердяєв абсолютизував віру, протистав-
ляючи її науковому знанню. Так він підкреслював, що лише віра дає іс-
тинне знання, тобто,знання вище і повне, бачення всього, безмежного. У 
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праці “Філософія господарства” (1912) С. Булгаков відстоював автоном-
ність філософії стосовно релігії. 

Плюралізм (від лат. pluralis – множинний) – філософське поняття, що 
визнає множинність ідей, концепцій стосовно однієї (єдиної). Вживається 
також і як філософський принцип, що узгоджує тенденції єдності (інтегра-
тивності) та різноманітності (диференціації). В. Хвостов – відомий пред-
ставник плюралістичної концепції, яку абсолютизував, відкидаючи мо-
нізм. Він був послідовником плюралістичного вчення В. Джеймса, пред-
ставника прагматизму. В. Хвостов зазначав, що він переконаний у плюра-
лістичному характері світу і самої людини як носія морального закону. Він 
вважав оптимістичною і правильною лише плюралістичну концепцію, що 
може спонукати до самодіяльності в моральному відношені. 

 Л.Лопатін розкрив співвідношення монізму і плюралізму у статті “Мо-
нізм і плюралізм”. Він виокремив два значення монізму в філософії: по-
перше, як внутрішню однорідність світу (якісні властивості буття); по-друге, 
як єдність походження світу (джерело, причини). Характерним для людсь-
кого розуму, логіки мислення є прагнення єдності. Недоліком монізму філо-
софи вважають неможливість виведення множинності речей із первинної 
єдності. Наведено приклади історико-філософських вчень стародавніх мате-
ріалістів-атомістів, середньовічних схоластиків, які дотримувались дуаліс-
тичних поглядів про відношення духу і матерії та моністичних щодо тво-
ріння світу Богом. Також класичним вважається філософське вчення 
Б. Спінози: монізм про походження речей – єдина божественна субстанція; 
плюралізм теорії безмежної множинності божественних атрибутів. Зокрема 
він підкреслював, що Бог є причиною всіх речей, а його атрибути виража-
ють діяльну сутність – розум, волю, життя, всемогутність. 

 На початку XX ст. багато філософів відкидали монізм, абсолютизу-
ючи плюралістичний підхід. Під плюралізмом розуміли множинність 
буття. На думку Л. Лопатіна, і абсолютний монізм, і абсолютний плюра-
лізм приводять до логічних суперечностей. Лише поняття єдність мно-
жинності і множинність єдності розкривають реальність буття. Така гли-
бока думка про єдність одного і множинного, на наше переконання, 
дасть змогу систематизувати різні підходи до правознавства і дати інтег-
ральне визначення предмета дослідження. Саме у Б. Кістяківського ми 
спостерігаємо системний підхід у дослідженнях з методології права. 
Звідси – методологічний плюралізм і принцип доповнюваності, прагнен-
ня врахувати кожну позицію та віддати їй належне. Такою ж системати-
чністю і всеосяжністю відрізнялися його теоретичні побудови від побу-
дов Є. Спекторського, який після еміграції еволюціонував у бік загальної 
філософії. Зокрема і дослідження Ф. Тарановського знаходилися у сфері 
історико-правових і теоретико-правових. Навіть оголошений проект син-
тезу передбачався не на якійсь більш високій чи глибокій метафізичній 
засаді, а на філософії культури, тобто, на основі ціннісного підходу. 
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ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ТА ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Поняття гуманітарних технологій не передбачає якогось запозичен-

ня від технологій, заснованих на природничих науках. 
Базовим началом для гуманітарного знання, беззаперечно, виступає 

мова. Гуманітарне поле у сфері мови має три рівні. По-перше, на основі 
мови виникають первинні мистецтва слова – лірика, епос, драма, які 
об’єднані поняттям художньої словесності. По-друге, на основі мови 
виникають теоретичні дисципліни, які досліджують як саму мову – лінг-
вістика, так і мовні мистецтва – літературознавство. Далі йдеться про 
певні уточнення, специфікації напрямів і методів у зазначених лінгвісти-
ці та літературознавстві. 

Третій рівень мовної сфери можна визначити як рівень метамовних 
технологій, які послуговуються науковими поняттями лінгвістики та 
літературознавства з метою трансформації мови і словесності. Тут мож-
на вести мову про експериментальне літературознавство, зразки якого 
дано в програмних роботах теоретиків і критиків, які засновували нові 
напрями літератури або досліджували можливості нових численних ху-
дожніх форм: класицизм, романтизм, реалізм, символізм, футуризм, сю-
рреалізм, постмодернізм та ін.  

Якщо звернутись до творчого доробку В.Гюго, Е.Золя, 
М. де Унамуно, А.Бретона, Р.Барта, В.Белінського, Д.Мережковського, 
А.Білого, В.Шкловського, то ми побачимо, що царина їх зусиль уже не 
просто поетика чи естетика, а транспоетика та трансестетика, які через 
поетику та естетику рухаються до нових можливостей літератури і мис-
тецтва, намагаються трансформувати те, що ці дисципліни вивчають. 
Таким чином виникають нові практики і технології дослідження.  

Широке поле застосування має і транслінгвістика, яка створює шту-
чні мови або задає нові напрями розвитку природних мов. Транслінгвіс-
тика охоплює сферу побудови планових міжнародних мов, спеціалізова-
них мов (математика, логіка, лінгвістика) та мови програмування. Знач-
ний внесок у лінгвопроектування внесли Р.Декарт, Г.Лєйбніц, а також 
автори філософських мов Дж.Дальгарно, Дж.Уілкінс та ін. До транслінг-
вістики слід віднести словотворчу роботу В.Даля, який долучив до ро-
сійської мови близько 14 тисяч власних новотворів, «уявна філологія» 
В.Хлєбнікова з численними неологізмами, а в наш час «граматологія» 
Ж.Дерріди, що виходить на рівень трансформації мовних практик. 

Ряд діячів культури ХХ ст. не просто вивчали і робили літературу 
(А.Білий, В.Іванов), а й створювали програму і практику символізму як 
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цілісного культурного руху, в якому були художня, теоретична, філо-
софська і релігійна складові.  

Особливого значення знакотворення набуває у філософії, яка за сво-
єю сутністю налаштована на пошуки таких термінів, концептів, катего-
рій та понять, котрі звільняли б думку з полону повсякденної мови і упе-
реджень здорового глузду. Мислити – це означає заново створювати мо-
ву, яка відмінна від житейської, а тому критично очищена від автомати-
чних кліше і звичних значень. Саме тому непересічно цінними в історії 
культури і залишаються нові слова і нові значення, які створили Платон, 
Кант, Гегель, Ніцше, Гайдеггер.  

Саме зусилля мислителів у цьому напрямку потребують прискіпли-
вого аналізу і подальшого розвитку. 

 
 
 

 © Іван Лисий  
(Київ) 

 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ГУМАНІТАРИСТИЦІ: 

МЕТАДИСЦИПЛІНА ЧИ МЕТОДОЛОГІЯ? 
 
Сьогодні в науковому пізнанні домінує тенденція до розмивання ди-

сциплінарних границь. Вона оприявнює себе, серед іншого, в інтенсифі-
кації міждисциплінарного руху. У західній гуманістиці він розпочався 
давно. Не знаю, чи варто, як дехто це робить, відносити початок історії 
міждисциплінарності до Середньовіччя і вважати його свідченням тезу 
Томи «Філософія – служниця теології…». Більш переконливим здається 
трактування міждисциплінарності як феномену некласичного типу раці-
ональності Свідченням цього може служити давня констатація Ж.-
Ф.Ліотаром міждисциплінарного характеру пошукової діяльності Фран-
кфуртського інституту соціальних досліджень, підтверджена недавно Ю. 
Габермасом [див.: 7, с.128; 2, с.8], а це, дозволю собі нагадати, 30-70 ро-
ки ХХ ст. У 90-ті роки у США з’являються фундаментальні праці з пи-
тань міждисциплінарності на кшталт відомої книжки Дж.Т.Клейн [див.: 
13]. А фундатор генетичної епістемології Ж.Піаже ще на початку 1970-х 
у праці «Епістемологія міждисциплінарних взаємин» спробував узагаль-
нити науковий досвід у цій царині. 

До речі, він чи не вперше обґрунтовував диференціацію мульти-, 
транс- і властиво між-дисциплінарності. Відтоді перелік публікацій з цієї 
проблематики нараховує тисячі позицій, а до вирізнених Ж.Піаже дода-
лися безліч крос-, інтер-, пара-, гіпер-, екстра-, інтра-, мета-, пост- і на-
віть анти- різновидів. Проте ця множинність виглядає трохи спекулятив-
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но і не дуже сприяє з’ясуванню епістемологічної природи феномену мі-
ждисциплінарності або принаймні такого актуального для сьогоднішньої 
гуманістики питання, чи не є обговорюване поняття псевдонімом компа-
ративістики. Як слушно зауважив І.Касавін, «самі науковці у спробах 
коли не використання, то у крайньому разі конструктивної побудови 
цього поняття не отримали якихось позитивних результатів» [6, с.62]. 
Цим і обумовлена необхідність звертання епістемології та філософії нау-
ки до проблеми міждисциплінарності. 

Звісно, спроби представити інтердисциплінарність, трансдисциплі-
нарність, полідисциплінарність, мультидисциплінарність, кросдисциплі-
нарність як якісно вирізнені методологічні феномени не зовсім позбав-
лені сенсу, оскільки сприяють створенню об’ємного уявлення про при-
роду міждисциплінарності, з’ясовуючи різні варіанти її реалізації. Проте 
ці спроби не завжди переконливі і продуктивні. По-перше, тому що не 
визначається чітко критерій (чи критерії) такого розрізнення. По-друге, 
тому що у пропонованих характеристиках цих диференційованих підхо-
дів, як правило, найсуттєвіше тотожне, а інші прикмети або походять від 
цього спільного, або навіть є його експлікаціями. 

У цьому тексті представлені висновки з епістемологічного аналізу до-
свіду осмислення і застосування міждисциплінарного підходу провідними 
українськими гуманітаріями, результати якого оприлюднені в моїй книжці 
«Редагуючи видане», що побачила світ на початку минулого року [див.: 7]. 
Звертався я і до відповідної практики польських і російських дослідників, 
оскільки в гуманістиці сусідів міждисциплінарності надають більше уваги, 
ніж у вітчизняній. Зокрема, росіяни досягли більшого у справі інституціа-
лізації міждисциплінарних досліджень: в Інституті філософії РАН понад 
10 років діє Сектор філософських проблем міждисциплінарних дослі-
джень; Російський Державний Науковий Фонд у 2009-2010 рр. реалізував 
проект «Міждисциплінарність в науках і філософії». 

У нашій гуманітарній царині нечисленні осередки міждисциплінар-
них досліджень працюють по суті на громадських засадах. Наприклад, 
до питань міждисциплінарності сьогодні звертаються учасники постійно 
діючого симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» при 
Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка. 
Центр польських та європейських студій при НаУКМА започаткував 
міждисциплінарне вивчення проблеми ідентичності. 

Іноді за приклад міждисциплінарних досліджень правлять синергети-
ка, соціологія або культурологія, а в західній гуманістиці т. зв. cultural 
studies [див.: 16, P.B5]. Насправді ці відносно нові галузі знання можуть 
ставати радше дисциплінарними чинниками здійснення реальних міждис-
циплінарних досліджень. А такими можна вважати, наприклад, окремі 
продуктивні спроби країнознавчих (в тому числі й українознавчих) студій. 
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Так, О.Гнатюк у праці «Прощання з імперією» користується пізнавальни-
ми можливостями історії культури і культурної антропології, історії ідей 
та історії політичної думки, соціології та політології в розгляді динаміки 
сучасного українського ідентифікаційного дискурсу. Т.Гундорова аналізує 
вияви постмодерності в сучасній українській літературі, звертаючись до 
арсеналу не тільки різних літературознавчих дисциплін і підходів, а й до 
культурних студій, семіотики, філософії [див.: 3; 5]. 

Масштаби проблемного поля міждисциплінарних досліджень мо-
жуть бути скромнішими, але досліджувана проблема в такому випадку 
носить комплексний характер. Такою, наприклад, є проблема сакрально-
го, що не складає предмета окремої галузі знання, а досліджується, крім 
теології, об’єднаними зусиллями антропології, історії культури, соціаль-
ної психології, соціології, семіотики, філософії тощо.  

Кількість можливих прикладів вітчизняних міждисциплінарних дос-
ліджень не мала б творити ілюзію популярності цього підходу в нашій 
гуманітаристиці. Легко вказати на випадки, коли опрацьовувана дослід-
ником проблема «диктує» звернення до міждисциплінарності, проте ав-
тор до цього не вдається. Звісно, дослідження від цього міліє, а науко-
вець збіднює власну дослідницьку перспективу. 

Під цим кутом зору варте уваги дослідження Я.Грицаком творення мо-
дерних ідентичностей на пограниччі в жанрі мікроісторії, предметом якої є 
біографія І.Франка, чи, як каже сам автор, «на прикладі біографії молодого 
Франка» [4, с.435]. Дослідження витримане в руслі політичної історії, хоча 
текст книжки структурований як біографія героя на тлі доби (І частина) і 
відтворення його стосунків з мікро- і макросередовищем (ІІ частина). Тож 
арсенал сучасної біографістики був би для дослідника зовсім не зайвим.  

Оскільки герой – передовсім письменник, то Я.Грицакові доводить-
ся аналізувати його художні тексти. А тут інструментарієм однієї полі-
тичної історії вже не обійтися. Потрібне літературознавче бачення текс-
ту, актуалізація теоретико-естетичних засад. Монодисциплінарний розг-
ляд проблеми, природа якої вимагає кооперування зусиль різних галузей 
знання, породжує різноманітні ризики. 

Вже наведені приклади засвідчують: міждисциплінарність не є яко-
юсь метадисципліною зі своїм особливим предметом. Але у філософсь-
кому співтоваристві побутує думка про те, що такою метадисципліною – 
втіленням міждисциплінарності – можна вважати, наприклад, філософію 
науки. Навіть у філософській енциклопедії цю останню визначили як 
міждисциплінарне дослідження, що межує із соціальною історією науки, 
когнітивною соціологією науки і соціальною психологією [12, с.219]. 
Оте «межує» означає, здається, що деякі автори схильні потрактовувати 
міждисциплінарність не як співдисциплінарність, а як перебування чо-
гось між дисциплінами, на їх стику. Але ж це зовсім інший феномен – т. 
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зв. інтегровані галузі науки на кшталт біохімії чи палеолінгвістики. Про-
те філософія науки не претендує на всебічне з’ясування природи науки і 
повний опис її характеристик і зв’язків. У неї свій, філософський пред-
мет. Таким, як слушно вважає В. Н. Порус, є людина, яка здійснює пі-
знавальні дії у формі науки, умови, смисл і форми людської свободи в 
царині наукового пізнання [див.: 10, с.73-74]. І осягається цей предмет, 
зрозуміло, ресурсами самої філософії. 

Але предмет філософії науки, попри всю його суттєвість, стосується 
лише однієї сторони того особливого соціокультурного феномена, що 
зветься наукою. І повнота (звісно, відносна) знання про неї (про наукові 
методи, мову науки, її ідеали і норми, форми організації досліджень і 
трансляції наукових знань, соціокультурні умови розвитку наукових ін-
ститутів, їх структуру і взаємини всередині них тощо) досягається зу-
силлями не однієї якоїсь «міждисциплінарної дисципліни». Досягається 
вона через властиво міждисциплінарні дослідження, спрямовані на науку 
як складну комплексну проблему. Тож проблеми міждисциплінарних 
досліджень, що задають сам тип міждисциплінарності та її телеологію, 
як можна було переконатися, щоразу інші. 

Сумнівними здаються спроби зведення міждисциплінарності до ін-
теграції знання. Адже інтенцією міждисциплінарності є не так знаннєва 
цілісність (тобто внутрішня зв’язність, єдність знання), як усебічність 
(чи принаймні різнобічність, поліаспектність), а отже повнота з’ясування 
проблеми (звідси так часто використовувана в цьому контексті метафора 
стереоскопічності). Річ у тім, що актуалізація міждисциплінарності пев-
ним чином пов’язана з посиленням у гуманістиці загалом і в літературо-
знавстві зокрема уваги до одиничного, до осібного. Ця тенденція увира-
знюється в інтенсивному розвитку т. зв. «досліджень випадку» (case 
studies), які ще іноді трактують як позитивні студії. Їх адепти, переконані 
в тому, що претензії будь-якої однієї галузі знання на повний опис чо-
гось унікального, безпідставні, роблять ставку на міждисциплінарність. 
Близькі до них прихильники популярної в постмодерній науці анархіст-
ської епістемології. Наприклад, В.Дж.Т. Мітчелл протиставляє нецікавій 
дисциплінарній праці, ґрунтованій на вмілому використанні рутинних 
процедур і технік, анархічну «недисциплінарність» [див.: 15, P.541]. 

Навряд чи можна прийняти тлумачення міждисциплінарності як 
«незаконних захоплень» однією наукою іншої (Ж.-Ф.Ліотар). То ж, ска-
жімо, звертання сучасного археолога за допомогою до фахівця з дендро-
хронології чи літературознавця до здобутків психології творчості ще не 
робить їх дослідження міждисциплінарними. Крім того, в ситуації між-
дисциплінарності йдеться про вільне переміщення думки у світі гетеро-
генних смислів і концептів, обмін смислами. 
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Не зводиться міждисциплінарність і до експансії чи дифузії методів 
однієї дисципліни до сфери компетенції іншої, тобто до так званого дис-
циплінарного імперіалізму, який іноді іменують трансдисциплінарністю. 
У таких випадках йдеться головним чином про дисципліни, котрі досяг-
ли значних успіхів завдяки опануванню новими, продуктивними мето-
дологічними підходами і методичними засобами. Їх якраз вони й готові 
запропонувати іншим галузям науки..  

У гуманітарній царині відразу згадується «психологічний імперіа-
лізм» (панпсихологізм), або пансоціологізм, або жваво обговорюваний 
нині «економічний імперіалізм». Відбувається і трансгресія філософії в 
різні гуманітарні царини, що є альтернативою, так би мовити, чистій 
філософії, точніше – екстериторіальності філософії, її закритості. Сього-
дні констатують рефілософізацію наукового пізнання в цілому і гумані-
тарних його галузей особливо. Зокрема, звертають увагу на екстраполя-
цію філософією відрефлексованих нею частковонаукових понять (на-
приклад, узятих із лінгвістики текст, контекст, інтертекст, дискурс тощо) 
на широку сферу явищ. 

 Усе це У.Вайсштайн поблажливо-іронічно зве «дрібним браконьєр-
ством у фруктовому саді чи овочевому огороді сусідської дисципліни» 
[11, с.387]. Бо міждисциплінарність у різних своїх іпостасях має склад-
нішу конфігурацію. І визначається вона тим, що в розв’язанні масштаб-
ної, комплексної проблеми кооперуються зусилля різних галузей науки. 
А сама ця проблема, яка кристалізується вже у процесі дослідження, а не 
попереджує його, наче перетинає предметні поля різних наукових дис-
циплін, виводячи дослідників за межі їх партикулярних зацікавлень. 

Досвід новітнього наукового пізнання засвідчує, що номінація дис-
циплін нерідко стосується більше самоідентифікації вченого, аніж дослі-
джень, здійснюваних ним: вони щоразу прагнуть до порушення твердих 
дисциплінарних границь. Проблема, що постає в царині певної галузі 
знання (наприклад, літературознавства), оприявнюючи у процесі дослі-
дження свою фундаментальність, спочатку наче розтягує дисциплінарні 
межі, набуваючи статусу, скажімо, мистецтвознавчої проблеми, а відтак 
і розриває їх, проникаючи до сфер компетенції інших галузей науки (на-
приклад, культурознавства), не позбавляючись актуальності і в царинах 
свого попереднього розташування. У такому випадку, як наголошує 
Клейн, дослідники «працюють над проблемами, а не в рамках дисцип-
лін» [14, P.13]. Саме фундаментальна проблема, генеруючи міждисцип-
лінарний синтез, знаходить своє продуктивне й коректне формулювання 
та шляхи розв’язання у площині проблемної парадигми дослідження. 

Чому саме проблемної? Бо якщо дисциплінарний поділ наукового 
знання визначався насамперед предметом в його виокремленості та ме-
тодом у його специфічності, то міждисциплінарне дослідження генеру-
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ється проблемою особливого калібру. Саме вона задає певний тип між-
дисциплінарності і той грунт, на якому здійснюється міждисциплінарний 
синтез. Коли окремі автори (наприклад, Стенлі Фіш) відмовляють між-
дисциплінарним дослідженням у продуктивності, то вони розглядають їх 
в руслі парадигми предметності; адже стверджують при цьому, що, зосе-
реджуючи увагу на певному предметі, ми тратимо з поля зору поперед-
ній. Міждисциплінарність має справу не так з предметністю, як із про-
блемністю. І долає традиційну роз’єднаність дисциплінарного пізнання, 
а отже і його однобічність, не переходячи від предмета до предмета, а 
стикуючи різні аспекти бачення однієї і тієї ж проблеми. 

Тоді дослідження налаштоване на всебічність і повноту, які є перед-
умовою проникнення в суть проблеми. Адже галузі й аспекти, раніше 
розрізнені, комунікуючи між собою, проникаючи одне в одне, творячи 
співдисциплінарність, здобувають не тільки нові ракурси бачення про-
блеми, а й нові та багатші ресурси її розв’язування.  

Отже, міждисциплінарність – це розгляд однієї і тієї ж проблеми в 
різних галузевих площинах, при якому домагаються стикування цих 
площин і створення якісно нового, об’ємного уявлення про досліджува-
ний предмет. Тож проблема осягається не у перспективі певного галузе-
вого знання, а з урахуванням цілісності, скажімо, гуманітарного досвіду. 
До того ж проблемна, тобто генерована розгортанням проблеми, міжди-
сциплінарність у процесі самоздійснення викликає до життя і, так би 
мовити, методологічну міждисциплінарність. Коли дослідження витри-
мане в єдиній проблемно орієнтованій перспективі, можна спостерігати, 
як певною мірою долається викопаний свого часу рів між поясненням і 
розумінням; більше того, опис і теорія, узагальнення і конкретизація де-
монструють свою здатність працювати як продовження одне одного, а не 
як автономний і гіпертрофований у своїй значущості – кожен зосібна – 
пізнавальний інструментарій. За таких обставин міждисциплінарність 
постає не як сумативність, а методологічна єдність. 

Міждисциплінарність, очевидно, володіє певною стратегічною (як би 
скептично не ставились до цього означення її постмодерні прихильники) 
вагою і в цьому сенсі є радше підходом, аніж методом. Підхід, на відміну 
від більш інструментального методу, дає відповідь на питання, як, з яких 
позицій, опираючись на яку парадигму здійснювати пізнавальний процес. 

Стикування різних дисциплінарних площин передбачає забезпечен-
ня необхідної комунікації між ними, в яких би режимах не здійснювався 
міждисциплінарний підхід. А як випливає з попереднього побіжного 
огляду реальних міждисциплінарних досліджень, вони можуть відбува-
тися як в індивідуальному, так і в груповому форматах. Ж.-Ф.Ліотар на-
голошує, що в руслі міждисциплінарності «групова робота» може бути 
продуктивною, коли вона підпорядкована спільному завданню. У такому 
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випадку успіх досягається завдяки оптимізації, як висловився хтось із 
колег, спілкування множинного дисциплінарного різномов’я.  

А це не така проста річ. Тут неминуче виникає питання про спосіб ко-
мунікації, про винаходження метакоду чи про пошуки можливостей пере-
кладу з одного дискурсивного коду на інший або на спільний. «Виявляєть-
ся, що процедури обґрунтування сучасного міждисциплінарного організо-
ваного знання повинні рахуватися не тільки з когнітивними стратегіями 
понятійного осмислення, а й із комунікативними стратегіями (ситуаційно 
обумовленими актами мовленнєвої взаємодії), в яких формується концеп-
туальне осягання реальності [1, с.21]. Саме у такому контексті робить ак-
цент на комунікативному аспекті пізнавальної діяльності І.Касавін, осмис-
люючи міждисциплінарність передусім як взаємодію [див.: 6, с.62]. 

Міждисциплінарний синтез уможливлюється продуктивним спілку-
ванням залучених до нього галузевих сингулярностей. Навіть Ліотар з 
його оцінюванням знання за критерієм прийнятності і переконаністю в 
тому, що співробітництво наук можливе тільки в головах філософів, 
вважає можливою угоду щодо універсальних правил для гетерогенних 
мовних ігор, бо ж мови вступають між собою у стосунки. Хоча знає, що 
кожна з цих ігор ведеться за власними прагматичними правилами [див.: 
7, с.127, 156]. Помірковану свою позицію Ліотар протиставляє песиміз-
мові Л.Вітгенштайна, заснованому як на тому, що ніхто не розмовляє 
усіма мовами, так і на відсутності універсальної метамови.  

З останнім беззастережно погодитися не можна. Адже «латиною мі-
ждисциплінарного спілкування» (Ю.Данілов) традиційно вважалася ма-
тематика. Сьогодні на цю роль все частіше пропонують вже згадувану в 
цьому тексті синергетику. А дехто взагалі вважає, що нині на долю тео-
рії (предметного знання) випадає «роль постачальниці мов (бо вже не 
однієї мови), необхідних для інтерпретації» [9, с.57]. 

Звісно, в такому тлумаченні ролі теорії знайшла відбиток атмосфера лі-
нгвістичного повороту в посткласичній філософії. Якщо за цих обставин 
теорію інструменталізують, зводячи до ролі посередника і тим самим нех-
туючи її предметним змістом, то тим більше не очікують особливого знан-
нєвого внеску, який корелював би з певною предметністю, від філософії. 
Що подібна відмова помилкова, добре видно на прикладі філософії науки, 
про яку мовилося раніше. Вона в широких міждисциплінарних наукознав-
чих дослідженнях, як ми бачили, має, крім методологічних завдань, свою 
предметну сферу компетентності, власні специфічні когнітивні цілі.  

У міждисциплінарному синтезі філософії могла б належати не тільки 
роль його генератора – через контекстуалізацію проблеми, окреслення її 
гуманітарної значущості, через творення евристичної ваги концептів. 
Вона здатна на критичну рефлексію щодо проблематизації певної теми і 
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щодо засад її дослідження та перспектив розгортання проблеми. Тим 
самим досягається методологічна єдність дослідження. 

Ще раз наголошу, що філософія не просто вписує з’ясовувану про-
блему в готовий, наявний ширший контекст, а оприсутнює такий кон-
текст в міру розгортання проблеми. Філософська контекстуалізація про-
блеми якраз у цьому й полягає. У цій ситуації філософія не тільки виро-
бляє стратегію розгляду проблеми, формуючи інтелектуально виважені 
орієнтири для пошукової думки, в т. ч. і спеціалізованої, дисциплінарної, 
а й генерує синтез різних дисциплінарних аспектів. Водночас вона 
розв’язує власні змістові завдання, відшукуючи в широкому проблемно-
му полі свою предметну царину. 

Та головне, що філософія у складі міждисциплінарного дискурсу 
сприяє його відкритості, творенню «комунікативної раціональності» 
(Ю.Габермас), простору комунікації. Тільки у ньому уможливлюється 
обмін не тільки смислами, а й засобами, а тому й долання відособленості 
дисциплінарного пізнання. 
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ТРУДНОЩІ ПІЗНАННЯ СУСПІЛЬСТВА 

 
Пізнання, разом із практикою та оцінюванням, належить до найваж-

ливіших форм освоєння людиною дійсності. Це надто складний, супере-
чливий процес, результатом якого є знання, які з більшою чи меншою 
мірою достовірності описують те, що пізнавалось і пізнається. Вирізня-
ючись низкою характеристик (обсяг, глибина, міра істинності та ін.), 
вони дозволяють індивідам та їх різноманітним об’єднанням існувати у 
світі з певною мірою комфортності, реалізувати власні потреби, інте-
реси, цільові настанови. Історія життя кожної особи, як і людства в ціло-
му, – це безперервний процес накопичення, уточнення, конкретизації 
знань, перевірки їх на істинність, відкидання хибного та оманливого і 
ствердження того, що вірно відтворює світ. І саме пізнання, і його здобу-
тки – знання – у кожному конкретному випадку мають власну специфі-
ку. При цьому існує щонайменше три чинники, вплив яких стратегічно 
зумовлює сам характер пізнання, його результати та можливості викори-
стання останніх у життєдіяльності людей. Такими чинниками, і водночас 
складовими пізнання, виступають об’єкт і суб’єкт пізнання та характер 
їх взаємодії. Якщо з приводу перших двох ситуація в цілому зрозуміла, 
то третій чинник потребує роз’яснення. Тут йдеться, передусім, про ком-
плекс історичних, соціальних умов, у яких розгортається гносеологічний 
процес, та про ті безпосередньо гносеологічні процедури, які використо-
вує суб’єкт для розкриття глибинних характеристик об’єкта. 

У чому і як саме проявляються труднощі пізнання суспільства? Роз-
мову почнемо з короткої характеристики останнього як об’єкта пізнання. 
Суспільство – одна із підсистем об’єктивної реальності, яка функціонує 
у тісному взаємозв’язку з іншою підсистемою – природою. Нічого тре-
тього у довкіллі немає. Усі факти, явища, події і процеси причини свого 
існування мають або у природі, або у суспільстві. У низці випадків при-
чини варто шукати водночас в обох підсистемах. Кожна з них функціо-
нує за своїми законами, вирізняється власною специфікою. Історично 
суспільство виникає значно пізніше, ніж природа, яка є фізичним суб-
стратом його буття. Суспільство – це історично визначена сукупність 
форм і видів діяльності людей, зв’язків між ними та відносин, як між 
собою, так і з навколишнім світом. Суспільство – це складна, багаторів-
нева, поліфункціональна система, яка має безліч сутнісних і другорядних 
характеристик. До основних можна віднести такі: 
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- умовою виникнення і функціонування суспільства є наявність живих 
індивідів. Поза їх біологічним і соціальним відтворення його існування 
неможливе. Водночас суспільство не може бути зведене до населення; 

- суспільство – це синергетичне утворення, певна цілісність, систе-
ма, компоненти якої органічно взаємопов’язані між собою. Порушення у 
функціонуванні одного з компонентів негативно впливає на характер 
буття системи в цілому; 

- суспільство є єдністю матеріального і духовного. Ці його сфери 
взаємозумовлюють і взаємодоповнюють одна одну. На відміну від при-
роди, де стихія сил прокладає собі дорогу у формі доконечності, тут над-
звичайно велику роль відіграє свідомість; 

- способом існування суспільства є діяльність, яку здійснюють інди-
віди та їх різноманітні об’єднання. Вона проявляється у безлічі видів і 
форм. Одні мають фундаментальне значення для функціонування суспі-
льства, інші – другорядне. Характер організації діяльності, її інтелектуа-
льне, змістовне та технологічне наповнення визначально впливають на 
рівень розвитку суспільства; 

- суспільство існує водночас як результат і процес діяльності лю-
дей. Повністю залежачи від неї, воно функціонує як об’єктивна реа-
льність, що має власні закони. Особливістю останніх є те, що це за-
кони людської діяльності; 

- формою прояву діяльності як способу буття суспільства є відно-
шення, що виникають між суб’єктами, які її здійснюють. Реально соціум 
існує саме як система цих відношень – суспільних відношень (економіч-
них, політичних, правових, сімейно-побутових тощо). 

У гносеологічному плані суспільство є надзвичайно складним 
об’єктом. Його пізнання передбачає врахування специфіки функціону-
вання безлічі чинників, як основних, так і другорядних. Це система, яка 
постійно змінюється кількісно і якісно. Її мірні параметри є постійно 
рухливими, а сутність явищ, подій і процесів надійно захована за безліч-
чю форм їх прояву. Рухливого тут значно більше, ніж стабільного. А 
відносне суттєво переважає абсолютне. Проявляючи себе як синергетич-
не утворення, суспільство, разом із тим, величезною мірою залежить від 
чинників, які знаходяться за його межами і мають суто природний хара-
ктер. Тут досить важко робити однозначні передбачення і прогнози. Різ-
номанітні біфуркаційні процеси є невід’ємною складовою практично 
всіх сфер суспільного життя. Соціум – це величезне поле, де пересіка-
ються, взаємно нівелюються чи посилюються потреби та інтереси різних 
суб’єктів діяльності, узгоджуються чи конфліктують між собою різні 
мотиви поведінки людей, їх цільові настанови, світоглядні переконання, 
пізнавальні парадигми тощо. Це настільки складний і величний об’єкт 
пізнання, що жодному суб’єкту не під силу охопити його у всьому різ-
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номанітті проявів. Саме тому домінуючими тут є локальні пізнавальні 
процеси, які пов’язані з дослідженнями окремих сфер, сторін, аспектів, 
площин буття цієї цілісності. Якщо говорити про співвідношення у соці-
альному пізнанні обсягів знань про загальні закономірності функціону-
вання суспільства і особливості буття його конкретних сфер, то доля 
останніх буде значно більшою. 

У пізнанні суспільства багато в чому незвичний статус має суб’єкт. 
У ролі останнього виступають конкретні індивіди або їх різноманітні 
об’єднання (як правило, чисельно невеликі колективи науковців чи 
представників інших сфер діяльності – мистецтвознавці, священики та 
ін.). Нерідко в літературі можна зустріти твердження, що суб’єктом соці-
ального пізнання є етноси, класи і різноманітні соціальні групи (молодь, 
пенсіонери, військовослужбовці), політичні партії, суспільство загалом. 
Насправді це не так. У подібних твердженнях має місце, свідоме чи не-
свідоме, ототожнення змісту двох понять “суб’єкт суспільного розвитку” 
і “суб’єкт соціального пізнання” . Всі вищеназвані об’єднання людей 
можна і потрібно розглядати як суб’єкти, які своєю діяльністю забезпе-
чують функціонування і розвиток суспільства. Але це зовсім не означає, 
що вони є повноцінними суб’єктами соціального пізнання. Хоча, зрозу-
міло, кожен з них у процесі власної життєдіяльності збагачується знан-
нями про особливості функціонування соціуму. На мою думку, термін 
“суб’єкт соціального пізнання” доцільно вживати тоді, коли має місце 
свідоме, цілеспрямоване гносеологічне занурення того, хто здійснює 
пізнавальний акт, у явища, події і процеси суспільної дійсності з метою 
отримання знань про специфіку їх буття. 

Особливості суб’єкта соціального пізнання досить рельєфно прояв-
ляються в низці моментів. Спеціально зупинюсь на трьох, найбільш зна-
чущих. Момент перший – пізнавальний суб'єкт є невід'ємною складовою 
соціуму. Він іманентно включений у нього від народження. Його соціа-
лізація завжди відбувається під впливом конкретних чинників суспіль-
ного життя, які нерідко з часом можуть ставати предметом його пізнава-
льної активності. Кожен суб’єкт соціального пізнання – це результат 
життєдіяльності історично визначеного мікро- і макросередовища з усім 
комплексом переваг і недоліків цих взаємопов’язаних утворень. Він є 
продуктом свого часу. Особливості останнього накладають досить силь-
ний відбиток на пізнавальні орієнтири і гносеологічні можливості 
суб’єкта. Пізнаючи суспільство, він, безпосередньо чи опосередковано, 
поглиблює знання про самого себе, збагачує власну та історичну пам'ять 
соціуму. Момент другий – вплив потреб та інтересів суб’єкта соціально-
го пізнання, його світоглядних переконань, політичних симпатій як на 
сам пізнавальний процес, так і на висновки, що завжди робляться на ос-
нові отриманих результатів. Частка суб’єктивного при пізнанні суспільс-
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тва завжди є значно більшою за аналогічну частку при пізнанні природи. 
Суб’єкту соціального пізнання, навіть найбільш чесному і об’єктивному, 
практично неможливо уникнути особистих симпатій і антипатій при 
трактуванні та оцінці конкретних явищ, подій і процесів суспільного 
життя, незалежно від того, до яких сфер соціуму вони відносяться. Саме 
тому одні і ті ж історичні факти отримують нерідко різне пояснення і 
різну оцінку. Особливо, якщо йдеться про знакові події в житті етносів, 
конфесій, політичних сил, держав, суспільств. Це стосується також істо-
ричних персоналій і подій, які більшою чи меншою мірою зачіпають 
потреби та інтереси суб’єкта пізнання. Історична істина й історична пра-
вда тут співпадають далеко не завжди. Момент третій – у соціальному 
пізнанні домінує часова віддаленість суб’єкта від явищ, подій і процесів, 
які він досліджує. Це зовсім не означає відсутність у цьому пізнанні фе-
номена сьогодення. Він займає тут чільне місце. Але левова частка соці-
ального пізнання пов’язана з тим, що вийшло за межі сьогодення і стало 
частиною історії, нещодавньої або ж далекої. Чим більшою є часова від-
стань від того, що виступає предметом пізнання, тим важче його гносео-
логічно освоювати. Хоча суспільство – це система, у якій духовне і ма-
теріальне органічно взаємопов’язані, матеріальні артефакти суспільних 
відносин, явищ і подій “живуть” , як правило, рівно стільки, скільки ці 
утворення існують. З їх зникненням зникає переважна більшість тих ма-
теріальних форм, у яких вони проявлялись (революції, війни, мітинги, 
реформи тощо). Тим самим мінімізується матеріальна база, на основі 
якої можна вести дослідження. У цій ситуації різко зростає роль різно-
манітних письмових джерел, спогадів очевидців, аудіо та відеозаписів, 
які, до речі, не завжди можна перевірити на істинність. Варто пам’ятати і 
про таку важливу річ як дух епохи – стан індивідуальної і суспільної 
свідомості, тенденції функціонування громадської думки, духовні пріо-
ритети різних груп людей та ін. Суб’єкту, який живе завжди в конкрет-
ний часовий період, дуже важко, занурюючись в історію, сприймати і 
розуміти події останньої так, як це робили їх учасники. Стовідсотково 
цього ніколи зробити не можна. Тому переважна більшість результатів 
соціального пізнання – це відтворення явищ і подій суспільного життя з 
певною часткою ймовірності. 

Пізнання суспільства має яскраво виражену соціальну зумовленість. 
Вона – важлива складова детермінації всіх гносеологічних процесів, але 
стосовно соціуму ця обставина набуває особливого звучання. У силу 
певних причин, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, у суспі-
льстві час від часу актуалізуються питання і проблеми, дослідження 
яких, у тому числі пізнавальне, стає вкрай важливим і потрібним. Як 
приклад, можна згадати могутнє зростання в Україні на початку 90-х 
років минулого століття інтересу до питань української мови і культури, 
національної ідентичності, національно-визвольного руху, діяльності 
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спецслужб у радянські часи та ін. У таких ситуаціях держава намагається 
здійснювати всіляку підтримку, в тому числі організаційну і фінансову, 
дослідницьким проектам. У той же час у кожному суспільстві існують 
так звані “закриті” теми, обговорення і дослідження яких не “вітається” 
органами влади, нерідко і громадською думкою. Соціальне пізнання до-
сить часто обслуговує потреби та інтереси конкретних соціальних сил – 
класів, конфесій, політичних партій, владних структур. У таких ситуаці-
ях корпоративна зацікавленість домінує над істиною. Досить рельєфно 
це простежується в одвічних спробах різноманітних ідеологій викорис-
товувати у своїх цілях висновки суспільних і гуманітарних форм знання, 
навіть шляхом підтасування фактів, обману, свідомого замовчування 
одних подій і штучного підігрівання інтересу до інших. Найбільш враж-
ливими у цьому плані є філософія і соціологія. Останній не так вже й 
рідко, завдяки нечистим на руку фахівцям, доводиться виконувати замо-
влення конкретних політичних сил з “відбілювання” їх статусу, місця, 
ролі і значущості у житті держав і суспільств. Чого варті лише замовні 
рейтинги цих сил під час різноманітних виборів. 

Соціальне пізнання багато в чому відрізняється від пізнання природи 
процедурно. При всій важливості чуттєвих форм відображення, провідна 
роль тут належить раціональним формам. Щодо пізнавальних методів, то 
домінуючими є методи абстрагування, єдності історичного і логічного, 
сходження від абстрактного до конкретного, аналізу і синтезу. При пі-
знанні соціуму дуже важливо відслідковувати тенденції його функціону-
вання, динаміку зміни якісних параметрів. Надзвичайно вузьким тут є 
простір для проведення експериментів. Крім того, що чистота будь-якого 
соціального експерименту завжди має проблемний характер, сам експери-
мент утримує в собі безліч негативних наслідків – економічних, соціаль-
них, політичних, духовних та ін. На жаль, цього, як правило, не розуміють 
чи не хочуть розуміти політики. Їх намагання втілити на практиці ідеї, які 
вони відстоюють, дуже часто мають різко негативні наслідки. Штучне, 
примусове нав’язування соціуму різноманітних проектів небезпечне вже 
саме собою. При пізнанні суспільних процесів використати експеримент 
як метод проникнення в їх сутність надзвичайно важко, дуже часто взагалі 
неможливо. Неабияку роль у соціальному пізнанні відіграють його мето-
дологічні засади. Це питання дуже складне і, як правило, має статус про-
блеми не лише гносеологічної, а й соціальної. На превеликий жаль, пере-
важна більшість різноманітних гносеологічних проектів, що з більшою чи 
меншою ефективністю реалізувались у людській історії або реалізуються 
зараз, позбавлені належного методологічного підґрунтя. Надзвичайно грі-
шить у цьому плані постмодернізм. Можна назвати не так вже й багато 
теоретично обґрунтованих методологій соціального пізнання. Чільне місце 
серед них займають геґелівська і марксистська.  
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© Оксана Петрушенко  
(Львів) 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УТВОРЕНЬ 
СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ УТОПІЙ) 

 
Важливе значення у житті суспільства та окремої людини відіграють 

не лише історичні події та реальні історичні постаті, а й такі “ефемерні” 
чинники, як певні утворення свідомості – переконання, ідеали, віруван-
ня, уявлення, теорії, концепції, міфи, утопії. І якщо реальні історичні 
події (при всіх можливостях різних інтерпретацій їх сутності, ролі та 
значення) пов’язані з певними просторово-часовими параметрами, були 
наочно дані та зафіксовані очевидцями в той чи інший спосіб, то утво-
рення духовного життя водночас наявні і не наявні, бо не існують у ви-
гляді чуттєво-даної дійсності. Виникає питання: чи можемо ми взагалі 
здійснювати наукове дослідження таких “нереальних” утворень свідомо-
сті, тим більше, що багато сучасних філософів взагалі заперечують тер-
мін “суспільна свідомість” , до якого всі ці феномени і належать. 

Пропоновані методологічні підходи до такого аналізу буде здійс-
нено на прикладі дослідження утопії. Утопія трактується нами як 
жанр літературних та соціально-гуманістичних творів (а також спе-
цифічний тип свідомості, що представлений у цих творах), де проти-
ставляється належний, омріяний чи бажаний стан речей у суспільстві, 
державі, соціумі – наочній реальності, причому наголошується на 
безумовній перевазі першого над другим. 

На нашу думку, початковою і найважливішою вимогою наукового 
дослідження утопії є аналіз конкретних текстів. Авторські утопії існують 
у вигляді авторських текстів; багато народних утопій теж зафіксовані у 
різних записах, переказах, картинах (наприклад, картина П.Брейгеля 
“Країна дурнів” ). Якщо при науковому дослідженні утворень духовного 
життя суспільства ми не аналізуємо конкретний текст, то ми наражаємо-
ся на небезпеку користуватися симулякрами “загальновідомо” або “зага-
льновизнано” , проте для добросовісного наукового аналізу такі поси-
лання неприпустимі. Сучасна філософська література пропонує різні 
методи текстологічного аналізу, в тому числі герменевтичний. Часто у 
межах текстологічного аналізу застосовується філологічний, або лінгвіс-
тичний метод, що передбачає співставлення вживаних термінів, завуа-
льовані перекладом з інших мов значення назв, імен (власне, саме слово 
утопія має загальновідомий переклад із певним значенням). 

При наявності придатного до аналізу тексту часто використовують 
методи описовий та порівняльний (компаративний). Описовий метод 
дозволяє вибирати з тексту ключові компоненти або у стислому вигляді 
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збирати та передавати інформацію про об’ємний масив даних. Порівня-
льний метод дозволяє у певній кількості описів виділити спільне, від-
мінне, повторюване, оригінальне, тощо. Так, використання цих двох ме-
тодів для аналізу утопічних творів дозволили виділити такі особливості 
утопічних соціумів, як розташування їх на острові; віддаленість у прос-
торі або в часі від сучасного суспільства; визнання автором справедли-
вості та доцільності певних особливостей життя утопічного суспільства. 

Наступний метод, який широко використовується у сучасних гу-
манітарних дослідженнях – історичний. Кожна утопія написана у пе-
вний історичний період, що обов’язково зумовлює особливості її змі-
сту; або записана (якщо йдеться про народну, а не авторську утопію) 
певним дослідником у певний час та у певному регіоні. Таким чином 
є можливість деякою мірою, хоч приблизно, редукувати утворення 
суспільної свідомості до певних історичних реалій і через ці реалії як 
через контекст проаналізувати та зрозуміти неявні, неочевидні, але 
притаманні даному тексту елементи змісту. 

Від історичного методу дослідники утопій часто переходять до соці-
ально-структурного. На його основі з’ясовуються деякі структурні особ-
ливості побудови змісту утопій: на які аспекти життя міста (суспільства) 
робиться наголос, які види соціальної діяльності беруться до уваги, з 
чого складаються побут та повсякденне життя. У вітчизняній дослідни-
цькій літературі радянського періоду соціально-структурний підхід був 
домінуючим: у межах класового підходу до аналізу соціальної структури 
утопічних спільнот, змальованих в утопічних проектах, утопії поділяли 
на соціалістичні, дрібнобуржуазні, селянські, і т.п. Цей же методологіч-
ний підхід значною мірою використовується і у політологічній літерату-
рі, хоча тут більше уваги приділяється владним структурам, що пов’язані 
з управлінням та реалізацією управлінських рішень. Названий підхід 
застосовується і у філософській літературі, коли йдеться про проблеми 
свободи, справедливості, соціальної рівності, можливості соціального 
прогресу. Як і будь-який інший методологічний підхід (особливо якщо 
його послідовно притримуються протягом всього дослідження), цей під-
хід є можливим і правомірним. Найсуттєвіше зауваження щодо нього 
полягає в тому, що він може призводити (і часто призводив) до спроще-
ного трактування того чи іншого твору утопічної літератури. Інший до-
волі неприємний результат застосування соціально-структурного підхо-
ду – ідеологізація оцінки конкретної утопії.  

Вивчення утворень суспільної свідомості в історичному контексті 
змушує об’єктивного дослідника звернутися до культурного контексту 
певної історичної епохи, а отже доречно використовувати культурологі-
чний підхід. Цей підхід до аналізу утопій передбачає вивчення наступ-
них проблем: Чи всі культури та культурні регіони продукують утопії? 
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Чи пов’язане творення утопій з певною релігійною традицією, і якщо 
пов’язане, то яким чином? А звідси – утопія – загальнолюдське чи регіо-
нальне (наприклад, європейське) явище?  

Кожна утопія оперує певним культурологічним матеріалом (почи-
наючи від етимології самого терміну “утопія” і закінчуючи конкретикою 
утопічних проектів – одягу, будівель, харчування). Цей матеріал відмін-
ний у різних культурних регіонах. Простежується зв’язок утопії з куль-
турно-релігійною традицією. Більшість із досліджуваних у спеціальній 
літературі утопій пов’язані з християнським світом, з християнськими 
культурою та менталітетом (західна та східна Європа, Північна та Ла-
тинська Америка). Виникає питання, чи створювалися утопії в інших 
культурних регіонах. Так, існує декілька досліджень китайської утопії. 

У зв’язку з викладеним вище, вірогідно, важливим і плідним був би 
психологічний методологічний підхід до вивчення феноменів духовного 
життя суспільства і, зокрема, утопії. Осмислення утопічних проектів через 
систему архетипів, повторюваність деяких міркувань і мотивів, акценту-
вання уваги на одних сторонах життя суспільства (наприклад, на організа-
ції освіти) та цілковита байдужість до інших (приміром, до оригінальної 
мистецької діяльності), – все це потребує осмислення фахівців-психологів.  

З позиції психологічного підходу до вивчення утопічної літератури 
важливо наблизитись і до відповіді на таке питання: яка психологічна 
потреба спонукає мислителя до створення утопії (особливо в тому випа-
дку, коли автор не претендує на втілення у дійсність цієї утопії)? Якби 
існували лише авторські утопії, можна було б оголосити їх результатом 
примхливої гри розуму, “гри в бісер” , проте справа ускладнюється існу-
ванням народної утопії, що засвідчує якусь глибинну людську потребу в 
створенні утопічних фантазій.  

Соціально-психологічний підхід до вивчення духовного життя сус-
пільства, на жаль, у дослідницькій літературі (принаймні вітчизняній) 
фактично відсутній. Деякі абстрактні посилання на народний дух у тому 
чи іншому регіоні, на жаль, є ближчими до ідеологічних пасажів, ніж до 
наукового дослідження. Але, на мою думку, саме соціально-
психологічний підхід може прояснити поділ утопій на позитивні та нега-
тивні. Перші авторські утопії були позитивними, тобто описували кра-
щий, досконаліший соціальний лад. У ХХ столітті виникає негативна 
утопія, або антиутопія, в межах якої змальовують картини жахливого 
майбутнього. Питання полягає не лише в тому, що комусь спало на дум-
ку створити антиутопію на противагу позитивній утопії, а й у тому, що 
ряд антиутопій (як свого часу й ряд позитивних утопій) перетворилися 
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на бестселери, тобто у суспільстві знайшлося багато людей, схильних 
захоплюватись читанням антиутопій О.Хакслі та Дж.Оруела.  

Нарешті, нам видається дуже перспективним феноменологічний ме-
тод вивчення різноманітних утворень духовного життя суспільства. У 
контексті соціально-феноменологічних студій Альфреда Шюца (1899-
1959), засновника соціальної феноменології, можна розглядати утопію 
(разом із релігією, сном, грою, художньою творчістю) як одну зі сфер 
людського досвіду. Відповідно до принципів феноменологічного підходу 
всі ці сфери дані нам у досвіді, тому за цією ознакою вони рівноцінні між 
собою. Оскільки кожна з цих областей відносно закрита і самостійна, са-
модостатня, то перехід з однієї в іншу потребує певного внутрішнього 
інтелектуального та духовного зусилля, передбачає смисловий стрибок. 
Коли людина перебуває в межах релігійного досвіду (ревно молиться або 
медитує), їй важко миттєво перейти до повсякденності. Коли ми прокида-
ємося від сну, ми не завжди одразу й адекватно можемо сприймати цей 
світ. А.Шюц називав ці сфери викінченими ареалами значень. На думку 
А.Шюца, повсякденність має перевагу над іншими сферами досвіду як 
тілесно-предметне переживання реальності; тому він називає повсякден-
ність верховною реальністю. Отже, різноманітні ареали значень (а, отже, і 
утопію), слід зіставляти з повсякденністю, яка саме й пов’язана з пережи-
ванням об’єктивного існування різноманітних явищ та процесів. 

Феноменологічний підхід до вивчення утопії дозволяє звільнитися 
від позитивістського підходу – порівнювати утопію з наукою, з одного 
боку, та з дійсністю як об’єктом дослідження – з іншого. При цьому тра-
диційно дослідники робили висновок про те, що утопія (міф, казка) не 
використовує для аналізу суспільства методи природничих наук, тому не 
заслуговує ні на серйозне ставлення до себе, ні на серйозний аналіз. 
Проте позитивістський підхід до аналізу утопії (не науково – значить, не 
серйозно і, отже, не потрібно), підтриманий певною політичною позиці-
єю (хто не з нами, той проти нас), призвели до ситуації, коли період 
майже у сто років у європейській, і, зокрема, вітчизняній традиції, був 
пов’язаний переважно з насмішкуватим та несерйозним ставленням до 
утопії як утворення суспільної думки. 

Отже, дослідження феноменів духовного життя суспільства може 
здійснюватися за допомогою різних методів, з використанням різних 
підходів. Деякі з цих підходів вже використовувалися дослідниками, 
інші ще чекають наукової розробки. Проте безумовно, що лише всебічне 
вивчення складних утворень суспільної думки може дозволити зрозуміти 
ці явища та їх значення і роль у житті суспільства.  
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© Сергій Возняк  
(Луцьк) 

 
ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

В КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ ЗНАННЯ 
 
Проблеми філософського осмислення феномену людської культу-

ри становили один із перших предметів власне філософського пізнан-
ня, виокремлюючись із загального шару світоглядно-сенсожиттєвих 
питань, формуючи свій підхід до цього роду питань – гуманітарний, 
котрий уже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. постав як антитеза 
природничонауковій парадигмі пізнання. 

Власне, саме тоді у своїх роботах Г. Ріккерт, В. Віндельбанд, 
В. Дільтей, М. Вебер, Г. Зіммель та ін. розвинули науковий підхід, який 
уже в наш час отримав назву “гуманітарний” і виступив альтернативою 
природничому. За всіх інших, добре відомих обставин, ця нова наукова 
парадигма означала нове розуміння пізнання, людини, її світу, існування 
взагалі. Гуманітарне наукове пізнання виявилося таким, яке відповідає 
основним вимогам ще античного наукового ідеалу, для нього характер-
ними є опозиція негуманітарним явищам (природничій науці, першій 
природі, технічній культурі, технократизму тощо), рефлексивність, “ро-
зуміючий” характер (як писав М.Бахтін: “Спочатку зрозуміти, потім ви-
вчати”), розуміння об’єкта пізнання як тексту, що має певну “життє-
вість”, “активність” щодо свого суб’єкта, множинність поглядів на один і 
той же матеріал, багатоманітність інтерпретацій текстів і фактів, пред-
ставлених у культурі, унесення нового сенсу в певну сферу культури або 
галузь діяльності, породження нового культурного процесу та нового 
його суб’єкта – нового типу людини – гуманітарія. 

Культурологія й постала як методологія гуманітарного пізнання, ко-
тра сьогодні ще й змушена брати на себе низку світоглядних функцій 
філософії через свою принципову неідеологічність.  

У цьому аспекті роль філософії культури (culturphilosophy) як світо-
глядно-теоретичного ядра культурологічних наук виглядає напрочуд 
вагомою. Питання онтології культури постають, власне, як питання он-
тології людського буття (чи не тавтологія?), як питання про сенс світу 
людини як суб’єкта власного перетворення та культуротворення взагалі. 

Одним із центральних у цьому зв’язку постає питання про природу 
культурного буття. Як існує культура, де саме міститься вся багатомані-
тна скарбниця її форм, проявів, укарбовані в ній почуття, думки, образи, 
переживання? Питання онтології культурних форм неминуче виводять 
на метафізичну проблематику – не у плані метафізики як методу та спо-
собу пізнання, а, власне, в античному розумінні цього терміна – як тако-
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го, що позначає проблематику трансцендентного, позачасового й позап-
росторового буття. І справді – проблема буття культурного Космосу – це 
проблема природи та сутності ідеального як феномену. Так само як і 
проблема відношення “людина – світ” у філософській культурології пос-
тає як проблема рефлексії світу культурних визначень і смислів1. Крізь 
призму філософського розгляду цієї проблеми можливо окреслити чи 
хоча б намітити контури Метафізики культурного буття.  

Якщо культура є способом людського буття, то її реальність неподі-
льна з реальністю існування людської творчо-перетворюючої діяльності. 
Діяльність ця є формотворенням, формообміном. Культура у своїй визна-
ченості постає як духовна реальність, яка становить сутність людського 
особистісного становлення та самовизначення, самоусвідомлення тощо. 
Поза цим розглядом, як нам видається, будь-які спроби аналізу культури 
не просто як феномену, але як світу людського буття – неспроможні2. 

Світ культурних визначень – це світ гранично-сутнісних самовизна-
чень людини, ціннісно-смисловий Універсум людського буття в його 
максимальних проявах, світ людської орієнтації в абсолютних координа-
тах буття. На брудному скривавленому ґрунті гидот соціальної та полі-
тичної історії зростають троянди Істини, Добра, Краси, Свободи, Віри, 
Любові. Це і є справжні визначення людського існування, котрі хоч 
якось виправдовують наше життя на фоні Всесвіту. 

Культура завжди духовна. Будь-яка матеріальна субстанція культур-
ного світу є лише “матеріалом”, у якому втілюється духовний задум. 
Матеріальне й духовне в культурному світі завжди переплетене, у ньому 
матеріальне покликане являти й “оформляти“ людську культурно-
традиційно визначену доцільність, буквально – утілювати її в реальності. 
Духовне ж постає як внутрішній зміст предметного культурного світу, як 
та цілком суспільно визначена належність предмета, що репрезентована 
крізь відповідну систему знаків, символів, асоціацій, змістовних “коор-
динат” і детермінантів, які дають змогу людині орієнтуватися у своєму 
світі. І не тільки це. У культурному відношенні людина не лише усвідо-
млює та переосмислює світ, вона онтологічно творить свій світ – світ 
власного культурного буття, де предмети постають не стільки як речі, 
скільки як цінності та смисли, які складають собою світ ціннісно-
смислової орієнтації – феномен культурного буття. 

                                                 
1 Як сутність людини не зводиться до її соціально-рольової функції, так і сутність куль-
турного космосу не може бути редукована до його зовнішньо-наявних проявів – хоч це й 
були б шедеври мистецтва, народної творчості, геніальні ідеї чи наукові технології. 
2 Про це детальніше див. : Возняк С. С. Діяльність у вимірах культури : проблема формоу-

творення : монографія /С. С. Возняк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
2011. – 200 с. 
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У міру становлення людської творчості й “окультурення довкілля” 
людина перетворює природне середовище на предметне поле культури: 
так, поява аграрного виробництва означала перетворення середовища 
людської общини на економічний простір садиби, поля, пасовища, про-
мислу. Виникає поняття Батьківщини, “рідної землі”, як святого довкіл-
ля власне людського буття. Ще більше ці процеси зачепили світ часово-
просторової орієнтації суспільної людини, детермінуючи його за спосо-
бом життя та забарвлюючи етнічним ставленням до буття як такого. Так 
культурна діяльність спричинила саму появу духовно-ціннісного шару 
буття, який для людини постає як цілком зрима й відчутна реальність її 
світоорієнтації. Власне, це й відбилося в знаменитому “Спочатку було 
Слово”. Культура постає як тип соціальної пам’яті й спосіб власне люд-
ського буття, як спосіб долання конечності людського буття через твор-
чість власної історії в її духовних координатах. 
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ГУМАНИТАРИСТИКА КАК ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
«ЦИВИЛИЗОВАННОГО БЕСКУЛЬТУРЬЯ» 

 
Проблему «цивилизованного бескультурья» поставил в своей книге 

«Закат Европы» Освальд Шпенглер (более точный перевод немецкого на-
звания «Der Untergang des Adendlandes» означает «Закат Запада»), вышед-
шей в 1918 году. Потрясенный ужасами Первой мировой войны, когда нем-
цы, слывущие в Европе культурной и высокодуховной нацией, применили 
оружие массового уничтожения и химические атаки для гибели наибольше-
го числа людей, О. Шпенглер рассматривает культуру и цивилизацию как 
противоположности. Цивилизация – это уже вырождение, старость и даже 
смерть культуры – такова характеристика О. Шпенглера западноевропейс-
кой цивилизации начала ХХ века, в которой он горько разочаровался и о 
грядущих бедах которой пытался предупредить в своем главном труде.  

«Культура и цивилизация – это живое тело душевности и её мумия» 
[4, с.538]. Цивилизация как определенный уровень развития материаль-
ных и социальных благ человека делает его жизнь более организован-
ной, упорядоченной, более комфортной, благодаря таким признакам ци-
вилизации (по О. Шпенглеру) как наличие государства, письменности, 
деления на классы, появления больших городов. Но одновременно, обле-
гчая и упрощая существование человека, цивилизация разрушает твор-
ческое начало человеческой деятельности, нивелирует людей, делает их 
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одномерными, чрезвычайно зависимыми от уровня развития техники и 
технологии, о чем неоднократно заявляли в своих трудах такие мысли-
тели как Н.А. Бердяев, П. Сорокин, Г. Маркузе, У. Бек и др. 

Несовпадение понятий «культура» и «цивилизация» приводит к возмо-
жности несовпадения понятий «культурный человек» и «цивилизованный 
человек». Культурный человек внутренне приобщен к совокупному духов-
ному опыту человечества в виде морали, религии, искусства, философии, 
науки, к общечеловеческой системе духовных ценностей и разделяет гума-
нистические идеи уважения человека, его права на свободу выбора, само-
ценности человеческой жизни. Культурный человек в своей деятельности 
руководствуется высокими духовными ориентирами и осознает свою ответ-
ственность за новшества, привносимые в мир его творчеством. 

Цивилизованный человек способен пользоваться достижениями на-
учно-технического прогресса, внешне выполнять нормы и правила пове-
дения, принятые в данном обществе, действовать свободно и самостоя-
тельно. Но если он при этом не уважает достоинства и права других лю-
дей как свои собственные, если его интеллект бездушен и не считается с 
возможными негативными последствиями его деятельности для общест-
ва, если в его мировоззрении не сформировалась система гуманистичес-
ких ценностей и внутренняя потребность им следовать, то этого челове-
ка назвать культурным нельзя. Можно быть цивилизованным и некуль-
турным человеком, что и приводит к многообразным проявлениям «ци-
вилизованного бескультурья», так или иначе ведущим к разрушению 
души, к притуплению ответственности за свои действия, что представля-
ет серьезную опасность для настоящего и будущего человечества. 

Ярким проявлением «цивилизованного бескультурья» О. Шпенглер 
считал войну как «организованное безумие», при котором высшие тех-
нические достижения человеческого гения используются для его же 
уничтожения. Многочисленные этнические и гражданские военные кон-
фликты начала ХХI века, проявления международного терроризма и во-
енные кампании против терроризма – все это свидетельства современно-
го «цивилизованного бескультурья». Чрезвычайно опасным для будуще-
го человечества проявлением «цивилизованного бескультурья» можно 
считать обострение экологических проблем, кризиса природы, который, 
по настойчивому утверждению Аурелио Печчеи, есть не кризис приро-
ды, а кризис отношения человека к природе. Все острее в мире становит-
ся проблема снабжения питьевой водой, потому что усилиями многих 
цивилизованных, но некультурных людей, вода в реках и озерах прев-
ращается в жидкость, непригодную для питья. Украина, Греция и Порту-
галия занимают три последних места в Европе по обеспечению питьевой 
водой. А ведь больших рек в Украине много – Днепр, Дунай, Десна, 
Днестр, Южный Буг… Ежегодно в мире загрязняется почти половина 
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всей доступной пресной воды [см.: 2]. Международной группой экспер-
тов ООН доказано, что происходящие на нашей планете изменения кли-
мата вызваны совокупной деятельностью человечества, причем масштаб 
вмешательства человека в природные процессы неуклонно возрастает. 
Главным источником энергии остается углеводородное сырье, что при-
водит к повышению доли двуокиси углерода (основного компонента 
парниковых газов) в атмосфере и глобальному потеплению климата. «С 
начала промышленной революции атмосферные запасы СО² возросли на т 
р е т ь – таких темпов роста не было за предыдущие 20 тысяч лет, как ми-
нимум. Нынешний уровень концентрации парниковых газов в атмосфере 
превышает естественный уровень, наблюдавшийся на протяжении после-
дних 650 тысяч лет» [1, с.71]. Нобелевская премия за 2007 год присвоена 
группе ученых за исследование и распространение знаний об изменениях 
климата, порожденных человеческой деятельностью. Это исследование 
должно послужить предупреждением о пагубности проявлений «цивили-
зованного бескультурья» по отношению человека к природе. 

Проявлением «цивилизованного бескультурья» можно считать расп-
ространенную в наше время политизацию этнической принадлежности, 
использование ее для резкого политического размежевания, для создания 
образа внешнего врага, якобы ответственного за беды и несчастья, проис-
ходящие с той или иной общностью людей. Причем все новейшие дости-
жения современной цивилизации в области средств массовой информации 
используются для размежевания и мобилизации по принципу «Мы» и 
«Они». Вариантов тут много: «хохлы», «москали», «чучмеки», «жидома-
соны», «лица кавказской национальности», «понаехали тут», а суть одна – 
разжигание националистических страстей и насаждение националистиче-
ских предрассудков, привитие нетерпимости к несогласным с «Мы».  

Особую роль в процессе этнической идентичности, в размежевании 
на «Мы» и «Они» играет язык. Поэтому при определенных политичес-
ких обстоятельствах язык может приобрести гипертрофированное зна-
чение, превратиться в национальный символ, в средство этнического и 
политического размежевания. Современная украинская действитель-
ность дает массу примеров, как граждане Украины, особенно восточных 
областей, где исторически сложилось двуязычие, обвиняются чуть ли не 
в государственной измене за намерение придать статус официального 
русскому языку, родному для многих украинцев. Одним из распростра-
ненных в современном мире проявлений «цивилизованного бескульту-
рья» можно считать и всякое ущемление свободы человека в выборе 
языка общения, религиозного вероисповедания, ограничение доступа к 
информации. К сожалению, сегодняшняя Украина дает многочисленные 
примеры таких проявлений. На огромных бигбордах вывешен приказ: 
«Думай по-украински!». А почему нельзя думать на родном – русском, 
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польском, еврейском, молдавском, греческом, болгарском и других язы-
ках, ведь Украина – полиэтническое государство. Навязывание новыми 
владельцами средств массовой информации что и на каком языке слу-
шать, закрытие русскоязычных каналов на украинском телевидении, 
обязательное дублирование русскоязычных кинофильмов – все это огра-
ничение доступа к культуре как важнейшей социальной информации, 
накопленной человечеством. Талантливый и честный украинский поэт 
Борис Олийник в недавно изданном сборнике стихов назвал состояние 
современного украинского общества – в политической, моральной, рели-
гиозной, информационной сферах – внутренней оккупацией, потому что 
свобода и оккупация, связанная с принуждением, ограничением, насили-
ем – антитезисы. Разорвать порочный круг внутренней оккупации, изба-
виться от несвободы, зависимости от власть предержащих в выборе ин-
формации могут, по мнению Б. Олийника, только преданные Украине 
творческие деятели культуры, активная духовная деятельность которых 
способна преодолеть угрожающие украинскому народу проявления «ци-
вилизационного бескультурья» [см.: 3].  
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 
ТА ЇХ СУСПІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ 
 
Розвиток соціально-правових відносин у суспільстві, що трансфор-

мується (цей соціальний факт визнають практично всі суспільствознавці 
і правознавці), носить проблемний характер, оскільки бажання їх суб'єк-
тів жити і працювати у правовому просторі не завжди збігається з тими 
умовами, у яких відбувається і реалізується їх трудова та повсякденна 
життєдіяльність. Вважаємо, що це пов'язується з багатьма причинами, 
однією з яких є недостатній рівень утвердження принципів правової 
держави в Україні. “Навіть загальний огляд принципів правової держави, 
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її фундаментальних ідей і понять, які становлять науково-теоретичну 
основу загальної моделі правової держави і правової державності у су-
часній Україні, – зазначає академік НАПрН України О.Скрипнюк, –
змушує нас прийти до доволі невтішних висновків про те, що будь-який 
юридичний дискурс про правову державу в Україні має значною мірою 
гіпотетичну форму” [1, с.10]. 3 цією думкою відомого правознавця не 
можна не погодися. Однак проблема трансформації гіпотетичної моделі 
правової держави до практичного її утілення навряд чи може стати реа-
льністю взагалі. І мова тут іде не тільки про українське суспільство, а й 
про можливість фактичного існування правової держави у чистому ви-
гляді в інших країнах світу. Вочевидь, західноєвропейські держави пи-
шаються високим ступенем розвитку правових систем, однак це не озна-
чає, що вони досягли розбудови правової держави в ідеальному її вигля-
ді. Тому, вважаємо, можна говорити лише про певний рівень побудови 
або функціонування правової держави у конкретній країні та з'ясовувати 
причини, які заважають досягти найвищих її проявів та станів. 

Отже, виникає потреба у соціологічній інтерпретації детермінант 
існування та поглиблення прірви між ідеалами правової держави та її 
реальним утіленням. 

Вочевидь, можна було б, перш за все, акцентувати увагу на залиш-
ках радянського минулого, коли тоталітарний політичний режим визна-
чав не тільки структуру та ієрархію виконавчої влади, а й зміст і харак-
тер правотворчої та правоохоронної діяльності. Проте двадцять років 
незалежності внесли свої корективи у визначення пріоритетів правотво-
рчості в Україні. Тому відшукувати причини розбіжностей між правови-
ми принципами та позаправовими методами їх утілення варто у “тепері-
шній” суспільній свідомості, а не у “колишній”, оскільки політичні та 
правові актори радянської доби вже не мають свого впливу на сучасне 
політичне та правове життя, оскільки усунуті (або усунулися) від актив-
ної політики та правової діяльності. 

Соціологічні дослідження соціальних аспектів правової сфери [див., 
наприклад: 1; 2] у сучасній Україні, дають нам можливість висунути пе-
редбачення, що одними з причин недосконалості правової системи є не-
достатній ціннісно-нормативний рівень соціально-правових відносин та 
низький рівень соціальної ефективності правової діяльності. 

Ми обстоюємо позицію, що більш доцільним у соціології права є 
використання поняття соціально-правові відносини, ніж правовідносини, 
оскільки саме вони за своєю соціальною природою є основою правової 
системи та можуть інтерпретуватися як ціннісно-унормована і функціо-
нальна сукупність взаємозв'язків між різними соціальними суб'єктами 
(окремими індивідами, групами, спільнотами, установами, державами 
тощо), які формують та відтворюють соціально-статусну структуру сус-
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пільства з приводу відношення до права і закону і які є основним спосо-
бом вияву, трансформації і реалізації соціальності, яка формується між 
ними у процесі правової поведінки і правової діяльності. Детермінантою 
їх виникнення можна вважати практично-перетворювальну діяльність 
соціальних суб'єктів; найважливішими механізмотвірними засадами фо-
рмування – асоціацію (об'єднання суб'єктів суспільно-виробничої, зок-
рема економічної діяльності) для досягнення спільної мети й індивідуа-
цію (спрямування людьми своїх здібностей на досягнення успіху у сфері 
суспільного відтворення і задоволення своїх інтересів); вони мають кон-
кретно-історичний характер і відтворюються з приводу правового врегу-
лювання відносин власності, соціальних статусів, тощо; для різних соці-
альних суб'єктів можуть набувати різного соціального значення: від ін-
ституціоналізованого до неприйнятного “ворожого” і є базовим компо-
нентом соціальної структури правової системи суспільства, без якого 
вона не може ні функціонувати, ні відтворюватися. 

Вважаємо, що у сучасній Україні соціально-правові відносини є не-
досконалими, навіть певною мірою деформованими, оскільки їх цінніс-
но-нормативна база ґрунтується не стільки на верховенстві права, скіль-
ки на верховенстві влади, що уможливлює використання провладною 
елітою своїх владних повноважень у корпоративних цілях. Така ситуація 
практично не змінюється упродовж усієї новітньої історії. А це призво-
дить до низької суспільної ефективності правової діяльності, оскільки її 
результати не задовольняють значну частину населення. 

Вочевидь, тільки активізація правотворчої та правозахисної діяльно-
сті на засадах правового закону, а також формування нової правової сві-
домості та правової культури всіх верств і прошарків населення можуть 
відродити найсуттєвіші принципи верховенства права і забезпечити фу-
нкціонування таких соціально-правових відносин, які б уможливили фо-
рмування реального правового простору для життєдіяльності українсь-
кого суспільства. І це, безумовно, є прерогативою і першочерговим за-
вданням вищих органів державної влади.  
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НАУКОВО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ПАРАДИГМ 

І МЕТОДІВ ПОЛІТОЛОГІЇ 
 
Кожна політологічна парадигма, підхід, метод має в основі певну 

філософську, або гуманітарно-наукову, категорію, і розглядає проблеми 
політології з позиції відповідної науки. Для реалізації цілісного погляду 
на проблему і її вивчення пропонується комплексний науково-
філософський (категоріальний) підхід, що використовує категорії філо-
софії, які виникли як узагальнення всіх наукових парадигм і категорій і, 
отже, характеризується максимальною повнотою і універсальністю. 

Гносеологічний аспект формування парадигм та підходів. Розгляда-
ючи наявні парадигми, підходи і методи політології [1], потрібно відзна-
чити, що всі вони є розширенням та інтерпретацією певної філософської 
категорії, природно-наукової або соціальної, що узгоджується з теорією 
пізнання, згідно з якою людина в процесі пізнання шляхом узагальнення 
сходить від конкретного до абстрактного [2 , с. 477].  

Сукупність парадигм та підходів відтворює не тільки процес пізнання 
на основі переходу від конкретного до абстрактного, а й процес станов-
лення та розвитку людського пізнання. Так, існування теологічної та нату-
ралістичної парадигм, відображає перехід від міфологічного світогляду до 
наукового, натуралістична та соціологічна парадигми – перехід від меха-
ністичного світогляду до комплексно-системного, діалектичного. 

Антропологічний аспект формування парадигм та підходів. Політика 
з'явилася у процесі ускладнення соціального життя, зумовленого постій-
ним розвитком людських потреб і видів масової продуктивної діяльності, 
покликаних задовольняти їх [3, c. 11]. Очевидно, що розвиток соціального 
життя безперервно супроводжував розвиток свідомості, мислення. Так, 
примітивні суспільства мисливців і збирачів не знали політики. Нерозви-
неності матеріального виробництва відповідала примітивність потреб, що 
зводилися до можливості фізичного виживання, а також нерозвиненість 
свідомості, примітивність світогляду, бо свідомість була буденною, а сві-
тогляд – міфологічним, у якому людини не відокремлювалася від природи. 
Але поступове виділення з природи і створення штучного середовища 
проживання руйнували природний характер взаємозв'язків усередині при-
мітивних спільнот. Подальший розвиток суспільства дозволив виробляти 
додатковий продукт, активні вкладення власності у виробництво сприяли 
розвитку обміну, торгівлі, ремесел, міст. З'явилися політичні інститути 
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(лідери, радники, апарат примусу), суб'єкти політики, діяльність яких була 
вже заснована на абстрактному мисленні. 

Суб'єкти політики вступали у політичні відносини: розподілу і ви-
користання державної влади на основі політичних інтересів, цілей, на-
станов, ціннісних орієнтацій, вірувань, ідеалів. Порівнюючи їх з реаль-
ними умовами власного буття, суб'єкти політики усвідомлювали зміст 
своїх політичних інтересів, виробляючи систему оцінок, смислів і тве-
рджень, які формують політичну свідомість. Політична діяльність по-
винна бути раціонально осмисленою і будуватися на основі політичної 
ідеології, яка залежить від світогляду її носіїв. Простеживши шлях, 
який пройшла політика від давньогрецьких полісів до сучасного одно-
полярного світу, можна судити про генезу політичної свідомості і, від-
повідно, її основи – категорій політології. 

Науково-філософський (категоріальний) підхід. Кожна з парадигм або 
підходів розглядають політологію з певного погляду, який у багатьох ви-
падках є емоційно забарвленим. У той же час, парадигма або підхід, за 
визначенням, є синтетичною конструкцією покликаною охоплювати дос-
ліджуваний предмет всебічно або якомога більш різнобічно. Обмеженість 
парадигми зумовлюється, передусім, природним обмеженням можливос-
тей людського пізнання, на яке, хоча воно й долається у поступовому про-
гресі науки та її інструментарію, слід зважати на кожному історичному 
етапі. При цьому постає завдання скоротити етапи попереднього станов-
лення та розвитку парадигм (підходів) і прискорити їх проходження.  

Це можна зробити, свідомо застосовуючи і вдосконалюючи катего-
ріальний апарат наукової філософії, який творці парадигм використову-
ють не усвідомлено й інтуїтивно як базу для формування парадигм. На-
ступним завданням стає розробка методик застосування категоріального 
апарату наукової філософії, вже не тільки при інтуїтивному, творчому 
"породженні" парадигм, а й при свідомому, методичному і навіть "техні-
чному" їх "конструюванні". Шляхи розв’язання цієї науково-
методологічної проблеми лежать через уточнення категорій, їх класифі-
кацію, зведення у ієрархію, систематизацію, відповідно до змісту і сфери 
їх застосування, у цьому випадку – до сфери політології.  

В основі найбільш розповсюджених парадигм і підходів лежать та-
кі поняття, як бог (теологічна парадигма) [4, с. 61], природа (натураліс-
тична), держава (інституціональний підхід), етика та аксіологія (норма-
тивно-ціннісний підхід), організм (біологічна парадигма), управління 
(діяльнісний підхід), соціум (соціологічний підхід), система (систем-
ний підхід), поведінка (біхевіористський підхід), діалектика протилеж-
ностей (парадигми конфлікту і згоди), структура і функція (структур-
но-функціональний підхід). 
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Завдання дослідників полягає у раціональному застосуванні методо-
логії, парадигм та підходів, а філософія забезпечує раціоналізацію нау-
кового відображення дійсності [5]. Вивчаючи об'єкти пізнання, науковці, 
зазвичай, розмежовують науку, як форму відображення дійсності, і філо-
софію, як теоретичну форму світогляду. Особливість філософії полягає в 
тому, що вона визначає підходи всіх інших наук до дійсності. Філософію 
розробляють не тільки філософи, а всі фахівці, створюючи нові абстрак-
ції, і збагачуючи, тим самим, зміст базових філософських категорій. Ви-
ходячи з діалектичності Буття, слід припустити, що існує і “зворотний 
зв'язок”: від філософських категорій до спеціальних наук, особливо між-
дисциплінарних і гуманітарних, однією з найбільш яскравих представ-
ниць яких є політологія, парадигми, методи і підходи якої складають цілі 
розділи наукової філософії. Розвиток методології, застосування катего-
рій наукової філософії у політології є тим шляхом, який виведе політо-
логію на якісно нові рівні і розкриє перед нею необмежені перспективи. 
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ 

 
 Давно назревавший кризис советской общественно-экономической 

системы, неумолимое приближение которого тщательно скрывалось по-
литическим руководством СССР, был, все-таки, непроизвольно вызван 
новой генеральной линией партии, именуемой перестройкой. Задуман-
ная в качестве средства оздоровления обездвиженного в партийных тис-
ках общества и значительного повышения эффективности управления 
народным хозяйством страны, которое довело производство и экономику 
в целом до критического уровня застойных явлений, перестройка оказа-
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лась бессодержательным мероприятием, ограничившись пустопорожни-
ми призывами к гласности и новому мышлению. В результате относите-
льно спокойное протекание процесса загнивания и разложения советско-
го общества сменилось резким его обострением, которое исключило во-
зможность влияния партийного руководства на дальнейшее развитие 
общественно-экономических процессов. Одновременно растаяло без 
следа сплоченное единомыслие советских ученых экономистов, бывших 
до того убежденными сторонниками соцреализма в экономике. Можно 
было бы подумать, что все они определили свои нынешние взгляды на 
основе глубокомысленных научных выводов. Воздержаться от такого 
предположения следует, глядя на то, с какой злобой они швыряют друг в 
друга увесистые идеологические булыжники, подчинив свою деятель-
ность корыстным интересам тех или иных беспринципных политиканов. 
Хотя некоторые из них все еще блуждают в поисках высшей справедли-
вости, пытаясь переделить неделимое, значительное большинство, безо-
шибочно почувствовав собственную выгоду, услужливо отдало бывших 
советских трудящихся на откуп новоявленным нуворишам. C достойным 
лучшего применения усердием превозносят они общечеловеческие цен-
ности, которые представляются им в виде переполненных прилавков 
тамошних супеpмаpкетов. Их нимало не смущает то обстоятельство, что 
еще совсем недавно все они угодливо, стройным хором и наперебой, 
спешили обосновать задним числом любые некомпетентные историчес-
кие решения высшего политического руководства в народно-
хозяйственной сфере.  

Политика всегда там, где происходят столкновения человеческих 
интересов, которые бессильна разрешить любая естественная наука, так 
как даже самая фундаментальная из них изучает не более, чем столкно-
вения материальных объектов. Выяснить возможность приемлемого раз-
решения многочисленных противоречий в человеческом обществе дол-
жна была бы такая общественная наука как политическая экономия, од-
нако введение в псевдонаучный обиход Краткого курса пролетарской 
политэкономии надолго приостановило ее собственное развитие.  

Очевидно, что незначительная эффективность советской обществен-
но-экономической системы является следствием утверждения в стране 
впервые победившего социализма некачественных экономических от-
ношений. Причиной тому могут быть два обстоятельства: либо экономи-
ческая теория Маркса является искаженным отражением основных зако-
номерностей общественного бытия, либо имеет место неправильное ее 
толкование и соответственное практическое применение.  

Прежде, чем приступить к решающему испытанию догматов комму-
нистической веры, обратимся к социалистической идее, являющейся 
одним из множественных проявлений гуманизма, который, в свою оче-
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редь, представляет собой течение человеческой мысли, возникшее на 
основе длительного наблюдения издавна утвердившейся в человеческом 
обществе несправедливости. Социалистическая идея получила свое обо-
снование и развитие в теоретических трудах и практических социальных 
экспериментах основоположников и последователей утопического соци-
ализма. Но и до социалистов были люди, которые считали необходи-
мым, чтобы члены общества, имеющие слишком много, поделились час-
тью своего непомерного богатства с теми, которые и вовсе ничего не 
имеют. Однако такое перераспределение, пусть и в далеко не достаточ-
ной мере, уже осуществлялось отдельными членами общества подачей 
милостыни сидящим на церковной паперти, например, и в виде других 
индивидуальных актов благотворительности.  

Первым достижением в процессе развития социалистической идеи 
оказалась мысль о необходимости участия в помощи нуждающимся всем, 
достаточно для того имущим. Следующий шаг в этом направлении сдела-
ли социалисты-утописты, потребовавшие, уже от капиталистов, не только 
обязательность участия, но и необходимость обеспечить, уже рабочим, 
определенные человеческие условия существования. Если обязательность 
вместе с необходимостью выражались ими в сослагательном наклонении, 
то социал-демократы придали им категорическую форму, твердо и недву-
смысленно заявив о том, что выполнение выдвигаемых ими тpебований не 
должно зависеть от желания и настpоения капиталистов. 

То есть, теоретическое и практическое развитие социалистической идеи 
происходило в направлении организационного совершенствования, самоп-
роизвольно возникшей на определенном этапе имущественного расслоения 
человеческого общества, добровольной благотворительности. Однако всео-
бщее равенство экономическое, прежде всего, к которому стремились соци-
алисты, заведомо не могло устроить значительную и наиболее  

могущественную часть общества. Капиталисты не шибко торопи-
лись следовать настойчивым призывам социалистов, имея собственное, 
более соответствующее их корыстным интересам, представление о дос-
тойных условиях существования рабочих. Не испытывая никаких иллю-
зий относительно возможности получить в обозримом будущем согласие 
капиталистов на выполнение выдвигаемых ими требований, наиболее 
настойчивые из социалистов выдвинули коммунистическую идею, кото-
рая представляет собой попытку преодолеть заметную уже тогда недо-
статочность идеи социалистической. Эта недостаточность озадачила не-
когда одного из известнейших социалистов-утопистов своего временит, 
которым являлся Оуэн. Проведя очередной социальный эксперимент, он 
к своему величайшему огорчению обнаружил, что участвовавшие в его 
затее рабочие, несмотря ни на что, оставались его рабами.  

В соответствии с коммунистической идеей эксплуатируемые и угне-
тенные, избавившись неведомым, правда, образом от своих угнетателей, 
самостоятельно построят общество всеобщего благоденствия. Выдвиже-
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ние коммунистической идеи свидетельствовало о том, что на этот раз 
социалисты одними благостными увещеваниями не ограничатся, что и 
было подтверждено дальнейшим ходом событий. Такой, заведомо не-
приемлемый для капиталистов оборот обусловил перерастание глухого 
неприятия ими социалистической идеи и нескрываемой неприязни к со-
циал-демократии в открытую ненависть к идее коммунистической и в 
неизбывную вражду ко всем ее последователям, которые не замедлили 
ответить со своей стороны полной взаимностью. Несмотря ни на что, для 
всех предшественников Маркса необходимость устранения капиталистов 
оказалась неразрешимой задачей. Большей частью последователи комму-
нистической идеи ограничивались гневным обличением многочисленных 
пороков современного им капиталистического общества или описаниями 
умозрительных построений свободных от эксплуатации и угнетения чело-
веческих общностей: «Солнечный город» - Кампанелла, «Утопия» - 
Т.Мор. Однако сам Маркс, решимость которого оказалась безграничной, 
предложил использовать для избавления одной части общества от другой 
набор весьма жестких способов - от экспроприации до физической ликви-
дации. С целью теоретического обоснования правомерности подобных 
действий Маркс разработал соответствующую революционную теорию, 
оказавшуюся практическим руководством к действию для будущих эксп-
роприаторов и ликвидаторов, и которой, в ее более развитом виде, мы 
имели несчастье воспользоваться в Октябре 1917 года.  

Между тем полная ликвидация капиталистов в отдельно взятой 
стране исключила возможность использования в советском обществе 
социалистического распределения, так как в результате сплошного обо-
бществления и поголовной коллективизации оказалось, что давать надо 
всем, да и обещано было немеряно, а вот тех, у которых для этого можно 
было бы хоть что-нибудь взять, в порыве революционного энтузиазма 
искоренили вчистую. Социалистическая идея, следовательно, не полу-
чила в советском обществе никакого практического применения. Испо-
льзование социалистического распределения в отношении всех членов 
общества не имеет никакого практического смысла, так как сущность 
социальной политики есть перераспределение некоторой части материа-
льных благ и осуществляется она в отношении только тех членов общес-
тва, которые в социальной защите нуждаются.  

Классическим пpимером наиболее эффективного использования со-
циалистического распределения является пресловутая шведская модель 
"гуманного и демокpатического" капитализма, представляющая собой в 
действительности как, впрочем, и все иные модели не более, чем социал-
демократический тупик. Предпринятая шведской социал-демократией 
наименее болезненная попытка очередного продвижения к обществу 
всеобщего благоденствия также оказалась бесплодной, обернувшись 
потерей динамизма экономического развития, застойными явлениями в 
производстве, политическим поражением социал-демократов. Такой 
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обескураживающий результат обусловлен тем, что социалистическое 
распределение есть по своей сути распределение внеэкономическое. Его 
доля в совокупном результате общественного производства имеет неко-
торый предел, одновременно с преодолением которого устраняется по-
ложительный субъективный фактор в производстве, так как в этом слу-
чае даже капиталист теpяет личный интеpес в дальнейшем pазвитии сво-
его предприятия. Дальнейшее увеличение доли внеэкономического 
pаспpеделения заменило бы товарно-денежные отношения тотальным 
центpализованным pаспpеделением, буpжуазную паpламентаpную де-
мокpатию – тоталитаpной диктатурой, экономическое неpавенство – но-
менклатуpным. Однако, проявленное шведской социал-демократией 
здоровое благоразумие избавило общество от подобной участи, позволив 
ему своевременно вернуться к пока еще более приемлемой обществен-
ной и экономической организации. 

Утвердившиеся в СССР общественно-экономические отношения яви-
лись результатом практической материализации неприкаянно бродившего 
до тех пор по Европе призрака. Коммунистическая идея, получив свое 
практическое воплощение в виде крайне некачественной системы эконо-
мических и общественных отношений, которыми являются тотальное 
централизованное распределение совокупного результата общественного 
производства и всеобъемлющая тоталитарная власть соответственно, ока-
залась полностью несостоятельной. А заманчивые воображаемые видения 
бесконфликтного коммунистического общежития обернулись загаженны-
ми советскими коммуналками и переполненными бараками Гулага.  

Социалистическая идея, возвестив о своем зачатии звоном первого, 
брошенного в качестве подаяния медного пятака, получила свое практи-
ческое воплощение в виде развитой системы социальной защиты. Буду-
чи доведенной до наиболее высокоорганизованной формы регулируемой 
благотворительности, она уже полностью себя исчерпала, исключив тем 
самым для социал-демократии возможность дальнейшего теоретическо-
го и практического продвижения к своей заветной цели в виде общества 
всеобщей справедливости. Энергичная и достаточно результативная не-
когда деятельность социал-демократов по переустройству человеческой 
самоорганизации превратилась со временем в вялотекущую и совершен-
но непродуктивную составляющую мирового общественно-
исторического процесса.  

Таким образом, для выяснения возможности достижения более каче-
ственной общественной и экономической организации необходимо пре-
одолеть ограниченность и порочность социалистической идеи, благора-
зумно воздержавшись от попыток достижения заманчивой химеры идеи 
коммунистической в виде общества всеобщего благоденствия.  
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© Cтепан В. Возняк 
(Івано-Франківськ) 

 
ГАЙДЕҐЕРІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ МИСЛЕННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ 

ГУМАНІТАРНИХ НАУК 
 
Гайдеґерівське запитування про мислення, про те, що кличе нас у 

мислення, досягає такої гостроти, рішучості і щирості, яку тяжко віднай-
ти як у його попередників у історії філософії, так і сучасників. Гайдеґер, 
на перший погляд, вніс нові інтонації у розуміння мислення, але з іншо-
го боку, ця “новизна” лише переосмислює одвічні суто філософські за-
питування. В чому і полягає велич Гайдеґера.  

 Як слушно зауважує В. В. Бібіхін, дослідникам Гайдеґера дуже хо-
четься, 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, c. 20]”. – Ось куди веде 
путь мислі Гайдеґера. Людина – особливо сучасна – вперто не хоче 
вступити себе цілому і навіть, якщо б і захотіла, не може. Хоча саме у 
цьому – спасіння від суцільного та остаточного падіння. Навіть у прос-
тому й адекватному усвідомленні цього, на нашу думку, полягає смисл 
гайдеґерівської концепції мислення. 

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 ан-
тропологічної катастрофи, ідентифікації та самоідентифікації, націона-
льного відродження, пошуків нових цінностей тощо). Позиція Гайдеґера 
примушує нас принципово обернути нашу точку зору, наш погляд, нашу 
думку. Не виклики “сьогодення” нас кличуть у мислення – вони розрахо-
вані на продовження роботи мислення у звичному режимі: розрахунку, 
обчислення, пошуку оптимальних шляхів. А Гайдеґер вимагає іншого: 
думати по-справжньому, віддатися істотному мисленню, сутнісному мис-
ленню, буттєвому мисленню. Саме таке мислення відсторонюється (рос. – 
“отрешается”) від вимог марнотності і прагне відповідати тому найістот-
нішому, що кличе нас у мислення. Тобто – вчуватися в буття, долати за-
буття буття. До Гайдеґера варто прислухатись. Від питання “що робити?” 
треба переходити до питання “як мислити?”, бути уважним до мислення, 
не віддавати його на поталу частковим служінням та інтересам. 

Мислення, за Гайдеґером, за своєю сутністю насамперед є спів-дією 
істотності буття. Отже, мислення є діяльність, проте – далеко не всяка 
(навіть – інтелектуальна), а така, що відповідає істотності буття, спів-діє 
з істотністю буття, коли рух думки ототожнюється з істотністю буття. 
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Далі: ця діяльність є безумовно творчою, оскільки повинна створювати 
певні місця у сущому, посеред сущого, у яких і через яких істотність 
буття говорила як про себе, так і маніфестувала себе, засвідчувала б своє 
перебування. Ми повинні відізватися на буття і на його поклик і через 
цю чутливість – належати буттю. “Ця вихідна чутливість (рос. переклад 
– отзывчивость), яка в істинному смислі досягнута, є думка. Мислячи, 
ми вперше вчимося проживанню (рос. переклад: обитанию) в тій області, 
де збувається винесення долі буття...” [4, c. 255]. 

Гуманітарне мислення, мислення у царині гуманітарного знання по-
стає виявом, проявом і реалізацією власне філософського мислення як 
такого, від якого воно відрізняється не своїми “механізмами”, а лише 
способом усвідомленої предметної інтенціональності. 

Відомо, що категорії є формами здійснення активності думки (Кант); 
вони є формами мислення, тотожними формам самого буття (Аристо-
тель, Гегель). Сучасне гуманітарне знання важко запідозрити в надмір-
ній увазі до свого категоріального каркасу, до форм руху мислення, яке 
здійснюється в тій чи іншій науці, хоча пошуки адекватних методологій 
вельми інтенсивні. Чи сучасне гуманітарне знання просто використовує 
наявні у звичайному представленні логічні категорії (так само, як і спе-
цифічні для даної предметної сфери категоріальні “вузли”), чи доводить 
їх до розуміння, до поняття і працює з ними свідомо, на рівні історично 
розвиненої філософсько-рефлексивної культури? – До речі, подібні пи-
тання вкрай гостро стоять перед кожною наукою, проте вельми рідно 
адекватно усвідомлюються. 

Введення Гайдеґером екзистенціалів у структуру мислення показує, 
що можна мислити не тільки категоріями, але й екзистенціалами, які 
постають способами здійснення мислення. Цікаво, що, вводячи екзисте-
нціали як форми роботи думки, Гайдеґер все одно лишається в межах 
класичного розуміння мислення – як відповідності істотності буття.  

 Постановка питання про екзистенціали як форми мислення у царині 
гуманітарного знання може видатися парадоксальною: адже вони стосу-
ються людської екзистенції, а форми мислення – це суто логічний бік 
справи. Ось тут варто звернутися до Мартіна Гайдеґера, який проводить 
розпізнання категорій та екзистенціалів. Німецький мислитель називає 
екзистенціали “буттєвими рисами присутності” і стверджує, що “їх пот-
рібно чітко відділяти від буттєвих рис неприсутньосумірного сущого, 
котрі ми йменуємо категоріями” [3, c. 44]. “Присутність” – переклад В. 
В. Бібіхіним гайдеґерівського терміну “Dasein” – буквально “ось-буття”. 
Dasein позначає специфічно людський спосіб буття, єдиний вид сущого, 
де буття відкрите самому собі як саме буття, а не суще. Категорії – бут-
тєві риси такого сущого, яке несумірне з присутністю, з Dasein, – інши-
ми словами, вони рівним чином стосуються будь-якого сущого і “не по-
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мічають” Dasein, проходять повз нього, не виокремлюючи його онтоло-
гічну специфіку як особливого роду сущого. Категорії “охоплюють апрі-
орні визначення сущого, по-різного відкритого для розгляду і обгово-
рення в логосі. Екзистенціали і категорії суть дві основоможливості бут-
тєвих рис. Суще, що відповідає їм, вимагає завжди різного способу пер-
винного опитування: суще є хто (екзистенція) або що (наявність у най-
ширшому смислі)” [3, c. 45]. Зрозуміло, що гуманітарне знання першо-
чергово має справу з “хто”, з людським способом буття, з тим світом, де 
живуть, спілкуються, виробляючи форми свого існування, і помирають 
люди як творці і витвори культури, і лише у такому контексті – з “що”, з 
простою наявністю артефактів (структур, інституцій тощо), крізь які так 
чи інакше проступає трансцендентальне “хто”. Спосіб мислення 
суб’єктної реальності як предмету гуманітарного знання істотно відмін-
ний від того мислення, яке схоплює речі, об’єкти, процеси. Об’єктне ми-
слення повинно відігравати у гуманітарному знанні побічну роль і жод-
ним чином не покривати все її тематичне поле, інакше таке знання прос-
то загубить свій предмет – настільки, що навіть і не відчує своєї втрати. 

Ось чому екзистенціали постають формою здійснення адекватної 
думки у сфері гуманітарного знання. У першій період своєї творчості 
(“Буття і час”) М. Гайдеґер внаслідок онтологічного повороту від фено-
менології Е. Гуссерля артикулює основні екзистенціали (“буття-в-світі”, 
“підручність”, “страх”, “турбота”, “буття-до-смерті”, “часовість” тощо), 
вводить їх в оббіг онтологічного запитування, мислить їх. У пізній пері-
од – після того повороту, який він сам назвав Kehre, М. Гайдеґер зосере-
джується на самому мисленні, його сутності (“Що зветься мисленням?”). 
Скажемо так: спочатку німецький філософ мислив про екзистенціали 
людського буття, а потім – почав мислити екзистенціалами. Хоча така 
опозиція штучна: і спочатку Гайдеґер мислив екзистенціалами: протягом 
усього твору “Буття і час” йдеться не просто про “буття-в-світі”, але са-
ме в контексті цього “буття-в-світі” розглядається будь-яка тема, про-
блема, категорія, екзистенціал. А згодом він виокремлює як особливу 
проблему: що значить істотність мислення як здатність саме так мисли-
ти, яким має бути це – справжнє, істинне – мислення, щоб мати відно-
шення до буття як такого, відповідати на його призив з пам’яттю та вдя-
чністю (останні самі, своєю чергою, постають екзистенціалами, не про 
які, а якими треба мислити, щоб мислити гідно, по-справжньому); в чому 
відмінність такого мислення від звичного, що прораховує, калькулює, 
ковзає по поверхні сущого. Гайдеґер шукає такого мислення, яке б ані на 
йоту, ані на мить не залишало світ без людини, не виносило б її “за дуж-
ки”. Щоб мислення бачило світ людиною в усій повноті її онтологічної 
присутності, в усій повноті зібраності її духу, вчувалося в істотність ці-
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лісності світу як у власну істотність, істотність власного. А заради цього 
треба мислити не тільки категоріями, але й екзистенціалами.  

 Мислити не про екзистенціали, а мислити екзистенціалами (тобто, 
екзистенціально мислити) означає здійснювати рух думки у формах 
людської присутності, доводячи самі форми такої присутності до самоп-
розорості, виводячи їх з потаємності і водночас зберігаючи їх прихова-
ність від занадто допитливого погляду корисності. Якщо екзистенціали, 
за думкою Ю. А. Разінова, постають “особливими кристалізаціями дос-
віду присутності, більш первісними, ніж категорії”, “способами триман-
ня подвійної розімкненості (відкритості) присутності у простір самого 
Буття” [2], то мислити екзистенціалами означає охоплювати (обіймати) 
буття такою думкою, яка структурована відповідно до досвіду присутно-
сті. Входити думкою у присутність (людський спосіб буття) артикульо-
ваним досвідом такої присутності, – тобто прикладати до свого предмету 
не зовнішню мірку (метод), а його власну форму здійснення і розгортан-
ня. Його власну – як свою власну, як властивість суб’єкта такого мис-
лення. І тоді предмет мислення – людське буття в його істотності (а хіба 
не це є за великим рахунком врешті-решт предметом власне гуманітар-
ного знання?) розкривається мисленню і в мисленні у своїй неприхова-
ності, істинності, правді.  

 Коли ж ми шматуємо (тобто піддаємо “дослідженню”, аналізу) цей 
“предмет” засобами об’єктного мислення (одноколійного, такого, що 
розраховує, калькулює), людський вимір його неодмінно розчиняється 
або “виноситься за дужки”: перед нами лише суще, об’єкти серед решти 
об’єктів зі своїми рисами, закономірностями, функціями. Усе є, окрім 
одного: людини та її буття. Останнє для об’єктного мислення назавжди 
залишається “річчю-в-собі”, що блискуче показав і довів Імануїл Кант.  
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SENSE DETERMINATION IN THE HUMANITARIAN 

AND SCIENTIFIC COGNITION 
 
Sense as a philosophical category can be defined as a key point according 

to which the strategy of the human objective reality is worked out. The pursuit 
of such key point is always implicitly connected with the pursuit of absolute 
sources of the world and the human being. The problem of ascertaining and 
understanding of the sense integrates many humanities – culture studies, 
psychology, logics, epistemology, linguistics, semiotics, science studies, etc, 
i.e. it attains the status of an interdisciplinary research. 

Will it be successful for the strategy of the scientific cognition (which is, 
to some extent, except for the orientation to the truth, in everyday practice 
oriented to the benefit) to put questions about sense? I.e. is there any sense to 
ask about sense? The answer to this question, to our mind, coincides with 
definition of invariant tasks of science in the metahistorical context, which 
isn’t confined by the socio-cultural “here-and-now”. 

Such attempts were many. In the history of philosophy and science they 
are conventionally grouped according to the criterion of adherence or hostility 
to the scientific and technical progress as a result of the scientific-cognitive 
activity. The first group is presented by those who consider scientific 
knowledge as the highest cultural value, inevitable condition of human life on 
the Earth. Let’s mention Vernandskyi’s studies about “noosphere” where the 
scientific thought is considered as a planetary phenomenon, manifestation of 
the evolution of the biosphere. The second group is the irreconcilable critics 
of science from different points of view. They come from the first Christian 
thinkers, who theorized about the problem of interrelation or opposition of 
mind and belief. In this argument one can find two contradictory directives of 
existence: transformation and reconciliation. 

Transformation is caused by the non-acceptance of the reality, distrust of 
the world, concealed confirmation of its deficiency, as the world, where there 
is no God, can’t possess any sense. Hence, the man admits himself as a being 
which gives values to the world. The man becomes the sense of the world. 
Modern scientific thinking unlike antique cognition emerges and develops 
within the framework of projective-constructive attitude to the world. Its 
motto can be the expression formulated by the modern science: “Cognize in 
order to predict, predict in order to rule”. 

Though thoughts about the overwhelming contradiction of science and 
religion can be criticized, if to address the principles of the worldview of such 
scientists-founders of the classical science as Descartes, Newton. In their 
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theories they dedicated the explanations of the nature of the world to the 
reasoning of the highest idea – God, Absolute. Their scientific and 
philosophical work shows existence of the religious feeling in the foundation 
of the human cognitive intentions. Einstein related this feeling to inspiration, 
without which science turns into a mere experimentation. This feeling has a 
cosmic source and becomes the basis for the opinion that the world is an 
arranged and cognized entity. This feeling was especially perceived by the 
first creators of the scientific conceptions, particularly Kepler and Newton. 

Science got the status of the social value in the long struggle with the 
other means of cognition and forms of human knowledge about the world and 
about humans. The achieved victory had its positive and negative results, 
connected with responsibility which was automatically put on the non-
personal social institute, and not on the scientists or on some scientific-
research community. As far as responsibility presupposes the subject of the 
activity, and it is unclear in science, society became the defendant. The 
prosecutor and the defendant are the same. That is why all displeasures with 
the consequences of the scientific-technical progress, which were especially 
expressed in the middle of the 20th century, did not find their addressee. 
Science continues to fulfill the function of solving problems, planetary and 
universal. Science is associated with the expectations to find the way-out from 
the system economic crisis, overcoming of the global ecological problems, 
finding effective ways of fighting poverty, peaceful solving of international, 
religious and public conflicts, etc. 

Being a social-cultural value, science supplies society with the developed 
in the process of the scientific cognition general key points, norms, samples of 
activity, defines its appointment, the sense for people. And though the 
priorities in the setting of the main tasks and fulfillment of the functions of the 
scientific knowledge have been changed, the worldview knowledge took the 
second position, retrieving to the technological knowledge – “know how”, – 
still there remains the leading role of science in the defining of validity or 
falsity of our views about ourselves and the world. 

Influence of the scientific knowledge on the life on the Earth increases in 
the geometrical progression. But the extension of the informational stream, 
development of highly specialized spheres of research make the product of the 
scientific cognition more and more distant from the commonplace 
consciousness. These two contradictory directions of the scientific progress 
cannot help but affect the processes of the sense-creation of the personality, its 
rigorous involvement into the system of interrelations “the man – the world”. 
At the same time scientific cognition needs extension of the cognition theory, 
addressing to a deeper reasoning of the human integrity. 

Pursuit of such integrity is a search for the sense of the scientific cognition, 
when the questions of methodology of science “what is science?” and “how is 
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science?” are substituted by “what is it for?”. Francis Bacon displayed special 
interest to this question among the founders of the new European science. Having 
realized the potential of the influence of the scientific discoveries on the different 
spheres of the human life, he dedicated his work to the implementation of the idea 
which doesn’t arouse any doubt nowadays, but at the times of Bacon it was 
innovative: “Scientia – potentia est”. Science manifests as a projective-
constructive activity, the main point of which is to change conditions of people’s 
life, as an instrument for achieving wealth of people and progress not only in 
practical, but also in the moral sphere. Bacon believed that humanistic conditions 
of life will make the man really humanistic. 

The experience of the latest centuries shows that the scientific-technical 
progress is not the progress of people and society, consequent advancing 
growth of humaneness. Comprehension of such misbalance makes orientation 
of the post-nonclassic philosophy of science defining for the value-sense 
definiteness of the scientific cognition. Revaluation of values, specifically 
science as a value, was started in the end of the 20th century by Friedrich 
Nietzsche and has never been finished. The project of the modern with 
hypertrophied pretensions of the human mind was strictly and fairly criticized. 
But his contradictions which turned out to be postmodern according to 
Hegel’s dialectics are not yet a development.  

Rejection of the depths of absolute truths and senses, announced by 
postmodernists, aroused streams of sense, which move from pluralism to the 
alignment of any sense by indefiniteness, relevance, entropy. The category of 
sense is devoid of its own sense. Sense is always subjective, and with the 
death of the subject (from the position of the postmodernist philosophy the 
phenomenon “I”, articulated by the culture, determined within a particular 
tradition, historically fluctuating, loses its Descartes' meaning of ego, identical 
with the consciousness and existence) dies the sense, it turns into nothing. 

The development takes place only when emptied sense lacunas are filled 
with a new sense. 

Science, as a rule, is viewed as a subsystem in the system of culture, but 
science and culture are not simple systems where summarized characteristics of 
their parts determine the characteristics of the whole. Science is a part inside of the 
whole, which doesn’t possess these characteristics beyond it. Causality in this 
system is not identical with determinisms, but it is complemented by 
“trustworthy” and “purpose-oriented” reasons. Above all, science and culture as 
complicated systems which develop are characterized by openness, exchange of 
energy and information with the environment. Inside them there form structures 
which fulfill functions of the programs of systems’ behavior. 

When the notion of sense becomes the object for consideration, the topic 
of values is brought into the foreground, as far as “sense” can be defined as a 
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positive and generally important value. Such unconditional and generally 
acknowledged value was and remains the value of human life.  

For the modern philosophy of science the development of the conception of 
the value-sense definiteness of the scientific-technical cognition is an actual task. 
Its basis can be the potentialitstic approach, worked out by M.Marchuk. The 
structure of the potential is expressed by the three-vector scheme of the 
corresponding spiritual axes – intellectual (truth and falsehood), moral (good and 
evil), and aesthetic (beautiful and terrible). Such approach presupposes an 
understanding of the sense not as a previously given directive, but as an actualized 
potential of the interaction of the man with the world in the dialog “I” and “The 
Other”, with immanent and transcendent, actual and possible, real and ideal. 
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КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА СМИСЛУ 

 
Гуманітарне пізнання пов’язане з пізнанням-розумінням, що дає 

змогу прояснитися людській сутності. Важливою особливістю його є те, 
що воно зорієнтоване не на речі, а на смисли речей, на смисл. 

Запитування смислу – мабуть, саме безглузде з людських занять. Вірно і 
зворотне: всі людські запитування так чи інакше стосуються саме смислу. У 
межах такої напруги антиномії (тези і антитези) спробуємо розібратися.  

Смисл сам по собі, смисл самого смислу – річ досить абстрактна. 
Особливо – “чистий смисл”. О.Лосєв називає його абстрактним момен-
том цілісного ейдосу. Ф.Михайлов зауважує: “Ідеальним є не ‘чистий 
смисл’ товару або значення слова написаного або вимовленого (вголос 
або про себе). “Чистий смисл” – це службова абстракція завжди предме-
тної думки, що вводить в оману епістемологів. Вона, ця робоча абстрак-
ція, для них і лише для них перетворює її смисл, узятий наполовину, в 
онтологічну категорію – в особливе, а саме чисто ідеальне буття. Цей же 
смисл, вилучений з повноти категорії Ідеальне, а потім і абстрагований 
від неї, вичерпує собою і категорію суб’єктивне. Але смисл образів цілі – 
це предметно-речова реалізація речової ж природи звернень людей один 
до одного – це їх, людей, цілком предметна справа! [1, c.174]. Іншими 
словами, розмова про смисл повинна бути занурена у людську реаль-
ність, у реальність діяльності та спілкування людей.  
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Природа смислу має комунікативну основу. Смисл виникає тільки в 
контексті людини, а точніше, у контексті міжлюдського спілкування. 
Пошук смислу перетворює всяке пізнання на пізнання в напрямку до 
людини. Смисл, таким чином, проявляє себе як відповідь на духовний 
запит особистості, яку тільки і можна зрозуміти як людину, що ставить 
запитання і шукає відповідей. Те, що не відповідає для нас на жодне за-
питання, позбавлене всякого смислу. Смисл проявляється як відповідь на 
питання. Не може бути “смислу в собі”, він існує тільки у зв’язку з ін-
шими смислами. А всі вони у зв’язку з їх творцем – особистістю. Тут 
безперечно правий М.Бахтін: смисл завжди персоналістичний. Це, з од-
ного боку, робить сам смисл потенційно безмежним, а, з іншого, це ще 
раз доводить, що особистість – це величезна глибина запитань і відпові-
дей, а отже і безмежність творення смислів. А тому це царина свободи. 

Слово “смисл” цілком корелятивне слову “розум”, – принаймні, так 
вважає В.Соловйов. Він пише: “Розум, або смисл пізнаваних речей чи 
явищ, може бути пізнаний тільки розумом ж або смислом суб'єкта, що 
пізнає, відношення даного предмета до всього може існувати для нас, 
лише оскільки в нас самих є принцип всеєдності, тобто розум” [4, c.675]. 
Отже, подібне пізнається подібним: смисл – смислом. Смисл є розум 
речей. Шукати смисл слід у відношеннях певного дещо до всього, у все-
єдності; однак здатні ми це здійснювати лише в силу того факту, що 
принцип всеєдності вже відображений і закарбований в нас.  

Подібне міркування дуже схоже на гегелівське розуміння категоріа-
льності як форми тотожності мислення і буття: категорії є форми думки, 
тотожні універсальним форм буття, своєрідні точки зрощення субстанції 
і суб'єкта, людини і світу, суб'єктивного і об’єктивного. Застосовуючи 
категорії в актах мислення, ми накидаємо на світ якусь мережу (у Гегеля 
– “алмазну мережу”), яка нами почерпнута з самого світу. Значить, не ми 
пізнаємо світ, а світ нами пізнає саме себе, входить у себе, приходить до 
себе, усвідомлює і розуміє себе.  

Щось має смисл не саме по собі, але лише в силу своєї співвіднесе-
ності з іншим, у взаємозв'язку. Тому смисл ідеальний, він світиться ін-
шим, втілюючи це інше в собі і собою. Про це прямо говорить Володи-
мир Соловйов: “Адже розумність якогось факту і полягає лише в його 
стосунках з усім, у його єдності з усім; зрозуміти смисл або розум якоїсь 
реальності, якогось факту і означає тільки зрозуміти його в його взаємо-
відносинах з усім, його всеєдності” [4, c.695].  

Отже, смисл пов'язаний з взаємовідносинами у складі певної ціліс-
ності, і людина саме так і саме там шукає смисли, розуміє смисли, осми-
слює реальність. Тут в проявляється – вельми парадоксальним чином – 
комунікативна природа смислу. Людина, як відомо, пізнає світ у формах 
власної діяльності, у тому числі – і мабуть, першочергово – у формах 
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власного спілкування, у формах своїх звернень до суб’єктивності інших 
(і тим самим – до самої себе). Вона здатна осмислювати саму себе лише 
у контексті таких звернень, стосунків. Ось чому, ось через що і будь-яку 
реальність людина осмислює через певний контекст, у складі цілого, 
цілісності, у взаємовідносинах. Свою власну форму здійснення життєді-
яльності (спілкування) людина накидає на світ, на речі, на реальність, 
вбачаючи смисл будь-чого у взаємних відносинах, зв’язках речей, у їх 
рефлективності, взаємопроникненні, видимості одного в іншому, – як 
сказав би Геґель. Тим самим людина має стосунок не просто до наявнос-
ті речей, а до їх сутності, де панує рефлексія. А де є об’єктивна рефлек-
сія, там і перебуває смисл. Бачити і вбачати сутність може лише та істо-
та, яка так чи інакше свідомо живе із своєї сутності, а остання – спілку-
вальна (комунікативна) в усіх своїх вимірах. Саме тому людині і прита-
манна свідомість, оскільки, як стверджував М.Бахтін, свідомість є там, 
де є дві свідомості, дух є там, де є два духа.  

Дуже часто “смисл” співвідносимо зі словом “здоровий”, тоді – 
отримуємо здоровий глузд. Останній, безумовно, річ дуже корисна у 
всіляких ситуаціях і застосуваннях, але розібратися тут слід. Мислення 
здорового глузду, мислення, яке перебуває в полоні здорового глузду, у 
служінні здорового глузду – є розсудок (хоча сам по собі здоровий глузд 
як регулятив у світі повсякденності є нерозчленованою єдністю розсудку 
і розуму [див.: 2]). Саме здоровий глузд і стурбований пошуками якогось 
абстрактного смислу, він ініціює смисли, задуми, помисли. – Йому все 
кортить осмислити, але щоб обов’язково “здорово”. Заздоровна смислам 
– заупокійна душі. Втім, чому ж смислам і не бути “здоровими”, але є в 
цьому щось є вельми тужливе і, чесно кажучи, не дуже цікаве.  

А чи може бути не-здоровий глузд, тобто – хворий? Не-здорове – зна-
чить, схильне до порушення норми, структури, до хаосу, ірраціонального, 
по-своєму недолугого. Є, мабуть, здоровість як зцілення і здоровість як 
поверхня, посередність, що і фіксується в англійському common sense: 
загальність як орієнтація на “всемство” (рос., термін Ф.Достоєвського), що 
дозволяє при цьому непогано забезпечувати власну вигоду.  

Абсолютизація смислів і осмисленості – один з гріхів раціоналізму. 
Характерно, що О.Лосєв називає раціоналістичної таку смислову сферу, 
яка не йде корінням у надсмисловое лоно. Навіть натяк на присутність 
чогось “над смислового” здатний зіпсувати настрій будь-якому раціона-
лісту. Укорінення у “над смисловому” – яке воно? – А ніяке, суцільне 
“поки-ще-не-“, меональне. Але саме тут – “буття-погляд” і “буття-під-
поглядом” (Сартр). У цьому ефірі тільки й можлива зустріч.  

Надсмисловое – не безглузде. Швидше, це щось пов’язане з абсолю-
тним. Абсолютне відокремлене (ab-solutum), те, що існує саме по собі, 
через себе і зовсім не потребує визначення іншим, відношення з іншим. 
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Послухаємо Жіля Дельоза: “мисл будь-якого виразу або слова знахо-
диться не в ньому самому, – він в іншому слові. Лише смисл нонсенсу 
знаходиться у ньому самому” [3, c.118]. Іншими словами, смисл як такий 
обов’язково співвідносить щось з іншим – більш цілим. Щось, узяте 
тільки по відношенню до самого себе, витягнуте з загальних зв'язків у 
складі конкретного цілого, – позбавлене смислу (як, втім, і сутності). Але 
як же бути з абсолютним – адже воно є саме по собі, завдяки себе (causa 
sui), його просто немає з чим співвідносити (хіба що з відносним)? Отже, 
абсолютне є якийсь нон-сенс, якась позбавленість смислу. – Вірно. Абсо-
лютне не має смислу, але лише тому, що воно є джерелом будь-якого сми-
слу, смислу як такого, – подібно до того, як Єдине у Плотіна позбавлене 
форми – так само, як і матерія, і все ж не так само: воно безформно через, 
що Єдине є джерело будь-якої форми. Смисл абсолютного – у тому, що 
воно абсолютне. І тільки. Лосєвське “надсмисловое лоно” і є місце пере-
бування абсолютного, незбагненного, транс-раціонального (С.Франк).  

Істина, Добро і Краса як абсолютні виміри буття позбавлені смислу 
(безглуздо запитувати: У чому сенс Істини? У чому сенс Добра? У чому 
сенс Краси?). Але саме вони – джерело всіх смислів. Лише в їх світлі 
щось може набувати смислу, випромінювати смисл, світитися смислом, 
бути воістину і саме по істині осмисленим.  

Отже, істина в гуманітарному пізнанні потребує діалогічності мис-
лення. Істина тут пов’язана із вивільненням смислу, що відбувається через 
відкриття контекстів, мотивів, інтересів, потреб, цінностей, культурних 
установок. Будь-яке запитування про смисл, пошуки смислу (=смислів) 
поза моїм особистим зверненням до Іншого (Інших) – безглузді, позбавле-
ні смислу. Жоден смисл як такий, сам по собі – не врятує, якщо я свою 
душу не розгорнув у напрямку до Іншого, якщо цілий світ, цілісність сві-
ту, світ як ціле я не обернув як моє особистісне звертання до Іншого – як 
дар, що живить насамперед мене самого, – нас разом. Справа не у віднай-
дені якогось одного-однісінького найдорожчого Смислу, щоб у нього вче-
питися як у соломинку з надією на спасіння, а у тому, щоб потрапити у 
ситуацію смислу, у смислову реальність і жити в ній і нею. А смислова 
реальність – це не я сам зі своїми завжди вбогими смислами, а – Іншій, 
самий наш стосунок, стосунок як звернення, а звернення – як навернення 
на шлях Істини, як повернення до себе самого – як до зовсім Іншого. 
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ГУАНІТАРНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ НАУКИ 

 
1.Парадигма являє собою систему основоположних принципів, на 

яких у певний період часу базується науковий світогляд. У сучасній лі-
тературі з філософії науки парадигму визначають як «сукупність теоре-
тичних і методологічних передумов, основоположну модель, що лежить 
в основі рішення різних дослідницьких задач. 

2.Парадигма знаходить своє втілення в підручниках і класичних 
працях вчених і на багато років задає коло проблем і методів їх вирішен-
ня в тій чи іншій ділянці науки. Набори принципів парадигми склада-
ються із символічних узагальнень (законів і визначень основних понять 
теорії), філософських положень, що задають спосіб бачення універсуму і 
його онтологію; ціннісних настанов, які впливають на набір напрямів 
дослідження; загальноприйнятих зразків – схем розв’язання конкретних 
задач, що дають вченим  методику вирішення проблем в їхній повсяк-
денній науковій праці. 

3.Формування загальновизнаної парадигми є ознакою зрілості науки. 
Зміна парадигми веде до наукової революції, тобто, до повної чи частко-
вої зміни дисциплінарної матриці – системи правил наукової діяльності. 

4.Нині вчені вважають, що вони «практично увійшли в область зна-
чних парадигмальних змін у науковому світогляді, і на цей раз вони сто-
суються головним чином наук про живу природу і багатьох гуманітар-
них дисциплін. Є всі підстави вважати, що нинішнє парадигмальне зру-
шення зв’язане з теорією самоорганізації, нелінійною динамікою і, зви-
чайно, із синергетикою, котра за 15 років пройшла шлях від окремої на-
укової дисципліни до узагальненої наукової парадигми і починає впли-
вати на світогляд і стратегію людства, що не відкидає традиційних під-
ходів, а значною мірою доповнює їх і корелює, виступаючи, немов гра-
ничним випадком для них».  

5.Виступаючи як основа нової епістемології, синергетика утворює 
базові принципи соціально-гуманітарних дисциплін двадцять першого 
століття. Цей підхід передбачає, що фізична, соціальна і ментальна реа-
льність є нелінійною і складною. Цей істотний результат синергетичної 
епістемології породжує собою серйозні наслідки для нашої поведінки. В 
політиці і історії моноказуальність може вести до догматизму, відсутно-
сті толерантності і фанатизму. Підхід до вивчення складних систем по-
роджує нові наслідки в епістемології і етиці. Він дає шансу уникнути 
хаосу в складному нелінійному світі та використати креативні можливо-
сті синергетичних ефектів. 
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РОЛЬ НЕЯВНОГО ЗНАННЯ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ 

ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ 
 
Проблемність гуманітарно-наукового знання в сучасному методоло-

гічному дискурсі не викликає сумнівів. Передусім це пов’язано зі стано-
вленням некласичної епістемології, яка, на противагу класичній традиції, 
визнає необхідність урахування в структурі істини ціннісних, особистіс-
них, сакрально-містичних компонентів. Труднощі пов’язані з інтерпре-
тацією неявних когнітивних механізмів демонструють актуальність ста-
новлення гуманітарної парадигми, в якій добачається можливість «при-
мирення» точного і неточного, наукового і позанаукового, явного і неяв-
ного, гуманітарно-наукового і природничо-наукового знання. 

Імпліцитні мотиви діяльності вчених, приховані смисли, неартику-
льовані навички тощо нерозривно пов’язані зі структурою наукового 
поступу. Як наслідок, наново постає проблема суб’єкта пізнання,  котрий 
аналізується як джерело та носій неявного знання. Для класики характе-
рно розглядати суб’єкт як окрему сутність, особливий стан людини, для 
якої в момент пізнання не існує нічого іншого крім об’єкта який вона 
пізнає. Методологічна самосвідомість сучасної філософії науки грунту-
ється на засадах пост-суб’єктивності, де пізнання постає в якості особли-
вого виду діяльності людини, а суб’єкт (в класичному розумінні) перес-
тає братися до уваги взагалі. Так звана «смерть суб’єкта», на чому наго-
лошує багато сучасних авторів, не відмова від «суб’єкт-об’єктного» вза-
ємовідношення, це визнання того що світ пізнає не відокремлена сут-
ність (суб’єкт) а людина, що володіє явним та неявним знанням. 

Проблема наукового та позанаукового знання теж має непересічне 
значення для сучасної методології. Якщо раніше в науковому пізнанні 
духовні потенції особистості не бралися до уваги, то відмова від 
суб’єктоцентризму ламає стереотип ціннісно-нейтрального знання. Те 
що було відкинуто класичними підходами до розуміння наукового знан-
ня (релігійна віра, підсвідомі мотиви, естетичний смак тощо) знайшло 
своє місце в гуманітарній парадигмі. Експлікація неявного знання в 
структуру наукового дискурсу дала змогу істотно розширити межі нау-
ки, а завдяки трансформації критеріїв науковості між науковим та поза-
науковим знанням зникла принципова дихотомічність. 

Становлення комунікативного підходу, аналіз когнітивних практик 
та формування когітології, що є відносно новим утворенням в структурі 
філософії науки, також пов’язано з конституюванням гуманітарно-
наукового знання в епістемологічному дискурсі сучасності. Комунікація 
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аналізується не тільки як міжособистісна взаємодія, а є особливою фор-
мою пізнавальної діяльності, в структурі якої можна виділити декілька 
аспектів. По-перше комунікативна взаємодія – це спосіб міжособистісної 
трансляції неявного знання, тобто такого що передається «з рук в руки». 
По-друге саме пізнання – це комунікативна взаємодія внутрішнього (не-
явного, сакрального, ціннісного) світу людини з предметним світом. По-
середництвом такої комунікації (пізнання) людина будує власну картину 
світу. Отже можна стверджувати, що сучасна наукова картина світу істо-
тно доповнилась та більш адекватно відображає реальність завдяки ста-
новленню парадигми гуманітарно-наукового знання. 

Аналіз некласичної епістемології яскраво демонструє пряму залеж-
ність формування гуманітарної парадигми та становлення концепції нея-
вного знання. Дискримінація гуманітарних наук в ХХ сторіччі пов’язана 
в першу чергу з ігноруванням неявних компонентів наукового знання. 
Відверте небажання філософії розглядати людину як цілісний феномен 
призвів до однобічного та лінійного розуміння її пізнавальних здатнос-
тей. Спроба створити штучний інтелект, так само як і намагання позити-
вістів вирішити одвічні філософські проблеми з допомогою науки, при-
речена на невдачу, адже ціннісні, духовні, сакрально-містичні, практичні 
компоненти людського розуму неможливо вербалізувати та виразити 
символічно. Отже можна сказати, що в сучасній епістемології гуманіта-
рно-наукове знання реабілітує свою значущість, а формування гуманіта-
рної парадигми тотожне визнанню колосального потенціалу неявного 
знання в структурі наукового поступу. 

 
 

 
© Борис Починок  

(Чернівці) 
 

ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ІМПЛІКАЦІЇ ІСТОРИЦИЗМУ 

 
1. В сучасній філософії науки існує думка, що значення методології 

історичного пізнання для гуманітаристики таке ж, як механістичної мето-
дології для природознавства ХVІІ-ХІХ ст. За всієї умовності цієї аналогії, 
вона історично і логічно обгрунтована: подібно до того, як методологія 
природознавства, науки в цілому тривалий час розвивалася на засадах ме-
ханіцизму, так само й методологія гуманітарного пізнання формувалася і 
функціювала під значним впливом принципів історицизму. Ідея історич-
ності людського буття є спільною світоглядною та методологічною осно-
вою не лише історіографії, але й гуманітаристики. Кардинальні зміни в 
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історії зумовлюють відповідні трансформації в суспільній свідомості, іс-
торичному пізнанні, й, зрештою – в методології гуманітарних наук. 

2. Історицизм методологічно сприяв утвердженню самоцінності та 
розвитку “наук про дух” завдяки: а) своєму протистоянню “аісторичним” 
настановам класичної методології та запереченню будь-яких трансцен-
дентних і апріорних первнів історії та її пізнання (хоча повністю ігнору-
вати їх він не міг); б) тлумаченню буттєвої визначеності гуманітарного 
як процесу та результату людської діяльності в їх часовому вимірі; в) 
орієнтації пізнання на осягнення історичності буття людини, історичної 
специфіки реалізації людської суб`єктивності; г) актуалізації проблеми 
особливості пізнання історичних індивідуальностей, а відтак поєднання 
в їх дослідженні іманентного та контекстуального підходів, 
об`єктивуючих та інтерпретативних методів, генералізуючих, ідеографі-
чних та герменевтично-аксіологічних процедур. 

3. Упродовж багатьох століть респектабельність історицизму забез-
печувалася християнською філософією історії, яка розглядала історію як 
цілісний, всесвітньо-історичний процес, що має чіткі часові виміри, лі-
нійний розвиток, закономірності, а в есхатологічній перспективі – пере-
могу Добра над Злом. На цій основі були розроблені європоцентристські 
моделі історії (гегелівська, марксистська, позитивістська). Історицизм як 
нове світорозуміння і дослідницька програма для всіх наук набув універ-
сальності у ХІХ ст. Такий статус історицизму сприяв легітимації історії 
як науки, водночас він співпав з кризою християнської філософії історії, 
а відтак з початком методологічних колізій в історіографії, які торкалися 
всіх її головних проблем: онтології історичної реальності, методів пі-
знання історії, співвідношення в ньому когнітивного і ціннісного, емпі-
ричного і теоретичного, способів обгрунтування та організації знання, 
специфіки його істинності, а надто – питання про смисл історії. 

4. Дослідження зазначених проблем в аспекті історицизму зазвичай не 
виходить за межі опозиції об`єктивізм-суб`єктивізм, натуралізм-
культурцентризм, фактуалізм-теоретизм, і підпорядковується розв`язанню 
актуалізованого історицизмом головного “гносеологічного вузла” – як 
можна досягти об`єктивно істинного знання, в т.ч. гуманітарного, за умов 
релятивізації буття та пізнання світу людини. Нині ця проблема набула 
загальноепістемного значення і перебуває на передньому краї філософії 
науки. Принциповий підхід до її розв`язання передбачає звернення або до 
метафізичних первнів як трансцендентних “підпорок” об`єктивної досто-
вірності істин науки, або до норм або ідеалів наукового співтовариства, які 
конвенційно уможливлюють доконечність та обгрунтованість наукового 
знання за даних соціокультурних умов. 

5. Для гуманітарно-епістемної сфери суттєвим було протистояння в 
історицизмі сцієнтистської та асцієнтистської дослідницьких програм. 
Перша з них найповніше представлена позитивізмом, який екстраполю-
вав принципи класичної методології на предметне поле гуманітаристики. 
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При цьому вся людська реальність тлумачиться природоподібно і детер-
міністично, а її пізнання передбачає критику джерел, узагальнення фак-
тів, номотетичні пояснення, а науковість гуманітарного знання емпірич-
но випробовується процедурами верифікації/фальсифікації. В іншій дос-
лідницькій програмі наголошується на історичності людського буття, 
розмаїтті та унікальності його форм, “першофеноменах” і “архетипах” 
культури, їх ціннісно-смислових засадах, пізнання яких вимагає переду-
сім герменевтичних, аксіологічних та феноменологічних підходів. Якщо 
перша програма сприяла утвердженню в пізнанні світу людини духу на-
уковості, то друга – з`ясуванню його гуманітарної “іншонауковості”. 

6. Важливі зміни у методології історицизму пов`язані з пошуком спі-
льних критеріїв зазначених програм в контексті інтегративних тенденцій в 
сучасній науці, зокрема процесів “зустрічного руху” методології природо-
знавства і гуманітаристики. Виявом цього є зближення у методології соці-
огуманітарного пізнання номотетики та ідеографії (М.Вебер), кваліфікація 
пояснення як аспекту розуміючого людського буття (М.Гайдеггер, Г.-
Г.Гадамер), феноменологічне обгрунтування смислової єдності засад нау-
ки (Е.Гуссерль), доведення змістовної подібності “суджень факту” і “су-
джень оцінки”, їх дескриптивно-прескриптивного характеру (Дж.Остін, 
Г.Райл, Дж.Віздом). Знання законів суспільного розвитку, як і розуміння 
мотивів та смислів людських діянь з метою розробки ефективних засобів 
соціальних перетворень, здійснення гуманітарних експертиз та передба-
чень утворюють надійну основу взаємодоповнюваності цих програм. 

7. З кінця 20-х рр. минулого століття і дотепер історицистська мето-
дологія розвивається під визначальним впливом новацій школи “Анна-
ли” (М.Блок, Л.Февр, Ф.Бродель). Особливо значущими для гуманітари-
стики є такі її ідеї: а) дослідник історії не повинен обмежуватися крити-
кою джерел, визначенням їх достовірності і простим переказом їх змісту, 
він повинен методологічно активно організовувати матеріал, задавати 
йому “незручні” питання, проникаючи у його неявні, безсвідомі пласти 
як передумову об`єктивності історичного знання; б) пріоритетними у 
роботі історика є не витоки, не минуле і навіть не генеза історичних по-
дій, а їх найрозвиненіші за даних умов форми, а отже, цілісний, синхро-
нічний, проблемний підходи мають пріоритет перед елементаристським, 
діахронічним і генетичним підходами; в) цілісне бачення історії зумовлює 
доконечність її наукових синтезів, де системоутворюючим чинником є 
ментальність як історично сформований психологічний сплав думок, по-
чуттів, вірувань, переконань. Історію слід сприймати не лише через приз-
му раціональних діянь і політичних процесів, а передусім за її глибинни-
ми, безсвідомими засадами. Будь-який феномен повинен досліджуватися 
як вияв соціальної історії в усьому розмаїтті її структурно-функціональних 
моментів; г) опредметнення ментального (ціннісно-смислового) у різних 
знакових системах (текстах) імплікує поєднання семіотичних, герменевти-
чних та аксіологічних підходів як важливих критеріїв епістемної гуманіта-
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рності методології історицизму. Історичне дослідження повинно бути 
комплексним, міждисциплінарним і проблемним. 

8. В останні десятиліття історицизм збагачується ідеями синергети-
ки, глобального еволюціонізму, постмодернізму тощо. Він проявляє під-
вищену увагу до проблем поліваріантності розвитку сучасної цивілізації, 
самоцінності її феноменів, унікальності історичних подій, свободи та 
відповідальності їх суб`єктів. Відповідно оновлюються і специфікуються 
дослідницькі інтенції історицизму та його епістемний потенціал. Типо-
вими тут є: а) ситуаційні дослідження (“keys studies”, в яких історичне 
явище розглядається не як елемент загальної закономірності, “засіб” чи 
“підготовка” до її наступного етапу, а як індивідуально-цілісний і невід-
творюваний за інших умов феномен, теоретична реконструкція якого 
передбачає комплексний підхід; б) світ-системний підхід, який зосере-
джується на аналізі проблемності історичного буття, становлення сучас-
ної цивілізації, формування її нових суб`єктів, структур, функцій, пі-
знання яких передбачає синтез загальних тенденцій розвитку макроісто-
рії та конкретних рішень на рівні мікроісторій; в) нарративізм, за якого 
історія постає в усних чи письмових розповідях її учасників, а головне – 
її минуле, теперішнє і майбутнє так переструктуровуються, аби надати 
діянням її суб`єктів особистісний смисл. 

Отже, методологія історицизму відходить від об`єктивістських схем 
і набуває універсальної гуманітарно-епістемної значущості. 
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СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИВЧЕННЯ 

ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Для того, щоб визначити напрямні принципи будь-якого історичного 

дослідження (а отже, і принципи вивчення історичного матеріалу, і 
принципи й методику його викладання), потрібно перш за все встанови-
ти, що взагалі слід вважати історією як наукою теоретичною, базованою 



 86 

на фундаментальних узагальненнях, подібних до тих, які маємо в царині 
так званих «точних» наук. 

Поставимо на початку таке пропедевтичне запитання: а що не є істо-
ричною наукою, тобто які історичні вишукування не можна вважати іс-
торично-науковими? 

Аксіоматично очевидно (і давно встановлено і доведено), що до іс-
торичної науки не можна віднести: хронологію; історичну фактографію; 
літописання (яке, власне кажучи, і є хронологічною фактографією, допо-
вненою моральними повчаннями (імперативами). 

Менш очевидним буде заперечення науково-теоретичного характеру 
каузальних пояснень окремих фактичних подій із певного універсально-
го принципу; це, зокрема, соціобіологічні, соціал-дарвіністські, психоа-
налітичні, теологічні і т. п. пояснення. Заперечення тут базоване на тому, 
що жодне з цих пояснень не виявляє історичної тенденції у будь-якій 
послідовності подій: пояснюється окремішно кожний історичний факт – 
без усвідомлення їх зв'язку, без розуміння тяглості історичного процесу. 

В історичній науці застосовуються різноманітні підходи до дослі-
дження суспільних процесів минулого: формаційний, прогресистський, 
цивілізаційний, синергетичний, лінійний, циклічний, хвильовий, істори-
ко-антропологічний, феноменологічний, історіософський тощо. В межах 
кожного з підходів розроблені концепції періодизації історії. Усі названі 
підходи виконують по відношенню один до одного функцію взаємодо-
повнювання. Знання та розуміння різних підходів до дослідження істо-
ричного процесу дозволяють подолати однобічність у вивченні історії, 
виключають догматизм історичної свідомості, сприяють науковому ро-
зумінню та поясненню історії. 

На рівні осмислення та переосмислення великих етапів розвитку сус-
пільства історики звертаються за допомогою до філософії,культурології, 
мистецтвознавства, лінгвістики, політології, соціології та інших наук, або 
самі мають оволодіти методологією дослідження та знаннями цих наук. 
Прикладами насправді теоретичного рівня історичного дослідження могли 
б слугувати філософсько-історичні візії Гегеля, Маркса, Тойнбі, Шпенгле-
ра, Грушевського (при всій неподібності цих візій одна до одної). Наслід-
ком прикладання концепцій такого роду до витлумачення історії людства 
обов'язковим є вихід на футурологічну проблематику, на прогнозування 
майбутніх процесів (а прогнозування, як відомо, і є характерною ознакою і 
функцією будь якої «строгої» науки). 

Отже, головна проблема історичного дослідження – це розуміння, 
тлумачення історичних фактів в їх синхронному і діахронному взає-
мозв'язку (останнє найважливіше, бо воно і є виявленням тенденції, 
тобто теоретичним розумінням). 
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Поставимо запитання: чи можлива історія як теоретична наука 
сама по собі, чи можливі суто історичні теорії (як це маємо в приро-
дознавчих науках, де, скажімо, фізика містить фізичні теорії, хімія – 
хімічні, біологія – біологічні, і жодна з цих наук не «запозичує» своїх 
теорій десь із зовні)? Щоби відповісти на це запитання, зосередимося 
на самій категорії розуміння. 

Коротко кажучи, розуміння в науці – це підведення під закон. Так 
мало бути би і в історичній науці (тільки б знати ті суто історичні 
закони, закони винятково історичної, а не будь-якої іншої науки). Але 
у сфері гуманітарних наук цього замало – розуміння тут інтерпрету-
ється переважно у герменевтичному смислі: зрозуміти означає при-
йняти в себе, відгукнутися, знайти в собі дещо аналогічне, подібне 
тому, що витлумачується. Подібно до такого розуміння історичних 
подій ми хочемо розуміти твори мистецтва, мотивацію вчинків лю-
дей. Адже розуміти музичний твір не означає пояснювати його зако-
нами гармонії, контрапункту, аранжування, прочитувати його мело-
дійну і тематичну структуру еtс. Це означає, „прочитати” в ньому 
наявність свого власного душевного стану, пережити його. 

Те ж саме стосується і взаєморозуміння між людьми: це не просте 
отримання тим чи тим способом інформації про мотиви поведінки іншо-
го, а це солідарне співпереживання, взаємне поділяння мотивів, ціннісне 
ставлення один до одного. Таким чином, і в мистецтвознавстві, і в істо-
ричному пізнанні органічно присутній аксіологічний момент, на чому 
наполягав свого часу Гадамер („Істина і метод”). 

Герменевтичне розуміння в мистецтвознавстві, релігієзнавстві, філо-
софії, історії виявилось у трьох основних формах: 

1. Розуміння як оцінювання усього з позицій сучасності {модернізм): 
сучасник (критик, історик) краще знає творчість минулих часів, діяння 
давніх історичних особистостей, аніж це знали самі безпосередні творці 
або історичні суб'єкти (які „не відали, що творять...”). Таке тлумачення 
категорії „розуміння” було започатковане ще Просвітництвом, підтримане 
в межах позитивістської і марксистської парадигми. Коротко кажучи, його 
смисл зводиться до двох регулятивно-методологічних настанов: 1) вчини-
ти присуд історії; 2) оголосити про „завершення” історії. Оскільки історія 
остаточно пояснена, в ній уже нічого не може статися неочікуваного – 
припиняється самий рух історії як ознака її недосконалої незавершеності. 

2. Розуміння як вчування, ототожнення себе (аж до самоліквідації) з 
автором, історичним діячем – ширше – з суб'єктами історичних діянь. На 
цих засадах стояла так звана історична школа у XIX ст. (Ранке, Дройзен, 
Дільтей), а у мистецтвознавстві таку позицію відстоював Шлейермахер. 
Регулятивно-методологічна настанова тут інша: не засудити минуле, а 
відновити його у всій його первозданності, по можливості відкинувши 
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всі модерні нашарування і упередження (побачити минуле очами учас-
ників подій тих давніх часів). У такому разі надважливого значення в 
історичному дослідженні набувають біографічно-психологічні моменти: 
„вчутися” у минуле можна тільки через вчування у приховані суб'єктивні 
мотиви учасників історичного процесу. 

Ці два тлумачення категорії герменевтичного розуміння в історії 
можна охарактеризувати як суб'єктивістсько-волюнтаристичні; вони ціл-
ком визначаються суб'єктивними прихильностями дослідника, психоло-
гічно зорієнтованого або на домінантні ціннісні установки сучасної йому 
епохи, або на світ духовних цінностей певної цивілізації в минулому. І 
знову ж таки, вказані аспекти розуміння не дають можливості, як і в за-
значених вище випадках, виявити діахронну природу історичного проце-
су, його телеологічну спрямованість, яка не має завершення і не може 
розпадатися на розірвані між собою відтинки, кожний з яких розуміється 
із самого себе, через автономний акт суб'єктивного „вживання”. 

Але існує третій, найбільш продуктивний аспект категорії розу-
міння, який, на наш погляд, єдино можливий в плані добудови істо-
ричної науки до її теоретичного рівня – а саме цього і вимагають за-
гальнонаукові стандарти. 

3. Розуміння історичного явища є його прийняттям з позицій загаль-
нолюдських ціннісних масштабів, оцінювання його як моменту в само-
становленні людської сутності. Розуміти (= оцінювати) історію слід не з 
позицій сучасності, яка сама попередньо не піддана філософській рефле-
ксії, і не з позицій релятивістськи трактованого минулого (так само без 
жодної рефлексії) – а з позицій адекватно сформульованого, філософсь-
ки обґрунтованого ідеалу людської досконалості. 

Таке розуміння є об'єктивним і водночас діалектичним, оскільки пе-
редбачає визначення атрибутів людської сутності в процесі її становлен-
ня – визначення, прийнятне для всіх людей всіх часів і народів. 

Звісно ж, таке визначення може виявитися неповним, однобічним, 
сумнівним і зрештою хибним. Тоді ми матимемо однобічну, сумнівну і 
навіть хибну теорію суспільного розвитку. Однак хибна теорія – це все ж 
теорія. Ми не покидаємо в цьому випадку теоретичного рівня історично-
го дослідження, не відмовляємося від діахронного зображення історич-
ного процесу, твердо залишаючись на позиціях телеологічного та аксіо-
логічного бачення всесвітньої історії від самого її початку до наших днів 
– з проекцією на неоглядне майбутнє. Ми прагнемо у такий спосіб інтег-
рувати минуле і сучасне (за Гегелем), і тому висловлювання на кшталт: 
„треба жити згідно ідеї...” (Платон); „історія – прогрес у самоусвідом-
ленні свободи” (Гегель); „комунізм – це розвиток всіх сутнісних сил лю-
дини” (Маркс) – сприйматимуться нами як однопорядкові (хоча й не 
тотожні), як теоретичні (тобто філософсько-історичні) положення. 



 89

Оскільки історичне розуміння (пояснення, осягнення) базоване на 
розумінні людської сутності, то теоретичним рівнем історичної науки 
буде, безумовно, той або той тип філософської антропології. Адже істо-
рія є по суті (об'єктивно, реально) самостановленням людської сутності, 
а це самостановлення є процесом нашарування атрибутів людини один 
на одного та їх цілеспрямованого удосконалення. Саме тому внутрішня 
духовна еволюція людини є не лише суто логічним процесом (як у Геге-
ля), а й водночас процесом телеологічним і аксіологічним, і саме вона в 
такому аспекті є об'єктивним предметом історії як теоретичної науки. 

Звідси такий висновок: 
Історія у своєму глибинно-сутнісному вимірі є історією культури, 

яка не є якимось „додатком" до загальної історії, – а її сокровенною 
сутністю. Загалом, методологія історичного дослідження обумовлена 
предметною галуззю пізнання. Методологія історії однієї країни від-
різняється від методології так званих предметних історій – історії 
культури, науки, релігії, мистецтва, техніки, права, окремих наук. 
Специфічні методи дослідження застосовуються також у так званих 
спеціальних історичних дисциплінах – археології, етнології, антропо-
логії, нумізматиці, геральдиці, уніформістиці, генеалогії, текстології, 
палеографії, папірології, берестології еtс. 

Історія культури шукає в минулому зовсім не те, що шукає загальна 
історія та історія окремої країни в їх традиційному розумінні. Історія 
культури досліджує ідеали, смисли та цінності, які втілені в мистецьких, 
філософських творах, наукових теоріях та концепціях, політичних про-
грамах та маніфестах, моральних нормах та етичних кодексах, релігій-
них догмах та заповідях, системах права на тому чи іншому етапі розви-
тку суспільства. 

Історик культури, мистецтва, техніки, філософії й інших видів люд-
ської діяльності та науки повинен бути одночасно і фахівцем у галузях 
культури та науки. 

Не випадково науковий ступінь доктора та кандидата наук у галузі 
історії та теорії світової та вітчизняної культури присвоюється з таких 
наукових спеціальностей як філософські, історичні, культурологічні, 
філологічні науки та мистецтвознавство. 

За захищені дисертації з історії медицини, біології, хімії, літератури, 
архітектури, права тощо присвоюються наукові ступені доктора та кан-
дидата медичних, біологічних, юридичних, філологічних, архітектурних 
– а не історичних наук. 

В сполучені понять «історія культури» ключовим словом є «культу-
ра», а не слово «історія». Історія культури – це культура в історичному 
вимірі або аспекті її розгляду. Найкращі дослідження з історії світової та 
вітчизняної культури здійснили не «чисті історики», а культурологи, 
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філософи, мистецтвознавці та філологи – О.Лосєв, С.Аверинцев, 
Д.Ліхачов, М.Попович, В.Скуратівський, В.Брюховецький, М.Бахтін, 
А.Гуревич. Історія культури – це міждисциплінарна (мультидисципліна-
рна) наука. Слід не забувати, що культура (абстрагуючись від усіх її по-
хідних ознак, конкретних форм і проявів) – це ступінь людськості в лю-
дині, ступінь виявленості в ній усіх людських атрибутів (сутнісних сил) 
– одних більшою мірою, інших меншою, а в ідеалі – цілісне виявлення 
всіх атрибутів у їх гармонійному взаємодоповненні. В такому ракурсі 
культура виступає складовою предмету філософської антропології, а 
разом із тим – і філософії історії. 

Так, визначаючи культуру, ми отримуємо об'єктивний (а не суб'єк-
тивістсько-волюнтаристський) критерій суспільного прогресу, критерій 
періодизації історії (коли періодами історичного процесу виступають 
послідовно-ступенево розташовані культурні епохи), критерій розріз-
нення типів культур (цивілізацій). На основі цього критерію ми виокре-
млюємо вісьовий час в історії людства, можемо розрізняти західний і 
східний шляхи історичного розвитку, оцінити значущість тих чи тих іс-
торичних подій (тобто встановити ще й критерій того, що вважати істо-
ричним фактом). Можемо пояснити націєтворчу роль культури, культу-
рної еліти, а, виходячи з певних моделей культурної еволюції, – також й 
історичне значення взаємовпливу культур. 

Тільки у такому цілісному висвітленні історія стає для нас зрозумі-
лою, поясненою – наукою з чітко виявленим теоретичним рівнем, тобто 
наукою у власному розумінні цього слова. 

Насамкінець зауважимо: якщо нині поставлене питання про конститу-
тивну роль гуманітарних наук у побудові наукової картини світу – а пра-
вильніше було б сказати – сучасного всеохопного світогляду – то жодна з 
цих наук, й історія насамперед, не може зіграти роль однієї з автономних 
цеглинок такого світогляду – без фундаментального філософського осми-
слення всіх їх разом і кожної зокрема. Власне кажучи, те ж стосується і 
природничих наук – вони конституюють світогляд не самі по собі, не в 
повному своєму змісті, а лише у філософському витлумаченні. 

Зрозуміло, що й питання про принципи викладання історії загалом, 
історії української культури зокрема, пов'язані з викладеними вище ме-
тодологічними засадами історичного дослідження. Як викладати історію 
української культури? Фактологічно (як це ми бачимо у Ф.Прокоповича, 
інших викладачів Києво-Могилянської академії, у І.Котляревського) – чи 
сутнісно (досліджуючи, скажімо, еволюцію українського менталітету, 
співвідношення естетичної і правової культури, взаємовплив культур 
тощо)? Питання, гадаємо, риторичне. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНОГО 

ПОЗНАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ О.ШПЕНГЛЕРА 
 
Начиная с последней трети XIX века в западноевропейской мысли 

набирает силу процесс самоопределения гуманитарного знания (марк-
сизм, позитивистская социология, немецкая историческая школа и т.д.). 
Но особо здесь следует отметить важность самой постановки проблемы 
методов и методологии гуманитарного познания в трудах представите-
лей Баденской (Фрайбургской) школы неокантианства и В.Дильтея, их 
попытки обретения такой методологии, которая бы фиксировала специ-
фику предметности и способов ее постижения в гуманитарных науках.  

Баденцев и В.Дильтея не устраивало чисто генерализирующее описа-
ние мира и генерализирующий способ образования понятий, преобладав-
шие в науке XIX в. Главной особенностью научного познания было тогда 
именно обобщение, генерализация, систематическое усмотрение общего в 
явлениях, даже далеко отстоящих друг от друга. В этой последовательно 
строгой генерализации, отсекающей все частное, индивидуальное, непо-
вторимое, виделась особенность научного творчества, его пафос, суть всех 
интеллектуальных поисков. В.Виндельбанд, Г.Риккерт и В.Дильтей впер-
вые убедительно показали недостаточность и неполноту такого описания 
мира, обратив внимание на то, что существуют принципиально различные 
способы понимания действительности, которым соответствуют принци-
пиально различные виды ее научной обработки, отличающиеся между 
собой как своими конечными целями, так и своими конечными результа-
тами. Это стало своего рода революцией в науке, так как сформулирован-
ные и обоснованные ими принципы гуманитарного познания существен-
ным образом повлияли затем на развитие всех наук.  
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Среди мыслителей, внёсших определённый вклад в теоретическое 
обоснование методологии гуманитарного (исторического) познания, 
причём, существенным образом отличающееся от ставших поистине 
классическими разработок выше отмеченных авторов, был и Освальд 
Шпенглер. Несмотря на достаточно спорный характер ряда идей этого 
мыслителя, они, тем не менее, часто оказываются созвучны тем событи-
ям, которые человечество пережило в минувшем столетии, и, более того, 
обретают определённый эвристический потенциал при описании и по-
нимании смысла наиновейшей истории. В данном выступлении и будет 
предпринята попытка выявить специфику методологического подхода 
О.Шпенглера к анализу исторической реальности и показать, почему его 
идеи и сегодня располагаются в фокусе социально-исторических и фило-
софских бестселлеров и концепций конца ХХ – начала ХХI века.  

Приступая к разработке своей методологии всемирной истории, 
О.Шпенглер признает, что на тот момент “еще не существует специфи-
ческого исторического рода познавания. То, что этим именем принято 
называть, заимствует свои методы почти исключительно из той единс-
твенной области знания, где методы познания подверглись строгой 
разработке, а именно – из физики” [1, с.41]. Заимствованный же исто-
рией у естественных наук научный метод познания абсолютно непри-
годен для описания исторической действительности, и здесь вообще 
нельзя ничего познавать, а можно лишь созерцать. Явно претендуя на 
лидерство в данной области, философ, однако, нигде не даёт однознач-
ного определения метода исторического познания – ни в тексте книги 
“Закат Европы” , ни в специально посвященной этому вопросу работе 
под названием “Пессимизм ли это?” Ограничиваясь фразами, как: “это 
в принципе не поддается никаким определениям” или: “это надо уметь 
прочувствовать, пережить” , он, тем не менее, всей своей книгой де-
монстрирует его обстоятельное применение.  

Так, по мысли Шпенглера, исторический метод не должен рассмат-
ривать историю с позиций сегодняшнего дня: “На все эти явления необ-
ходимо смотреть не глазами партийного человека, идеолога, современ-
ного моралиста, не из закоулка какой-нибудь “точки зрения” , но с внев-
ременной высоты, устремив взор на тысячелетия мира исторических 
форм” [1, с.77]. Историк, по Шпенглеру, должен, конечно, понимать 
прошлое и настоящее, но главное, он должен уметь предсказать ход ис-
тории, обращаясь к прошлому. Только оно и может дать ответ на вопрос 
о том, существует ли логика истории, те необходимые ступени, через 
которые она проходит в своем развитии. Он формулирует для себя сле-
дующую программу: “Я надеюсь доказать, что все без исключения вели-
кие создания: формы религии, искусства, политики, общества, хозяйства, 
наук во всех культурах одновременно возникают, завершаются и угаса-
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ют, что внутренняя структура одной вполне соответствует всем другим; 
что нет ни одного, имеющего в исторической картине глубокое физиог-
номическое значение, явления в одной из них, к которому бы не нашлось 
параллелей во всех других, притом в строго показательной форме и на 
вполне определенном месте” [1, с.193 ]. Подобно палеонтологу, по одной 
кости способному воссоздать облик давно исчезнувших животных, ис-
торик должен суметь реконструировать целую культуру, опираясь всего 
лишь на отдельные факты. Однако чтобы решить эту задачу истории, 
нужно “совсем иное проникновение и независимость от видимостей пе-
реднего плана, чем те, каковые были до сего времени в обычае у истори-
ков” . В основу своего метода Шпенглер положил следующие принципы: 

1.Историческое познание противостоит естественнонаучному и лю-
бому другому научному познанию. 

2.Называя все способы познания “морфологиями” , он противопос-
тавляет “морфологию природы” (“систематику” ) “физиогномике” , как 
историческому способу познания. Физиогномика “есть перенесенное в 
духовную область искусство портрета” , в котором речь идёт о портретах 
не отдельных людей, а целых культур и чтобы писать такие портреты, 
надо “родиться историком” . 

3.Приоритет исторического перед естественнонаучным. История 
первоначальна, это “наивный и юношеский, менее сознательный спо-
соб” постижения действительности, естествознание – продукт более 
зрелой культуры.  

4. Противопоставление истории естествознанию как индивидуали-
зированной картины мира – обезличенной [2,с. 112].  

В работе “Пессимизм ли это?” философ пытается далее прояснить 
существо своего метода, используя понятия “судьба” , “глубинное пере-
живание” , “физиогномический такт” и “релятивизм” . Своеобразным 
центром здесь служит идея “судьбы” , к которой близко примыкают по-
нятия “время” и “жизнь” и противополагается понятие “причинности” . 
Для истории, в отличие от естествознания, считает он, главным являются 
не факты, а то, на что они указывают. Если в науках о природе за явле-
нием всегда стоит “вещь в себе” , то в истории за фактами стоит “судь-
ба” , которую надо обнаружить, увидеть и понять, ибо она придает куль-
туре неповторимый облик и целостность, а фактам – единство. Постиг-
нув единство фактов, мы постигнем и саму судьбу. Научное мышление 
здесь бессильно, ибо судьба постигается только чувством. Это – тайна 
бытия, приговор, слово, используемое для неподдающейся описанию 
внутренней достоверности, а вот сообщить эту идею судьбы может 
опять-таки только художник, владеющий искусством портрета.  

Следующим понятием, с помощью которого Шпенглер раскрыва-
ет суть своего метода, является понятие “глубинного переживания” , 
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которое противостоит аналитическому мышлению. Это “сочувствие, 
созерцание, сравнение, внутренняя достоверность и точная чувствен-
ная фантазия” , т.е. изначальная способность воспринимать мир как 
единый живой организм, творить образ этого мира, вкладывая свой 
внутренний мир в картину истории. Решающая роль здесь принадле-
жит не сумме полученных знаний о прошлом, а чувству судьбы той 
или иной культуры, её стилю, языку и т.п.  

Еще одним – “третьим и весьма трудным” , по словам Шпенглера, 
понятием, используемым для характеристики его метода, стало понятие 
“физиогномического такта” как непроизвольного и бессознательного 
метода инстинктивного прозрения хода мировых событий. В строгом 
смысле – это способность чувствовать поступь истории, её ритм и пери-
одичность; способность угадывать, наконец, к какой культуре принад-
лежит тот или иной её феномен. Известно, что культуры, по Шпенглеру, 
суть организмы, а история культуры – их биография. Речь идет о фено-
мене великих культур, которые нужно уметь прочувствовать во всей их 
физиогномической и органической значительности. Только тогда можно 
будет считать уясненной сущность истории, и, более того, говорить все-
рьёз о ее методологии, станет возможным “понять каждый факт истори-
ческой картины, каждую мысль, каждое искусство, каждую войну, каж-
дую личность, каждую эпоху во всей их символической содержательнос-
ти” . Ещё во введении к “Закату Европы” философ писал о том, что средс-
твом для “уразумения живых форм” является аналогия, поэтому история 
любой культуры морфологически представляется ему полной аналогией с 
историей отдельного человека, животного, дерева или цветка. Все культу-
ры поэтому – как организмы одного вида – имеют равную длительность 
существования и идентичный темп развития, переживая “возрасты отде-
льного человека. У каждой имеется своё детство, юность, возмужалость и 
старость” , каждая имеет “определенную продолжительность жизни и 
определенный темп развития” . Такт античного существования, к примеру, 
был другим, чем такт египетского или арабского. И это имеет решающее 
значение для всех культур, ибо “каждая культура, каждое начало, каждый 
подъём и падение, каждая ее необходимая фаза имеют определенную, все-
гда равную, всегда со значительностью символа вновь возвращающуюся 
длительность” . Наличие “физиогномического такта” и предполагает чувс-
тво исторической одновременности, т.е. занятие равных временных поло-
жений и исполнение одинаковых ролей в своих культурах.  

Излагаемый в таком виде метод Шпенглера отличается крайним ре-
лятивизмом, от которого сам философ, кстати говоря, и не отказывается, 
считая его важнейшей составляющей своего метода. Ведь мировая исто-
рия не есть какой-нибудь единый процесс, “а группа, состоящая пока из 
восьми высоких культур, совершенно самостоятельных, но во всех своих 
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частях однородных по структуре; всякий созерцатель, все равно, мыслит 
ли он для жизни или для мысли, всегда мыслит только как человек свое-
го времени” . В свою очередь, человек – это всегда человек своего вре-
мени; а каждая эпоха имеет только свои истины: вечных, абсолютных 
истин нет. Соответственно и “мир” – как некий абсолют, становится у 
Шпенглера не более чем предрассудком. Как сильно отличается здесь 
мыслитель от неокантианцев-баденцев и Дильтея! Признавая специфику 
гуманитарного познания, они, тем не менее, пытались обосновать его 
научность и общезначимость. И, тем не менее, в определенной мере 
О.Шпенглер оказался все-таки прав в своем неприятии традиционного 
классического представления о строго научном характере исторического 
знания (по аналогии со знанием естественнонаучным). 

Сегодня представители гуманитарных наук не перестают акцентиро-
вать идею о специфичности и даже уникальности социо-гуманитарного 
(или, как писали раньше, исторического) знания, которое имеет дело 
исключительно с индивидуальными явлениями, с герменевтической ин-
терпретацией человеческих действий и их продуктов, с обязательным 
соотнесением познаваемого объекта с личностью исследователя и разде-
ляемой им системой ценностей. При этом постоянно подчеркивается 
невозможность достижения объективности результатов в историческом 
познании, поэтому и на сегодняшний день вполне можно констатировать 
отсутствие надежной и общепризнанной логико-гносеологической конце-
пции гуманитарного знания. Это, правда, не означает, что исследователи в 
данной области познания не должны стремиться к такого рода объектив-
ности, и всё же достичь её оказывается чрезвычайно трудно. Об этом, в 
частности, свидетельствуют многочисленные дискуссии последних лет, 
непрекращающиеся даже в странах бывшей советской империи, не говоря 
уже о государствах, находящихся далеко за ее пределами. Я имею в виду 
разные, а часто и совершенно противоположные, оценки и интерпретации 
роли и значения многих событий мировой истории ХХ века. 

Отнюдь не идеализируя учение Шпенглера и осознавая ряд прису-
щих ему просчётов и заблуждений, отмечу, однако, важность обращения 
к его идеям с целью осмысления многих событий мировой истории. По-
тому что именно этот мыслитель первым зримо и выпукло продемонст-
рировал ее сложность и многомерность, прозорливо предвосхитив мно-
гие вызовы современности.  
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ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ БУТТЯ 

 
Минає століття за століттям, одна епоха змінює іншу, розпадаються, 

здавалося б, непохитні держави, народжуються нові суспільні формації, 
а проблема людини залишається центральним питанням, яке ставить 
перед собою кожне нове покоління мислителів. 

 Розмаїтість і розбіжність набутих філософською думкою визначень 
природи людини є свідченням чисельності та інтенсивності спроб осяг-
нути людину в її сутності. Чим більше філософи дізнавалися про люди-
ну, тим більш загадковою та сповненою таємниць ставала вона для них. 
Не випадково Макс Шелер, фундатор філософської антропології – науки, 
яка поєднує філософське осягнення людини з конкретно-науковими 
знаннями про неї, зазначав, що ще ніколи в історії людина не ставала 
настільки проблематичною для себе, як у наш час. 

Якщо поглянути на історію розвитку філософського вчення про лю-
дину з перспективи XXІ століття, то можна виділити два фундаменталь-
ні підходи до вивчення та розуміння природи людини. 

Перший підхід полягає у спробі пізнати людину „ззовні", об'єктивно 
описуючи її природу у термінах подібності до решти світу. Яскравим 
прикладом чого може слугувати аристотелівське означення людини як 
розумної тварини, яке спершу вказує на принципову подібність людини 
до навколишнього світу (зокрема до тваринного царства), а тоді вже під-
креслює її видову відмінність (раціональність). Під таким кутом зору 
людина мислиться як структурний елемент Всесвіту, як лише один об'-
єкт із мільйонів інших, який займає певну ієрархічну нішу у навколиш-
ньому світі, визначену його видовою приналежністю [див: 1, с.352- 359]. 

На відміну від такого космологічного розуміння людини, в історії 
філософської думки виразно простежується ще один підхід до вивчення 
проблеми людини, суть якого полягає у намаганні збагнути природу, 
життя та покликання людини, виходячи з її унікальності та неповторнос-
ті не тільки порівняно з об'єктами позалюдської сфери, а й у відношенні 
до інших представників людської спільноти. Цей підхід виникає в наслі-
док прагнення людини пізнати себе „зсередини”, побачити не тільки зо-
внішні, тобто видимі й доступні для об'єктивуючого аналізу аспекти сво-
го життя, а й заглибитися у внутрішній вимір свого існування і там від-
шукати джерело неповторності свого буття [див: 1, с.322-329]. У центрі 
уваги такого підходу опиняється не тільки рефлектуюча самосвідомість, 
оскільки погляд звернений також і на феномен людської суб'єктності, на 
особистісну здатність бути центром і джерелом нових актів, дій, вчинків, 
а отже, на можливість започатковувати в навколишньому світі нові при-
чинно-наслідкові ланцюги. Тому, коли мова йде про особу, то до уваги 
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береться не тільки її внутрішній світ і можливість рефлексивного зану-
рення у нього, а й фундаментальна здатність унікальним чином пережи-
вати себе як суб'єкта діючого, тобто активного [див: 1, с.135-136]. 

Кожна людина – неповторна індивідуальність не лише через унікаль-
ність свого генофонду, а й завдяки власним зусиллям, спрямованим на 
розвиток і реалізацію природного потенціалу. Засвоюючи історично сфо-
рмовані морально-правові норми, правила мислення і граматики, форми 
побуту й естетичні смаки, людина стає не просто представником певного 
способу життя, типу культури і ментальності, а залишається унікальною 
істотою через те, що всі зовнішні впливи пропускає через внутрішню ду-
ховну призму і тим самим виробляє власне ставлення до світу, життя, тво-
рить свою індивідуальність, духовність і зрештою життя. 

Незважаючи на те, що людина – істота тілесна, матеріальна, яка пос-
тійно здійснює комунікацію зі світом, належить до нього, живе і діє в 
ньому, підпорядкована його законам, вона займає у світі виняткове міс-
це. Вона відчуває себе володарем і господарем світу, оскільки організо-
вує його, упорядковує, перетворює й використовує для свого життя і 
розвитку. А тому “людина, як пише Ж.-П. Сартр, несе всю тяжкість світу 
на своїх плечах: вона відповідальна за світ як за визначений спосіб бут-
тя” [4, с.60]. У зв’язку з чим свою діяльність людина повинна будувати 
відповідно до певних настанов та цінностей, без усвідомлення змісту 
яких неможливим стає визначення основної мети її діяльності. 

 Формування ціннісних орієнтацій – складова частина соціалізації лю-
дини, процесів виховання і самовиховання особистості. Цінності – ідеальні 
спонуки, цілі та норми діяльності людини, згідно з якими вона оцінює і пе-
ретворює себе та світ. Відповідно до ієрархії цінностей складається й ієрар-
хія ціннісних орієнтацій особистості, найважливішими серед яких є орієнта-
ція на самоствердження та самореалізацію. Скеровуючи поведінку та мис-
лення людини, цінності завжди залишають за нею право вибору. 

Суттєвою рисою буття людини у світі є його неспостереженість, нере-
човинність та невимірюваність. За словами М.Гайдеггера, це самоочевид-
ність, яку саму собою бачити не можливо. Це щось на зразок світла: ми 
бачимо за допомогою світла, але не саме світло. Отже, за своїми характе-
ристиками людське буття значно перевищує звичне для нас просторово-
часове сприйняття. Людське життя постає як специфічна реальність, що 
існує у формі суб’єктивного цілеспрямованого процесу створення таких 
матеріальних і духовних умов життя, які на практиці й у свідомості забез-
печували б досягнення найважливішої “рівності”: “Я” – людина. 
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СУЧАСНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ 

 
Філософське осмислення вимірів цінностей людського буття зумовле-

не потребою наукового аналізу їх ролі в період трансформації інформа-
ційного суспільства. Цінності в житті суспільства виступають соціально-
значимими орієнтирами діяльності суб’єктів, одним із факторів розгор-
тання політичної історії. Саме через культурні цінності людина задоволь-
няє свої потреби, і саме існування цінностей відрізняє людину від тварини. 
Цінності становлять фундамент культури, і предметним полем формуван-
ня цінностей є культура, яка визначається через систему цінностей та ідей, 
що слугують для регулювання поведінки членів даного соціуму. 

Формування ціннісних орієнтацій – складова частина соціалізації 
людини, процесів виховання і самовиховання особистості. Відповідно 
до ієрархії цінностей складається й ієрархія ціннісних орієнтацій осо-
бистості. Серед них – орієнтації на самоствердження, самореалізацію, 
самодіяльність людини. 

Розуміння духовності має у філософії фундаментальне значення, ві-
діграє визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце та призна-
чення у суспільстві. Без розкриття змісту цього поняття неможливо ося-
гнути сутність духовного життя людини та суспільства.  

Проблеми вимірів людського життя в суспільстві визначають розви-
ток соціальної філософії, яка досліджує суспільство в його постійному 
історичному розвитку, аналізуючи структури соціальних систем, соціа-
льні інститути та соціальні цінності. До її завдань входить вивчення 
природи людини та її змін у ході історії, що становить важливе підґрунтя 
для дискусій, обговорень різних аспектів буття людини – найбільш акту-
альної і фундаментальної проблеми філософського знання. 

Соціально-філософське осмислення людини вбачає у ній духовну, 
розумну й діяльну істоту, якій притаманні релігійна віра, ціннісні орієн-
тації, пам'ять про минуле і надія на майбутнє, почуття гумору, пережи-
вання своєї смертності. 

Відомо, що моральні принципи та норми зароджуються разом зі ста-
новленням самої людини як суспільної істоти. Процеси формування мо-
ральності, уявлення про добро, обов’язок, совість, відповідальність та 
інші моральні категорії упродовж свого становлення і розвитку зазнава-
ли суттєвих змін, зумовлених особливостями тієї чи тієї історичної епо-
хи та домінуючими соціально-філософськими течіями. 

Сутність людини як об’єкта філософського аналізу не є чимось ста-
лим: на кожному етапі історичного розвитку вона набуває нових життє-
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вих вимірів існування; через її діяльність та суспільні відносини; через її 
працю та духовність, що характеризує саму природу людини. 

Становлення людини як соціальної істоти відбувалося на основі за-
своєння нею цінностей, вироблених людством упродовж усієї історії, – 
мови, способів діяльності, вміння використовувати знаряддя праці, різ-
номанітних культурних традицій. Соціальна обумовленість людини не 
потребує доведення, адже людина може виступати як продуктом певної 
епохи, певного суспільства, так і результатом, своєрідним втіленням усі-
єї попередньої історії людства. Її універсальність та унікальність, здат-
ність до самовизначення, вільної й творчої діяльності визначає характер 
взаємодії з навколишньою дійсністю. 

На кожному етапі розвитку історії сутність людини у тій чи тій мірі 
набуває нових форм і смислових значень. Людина та її життєві орієнти-
ри розглядаються у різних координатах. 

Відтоді виміри людського буття розкриваються через символічні об-
рази, культурно-національні складові. Людина постійно прагне звільни-
тися від тягаря застиглих понять, які її спустошують; вперто намагається 
підкорити навколишню дійсність власній волі (А. Шопенгауер). Кожний 
її крок ніби здається переможним, але насправді ціна таких перемог – є 
втрата істини, яка не існує як актуалізована сутність, як універсальна 
теорія. Свідомість людини обмежується раціональним мисленням, яке 
задане конкретними координатами: бути доцільним й прагматичним, що 
не дає змоги розкрити внутрішній смисл навколишньої дійсності. 

Наслідками науково-технічної революції та технологізації стосунків 
між людьми стали повсюдна знеособленість комунікації, відсутність спів-
переживання у спілкуванні. Це, у свою чергу, поглибило властивий для 
західноєвропейської традиції індивідуалізм, що виявляє суперечливий 
характер буття сучасної людини через замкненість та соціальну анемію.  

В умовах сьогодення надзвичайної ваги набувають питання не лише 
духовних та соціальних, а й природних вимірів людського життя. Тому у 
сучасній соціальній філософії, як і у природознавстві, дедалі більше ус-
відомлюється вплив природного середовища на стан організму, психіки 
людини. Наше життя значно більшою мірою, ніж ми усвідомлюємо, за-
лежить від явищ природи. Це можна прослідкувати, аналізуючи взаємо-
відносини людини з природою. На першому етапі людина бачить приро-
ду джерелом життя і тому включає її у власне родове життя як не-
від’ємну складову, створюючи моральні та практичні типи стосунків із 
природою; на другому – посередником між людьми і стихіями бачиться 
надприродна сила – Бог, що допомагає людям жити у світі, сповненому 
страждань; на третьому – характерне відчуження людини від природи та 
її експансія у природу [3, с.372]. 
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Соціальні виміри духовності визначають розуміння та специфічне 
ставлення індивіда до буття в цілому, перш за все до соціального буття, 
включення суб’єкта в систему природних та соціальних стосунків, від-
повідність поведінки суб’єкта загальноприйнятим моральним нормам. Ці 
соціальні складові духовності розкривають співвідношення інтересів 
соціуму, соціальної групи та конкретного суб’єкта. Індивідуальна духов-
ність – це система взаємозв’язків, що визначають комплекс знань та ду-
ховного ставлення людини до себе, соціуму, навколишньої дійсності. 
Суспільна духовність – це духовне життя соціокультурної групи, у про-
цесі якого формуються, підтримуються та функціонують основні елеме-
нти духовності індивідів. Її можна уявити як соціальний простір, ноо-
сферу, в якій функціонує індивідуальна духовність. 

Процес глобалізації все більше вносить свої корективи у сучасний 
світ, змінюючи свідомість та соціальний характер життєдіяльності лю-
дини. Революція у галузі засобів масової комунікації, що зумовила збі-
льшення швидкості обміну інформацією, прийняття рішень, динаміку 
економічних, культурних та політичних явищ, визначила такі нові якості 
людини, як самостійність і рішучість. Потреба оперативно орієнтуватися 
у мінливому інформаційному просторі, здатність швидко аналізувати, 
приймати рішення та сприяти їх втіленню дедалі більше стають ознака-
ми нових вимірів людського життя. 
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ВІДКРИТІСТЬ І ЗАКРИТІСТЬ ЯК ПРИНЦИПИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ 
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства тематика від-

критості й закритості є надзвичайно цікавою та актуальною. За півсто-
річчя з часу виходу праці “Відкрите суспільство та його вороги” словос-
получення “відкрите суспільство” та “закрите суспільство” стали доволі 
популярними, і при вживанні в них часто вкладають суттєво відмінний 
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зміст, ніж той, що вкладав у ці поняття К.Поппер. Сучасне осмислення 
цієї проблеми надзвичайно важливе для світової громадськості, а, особ-
ливо, для України – з огляду на ті соціальні, політичні, економічні, куль-
турні трансформації, які відбуваються в ній сьогодні.  

Відкрите суспільство – це суспільство демократичного типу, що ха-
рактеризується плюралізмом в економіці, політиці, культурі, розвинени-
ми соціальними структурами, і правовою державою. Для членів відкри-
того суспільства характерні типове раціонально-критичне мислення 
й відповідна настанова поводження, можливість свідомо управляти соці-
альним розвитком і формувати державні інститути відповідно до демок-
ратичних принципів [3, с.143]. Відкрите суспільство К.Поппер розглядав 
як найкращу форму громадського життя. Не як утопію, а як неодмінну 
надзадачу, над якою потрібно невпинно працювати, якщо не хочемо, 
щоб суспільство еволюціонувало у протилежному напрямку – до гіршої 
альтернативної моделі. Основу такого суспільства складає приватна вла-
сність; недоторканість власності є першим і головним правилом його 
організації й самоорганізації. Такою ж опорною нормою цього суспільс-
тва є демократичні свободи особистості. 

Відкрите суспільство тлумачиться як суспільство творче і динамічне, 
засноване на ідеях ліберального плюралізму, пластичне щодо найрізнома-
нітніших змін і впливів, просякнуте духом індивідуальної ініціативи, раці-
онального осягнення світу, критики і самокритики, тобто, це вища форма 
організації суспільного життя, яку й прагне втілити європейське співтова-
риство [1, c.272]. Невід’ємними рисами такого суспільства є: 

1) свобода об’єднань людей у певні організації; 
2) відсутність дріб’язкової регламентації з боку держави, влади; 
3) можливість несанкціонованої і непідконтрольної з боку у ряду со-

ціальної творчості; 
4) економічна незалежність виробника від державної бюрократії, на-

явність ринку, вільної конкуренції; 
5) свобода слова, альтернативність ідей та позицій, різноманітність 

поглядів, концепцій тощо. 
Закрите суспільство – це суспільство, яке характеризується статич-

ною соціальною структурою, обмеженою мобільністю, нездатністю до 
інновацій, традиціоналізмом, авторитаризмом, а також явною перевагою 
загального над індивідуальним. Для закритого суспільства характерна 
незмінність законів функціонування, тоталітарність, особиста безвідпо-
відальність та ідейний догматизм.  

В українській філософії критерії відкритості та закритості аналізува-
ли В.Липинський, Д.Донцов та М.Міхновський. 

В.Липинський основними підвалинами розвитку держави вважав на-
явність трьох компонентів: традиція, аристократія і нація. Суть традиції 
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мислитель вбачав у її творчому характері, а її завданням називав “підго-
товку нової творчої традиції”. Традиція Липинського є, власне, доля, що 
накладає на людину обов’язки творчості і праці, боротьби та руху, – 
“кожний із нас мусить зайняти своє місце у тих рядах, де його поставило 
життя”. Тобто кожна людина, як окремий член суспільства повинна ви-
конати свій обов’язок так, як їй наказує совість. 

За В.Липинським правлячою верствою населення є аристократія – 
“та група найкращих у даний історичний момент серед нації людей, які у 
цей час є організаторами, правителями і керманичами своєї нації”. Філо-
соф підкреслює важливе значення моралі і моральних основ для сприят-
ливого суспільного розвитку та функціонування політики. Він вважав, 
що складність завдань і високі моральні вимоги, що стоять перед тією чи 
тією політичною групою загартовують дух суспільства. 

Д.Донцов заклав філософські підвалини нового суспільного ладу, які 
опираються на націоналізм, вірність християнській релігії, традиції. Під 
традиціями Д.Донцов розумів, перш за все, спадковість княжої та коза-
цької слави, здобутки національного духу і культури. Він обстоював 
ідею створення Великої Держави, яка не оббиватиме порогів міжнарод-
них інстанцій у пошуках жебрацької подачки. 

Мислитель будує новий націоналізм як світогляд українського наро-
ду, котрий визнає ідею нації, тобто ідею людської спільноти, що повинна 
бути організованою в окрему політичну одиницю за принципом волі [2, 
с.59]. Воля, на думку Д.Донцова, є одним із численних проявів душі. 
Найважливіша основа національної ідеології – воля нації до життя, вла-
ди, експансії (експансія притаманна поняттю “нації”). Він стверджує, що 
із занепадом абсолютизму в Росії не зникла її загарбницька імперська 
політика, яку за нових умов продовжили більшовики, Червона армія.  

М.Міхновський поклав усі сили на боротьбу за Україну, проте може 
здатися, що його діяльність не мала значного кінцевого успіху. Єдиною 
причиною цього є те, що він значно випередив свій час і запропонував ті 
ідеї, до яких розбите українське суспільство було ще не готове. Але крім 
практичної діяльності, найбільший внесок політичного діяча у справу 
українського відродження став ідеологічним і світоглядним [1, с.323]. 
Саме він заклав основи новітньої української ідеї й українського націо-
нал-соціалізму, як найкращого її вираження. У відповідь на поширення у 
суспільстві марксистських настроїв, байдужих до національних потреб 
поневолених націй, М.Міхновський розгорнув енергійну діяльність з 
консолідації прихильників ідеї самостійності. Таким чином, націоналізм 
Міхновського мав здебільшого оборонний, захисний характер.  

Отже, аналізуючи вищезгадане, потрібно зауважити, що сучасне 
осмислення критеріїв відкритості чи закритості суспільства є надзвичай-
но важливим як для світової громади, так і для України. Тому дослі-
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дження вказаної проблематики є актуальним для нашої держави з огляду 
на соціальні, економічні, політичні, а також культурні трансформації, які 
відбуваються в ній після здобуття своєї незалежності.  
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 
 
Κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ η Αθήνα έγινε το κυριότερο 

πολιτισμικό κέντρο της Αρχαίας Ελλάδας στο οποίο συνέρρεαν 
προσωπικότητες με διαφορετική καταγωγή. Στις δεκαετίες μεταξύ του 450 
και του 380 π.Χ περίπου στις ελληνικές πόλεις εμφανίστηκε μια ομάδα 
λογίων, που οι σύγχρονοί τους τους ονόμασαν σοφιστές. Γνωρίζουμε περίπου 
30 ονόματα σοφιστών από διαφορετικές πόλεις και περιοχές. Αυτό που τους 
ένωνε ήταν στην ουσία η βασική πνευματική στάση, η βιοθεωρία και η 
άσκηση του φιλοσοφικού επαγγέλματος [1, σελ. 369]. 

Ο όρος «σοφιστής» που προέρχεται από τη ρίζα του ρήματος 
«σοφίζομαι» είναι μια έννοια με ευρύτερη σημασία από την αρχική, η οποία 
σήμαινε ικανός και έμπειρος άνθρωπος [2, σελ. 54]. Όμως σιγά-σιγά αυτή η 
λέξη πήρε αρνητικό χαρακτήρα και έγινε αυτό που από εκείνη την εποχή 
διατηρείται ως και σήμερα: σοφιστής θεωρείται εκείνος που προσπαθεί να 
παραπλανήσει με σοφιστείες και σοφίσματα, δηλαδή με αληθοφανείς και 
κυρίως αναληθείς συλλογισμούς. Η αρνητική αυτή εικόνα για τους σοφιστές 
ανάγεται στην οξεία κριτική του Πλάτωνα ο οποίος τόσο κατηγορούσε. 

Οι σοφιστές ήτανε ο λόγο της μεγάλης πνευματικής ανάπτυξης της 
τέχνης. Η νεολαία, δηλαδή άρχιζε να αγαπάει την τέχνη και την ρητορική, 
δηλαδή την μόρφωση. Γεννήθηκε μια μεγάλη ανάγκη για παιδία και η 
μόρφωση γίνεται σαν τρόπος της ζωής των νέων ανθρώπων. Η ιδεολογική 
κίνηση του 5ου αι. π.Χ., με τις καινούργιες ιδέες των σοφιστών που έφεραν 
νέες αντιλήψεις ήτανε τόσο πρακτικές που πολλοί νέοι άνθρωποι επιδίωκαν 
να σπουδάζουν κοντά στους σοφιστές. 
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Σε αυτή την περίοδο ο Πρωταγόρας έτρεψε το σημαντικότερο ερώτημα 
της φιλοσοφίας σε άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή μετέτρεψε το θεοκεντρισμό στο 
ανθρωποκεντρισμό. Ο Πρωταγόρας έλεγε ότι ο άνθρωπος γίνεται: “Mέτρον 
πάντων χρηματών... ” [1, σελ. 375–376].  

Με αυτά τα λόγια ανανεώνει το πνεύμα και δίνει ώθηση στην ελληνική 
κοινονία προς την κατεύθυνση του πρώτου ουμανισμού και διαφωτισμού. 
Αυτό το γεγονός στην ιστορία του Ελληνισμού και της παγκόσμιας 
φιλοσοφικής σκέψεις ήταν τόσο σημαντικό που δημιούργησε ένα ισχυρό 
πνεύμα αγάπης για την εκμάθηση των τεχνών και της ρητορικής μεταξύ των 
νέων [3, σελ. 40]. 

Ποιοι ήτανε αυτοί οι σοφιστές που έπαιζαν τόσο σημαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας; Οι 
σοφιστές ήταν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι χωρίς να έχουν 
στέρεους δεσμούς με τον τόπο τους, ταξίδευαν σε όλες τις πόλεις και φυσικά 
την Αθήνα που ήταν όχι μόνο η ισχυρότερη πολιτικά και οικονομικά πόλη της 
Ελλάδας αλλά και το πνευματικό κέντρο της εποχής.  

Το κίνημα των σοφιστών προκάλεσε ρήξη στα θεμέλια των 
παραδοσιακών αξιών θέτοντας την σπερματική σκέψη της αμφιβολίας. 
Έδρασε προκαλώντας την αμφισβήτηση και έδωσε δύναμη σε 
καλλιεργημένους, διανοούμενους και φιλόσοφους της εποχής να επιδράσουν 
στην διαμόρφωση της κοινωνίας. Ξύπνησε συνειδήσεις που ανέπτυξαν το 
κριτικό πνεύμα, σημαντική συνιστώσα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και 
λιθάρι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Οι σοφιστές αποκάλυψαν, αφενός τη 
δύνατότητα του νοητικού πεδίου να παράγει ποικιλόμορφα σχήματα, καθώς 
επίσης, το ουσιαστικότερο, υπέδειξαν τη δύναμη της πλάνης στο υλικό πεδίο. 
Τίποτε στο υλικό πεδίο δεν είναι καθιερωμένη αλήθεια. Τούτο αντιμάχεται 
την παραδοσιακή αντίληψη για το στέρεο και το αληθές της ύλης σε όλες τις 
μορφές της .Οι σοφιστές είναι πρωτοπόροι στην εξέλιξη της ανθρώπινης 
συνείδησης. Η ανοιχτή σκέψη είναι το δώρο που μας προσφέρουν οι 
«μαχητές» του πνεύματος: όσοι από τον Προμηθέα ως σήμερα αγωνίστηκαν 
για την εξέλιξη του ανθρώπου [3, σελ. 40]. 

 Αυτή η ανοιχτή σκέψη σχετίζεται με τη διεύρυνση της συνείδησης, που 
με τη σειρά της εκτείνεται όλο και περισσότερο. 
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НАУКА І МОРАЛЬ В ОСМИСЛЕННІ А. ПУАНКАРЕ 

 
Наука – складне багатовимірне соціальне явище. Її первісне завдан-

ня – пояснювати незрозуміле і полегшувати життя людям. Чи не є це 
головною цінністю науки? Проте, як показує час і історія, наука, точніше 
– її результати можуть і ускладнювати життя людині.  

Сучасна наука, яка викликає значні зміни в сфері суспільного виробни-
цтва, стає одним з головних факторів економічних, соціальних, духовних 
перетворень, обновлення культури, якісної освіти суспільства і особистості. 
Наука виявляється силою, яка здатна сприяти розвитку самої людини, її 
творчих задатків і обдарувань. Але сприяючи росту знань, наука приводить 
до все більшого відчуження людини від природи і цінностей у її житті. 

 Тому ще з ХІХ ст. вчені нерідко мріяли про створення наукової мо-
ралі. Яскравим представником такого осмислення значення науки в жит-
ті суспільства був А.Пуанкаре. В згаданий період висувались припущен-
ня про негативний вплив науки на розвиток людства. Хоча знайшлися і 
свої прихильники науки, які вважали, що вона зможе побудувати мора-
льні істини, подібні до теоремам математики і законів фізики. 

Релігія може мати велику владу над віруючими душами, але ж не всі 
віруючі, тому віра має силу тільки над деякими, розум – над всіма. Саме 
до розуму необхідно звернутися і лише наука будує непорушне, вона 
побудувала астрономію, фізику і біологію, завтра вона побудує мораль – 
саме цієї думки дотримується більшість вчених. 

З іншого боку, були люди, що бачили в науці всезагальне втілення 
зла. Не тільки тому, що вона відводила занадто багато місця матерії, а 
ще й тому, що вона позбавляла нас відчуття поваги до природи. 

Насправді, вважає А.Пуанкаре, не може бути наукової моралі і тим 
більше не може бути аморальної науки. 

“Будь-яка догматична мораль, всяка мораль із заздалегідь доказовою 
базою приречена на вічну невдачу, вона як машина, де є лише коробка 
передачі руху, а немає двигуна, який би здійснював цей рух” [1,c.656]. 
Моральним двигуном, таким, що може привести в дію весь апарат з без-
ліччю його компонентів, на думку вченого, може бути тільки почуття.  

Не можна довести, що необхідно підкоритися Богу, як би нас не пе-
реконували в тому, що він всемогутній і може нас знищити, чи в тому, 
що він благо і що ми змушені бути йому вдячні. Але, якщо ми любимо 
цього Бога, то всі докази будуть зайвими і відповідно покірність йому 
здаватиметься нам абсолютно природною. Саме тому релігія має владу, 
тоді як метафізичні вчення її не мають. 



 106

Отже, одна наука не може створити моралі, тим паче вона не може 
безпосередньо знищити традиції моралі. Вона може породити нові по-
чуття не тому, що почуття можуть бути об’єктом доказовості, а тому що 
будь-яка форма людської діяльності впливає на саму людину і створює 
їй ніби нову душу. Наука, як казав Аристотель, має своїм предметом за-
гальне і в цьому загальному вона буде шукати загальний закон і вимага-
ти все більшого і більшого його розуміння. На перший погляд здається, 
що це тільки інтелектуальна звичка, але і в інтелектуальні звичці є свій 
моральний сенс. “Моралі нічого боятися науки, яка ґрунтується на іс-
тинному дусі досвіду. Така наука, - продовжує А.Пуанаре, - поважає ми-
нуле, вона крок за кроком просувається в одному напрямку і завжди у 
правильному напрямку” [1, c.665].  

Отже, як висновок можна сказати, що немає і ніколи не буде науко-
вої моралі в повному сенсі цього слова, але певним чином наука може 
стати помічником моралі. Наука, в широкому розумінні, може лише 
служити їй, небезпечна лише псевдонаука. Мораль і наука в міру свого 
розвитку будуть прекрасно співпрацювати одна з іншою. 
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ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ 
 
У період соціальних перетворень, коли традиційні цінності активно 

трансформуються, проблема зміцнення здоров’я молоді набуває першо-
чергового значення. Складні соціально-економічні процеси, що відбува-
ються в державі упродовж останніх десятиріч, досить негативно вплину-
ли на загальний стан здоров’я нації, особливо молоді, валеологічна куль-
тура якої перебуває в процесі становлення. Ставлення до здоров’я як до 
культурної цінності, сформоване в молодому віці, зберігається в дорос-
лому житті та передається дітям, що впливатиме на здоров’я наступних 
поколінь нації. У сучасному суспільстві відзначаються стійкі тенденції 
до дисфункціональності традиційних агентів валеологічної соціалізації, 
зокрема сім’ї, освіти, водночас зростає роль медіа тощо. Це змушує по-
новому поглянути на формування валеологічних практик молоді та дик-
тує потребу визначення можливостей їх поширення, тобто необхідність 
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аналізу валеологічного потенціалу. Ціннісна система молоді проходить 
процес становлення, тому будь-який неоднозначний вплив містить ризик 
її ціннісно-мотиваційної дезорієнтації щодо власного здоров’я та погір-
шення рівня останнього, що посилює значущість аналізованої проблеми. 

Культура здоров’я як система здорових форм життєдіяльності розви-
вається в сучасних умовах під негативним впливом цілого ряду чинників: 
зменшення рухової активності; зростання інформатизації, невротизації 
життєдіяльності людини; нераціонального харчування; погіршення еколо-
гічних умов, посилення впливу техногенних ризиків; погіршення рівня й 
якості життя, збільшення обсягу робочого часу та зменшення часу для 
рекреації; зростання захворюваності через низький рівень медичного об-
слуговування; комерціалізації всіх сфер підтримки та захисту здоров’я, що 
визначає обмежений доступ до медичних, спортивно-оздоровчих, рекреа-
ційних послуг численних груп населення; поширення адитивних форм 
поведінки – алкоголізму, паління, наркоманії, схильності до азартних ігор, 
залежності від телевізора, комп’ютера, Інтернету тощо. 

Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу впродовж 
90-х років, змусили по-новому поставитися до проблем формування здо-
ров'я й здорового способу життя, особливо молодого покоління. Насам-
перед, необхідно відзначити, що існує вікова динаміка значущості здо-
ров'я. Представники середнього й особливо старшого покоління найчас-
тіше відводять йому пріоритетну роль. Однак у фокусі нашої уваги пере-
буває молодь. Молоді люди переважно ставляться до проблеми здоров'я 
як до досить важливої, але абстрактної, що не має до них прямого стосу-
нку. В їх ієрархії цінність здоров'я перебуває в числі перших, поряд з 
матеріальними благами і кар'єрою. Соціологічні дослідження фіксують 
важливість здоров'я для молоді (63,5%). Але за більш глибоких дослі-
джень виявляється, що дана цінність не підкріплюється практиками здо-
ров'я. Якщо й надається увага здоров'ю, то передусім його фізичній 
складовій, тобто молоді люди здебільшого піклуються про свій зовніш-
ній вигляд та привабливість. І тому, щоб накопичені людством знання 
почали давати результат, необхідно врахувати й усунути цілий комплекс 
проблем, що перешкоджають їхньому реальному втіленню.  

Однією з таких проблем є відсутність послідовної й безперервної 
системи навчання здоров'ю. На різних етапах вікового розвитку індивід 
отримує інформацію про здоров'я в родині, у школі, в системі вищої 
освіти, у лікарні, із засобів масової інформації тощо. Однак інформація 
ця фрагментарна, випадкова, не носить системного характеру, часто 
суперечлива й виходить іноді від некомпетентних людей. Тому набуває 
виняткової важливості проблема розробки системи безперервної вале-
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ологічної освіти, що озброює індивіда методологією здоров'я, засобами 
й методами його формування. З огляду на тенденцію катастрофічного 
падіння рівня здоров'я (насамперед дітей і молоді) і нездатність органів 
охорони здоров'я впоратися не тільки з профілактикою, але й із самим 
обвалом патології, розробка системи безперервної валеологічної освіти 
повинна стати справою державної ваги. Така система може й повинна 
мати своїм основним завданням спільну роботу валеологів, соціологів, 
педагогів, психологів, лікарів та інших фахівців зі збереження й зміц-
нення здоров'я людей і профілактики різних форм соціальної й профе-
сійної дезадаптації. Для цього повинні бути розроблені концепція, про-
грама, а – звідси й організація валеологічної освіти на різних рівнях 
основної й додаткової освіти. 

В умовах вищої школи студентська молодь проходить певний етап 
валеологічної соціалізації, під якою ми пропонуємо розуміти процес за-
своєння людиною індивідуальної системи валеологічних знань, норм і 
цінностей, спрямованих на формування, збереження й зміцнення здоро-
в'я. Тобто, у широкому розумінні процес валеологічної соціалізації мо-
лоді характеризується формуванням стійких базових валеологічних цін-
ностей, які впливають на подальшу соціальну активність і спрямованість 
поведінки в сфері здоров’я, обумовлюючи рівень самосвідомості і куль-
тури здоров’я. Валеологічна соціалізація містить у собі три основних 
процеси: валеологічна освіта, валеологічне навчання й валеологічне ви-
ховання. Розглянемо докладніше кожний із цих процесів. 

Під валеологічною освітою розуміють безперервний процес навчан-
ня, виховання й розвитку здоров'я людини, спрямований на формування 
системи наукових і практичних знань і вмінь, поводження й діяльності, 
що забезпечують ціннісне ставлення до особистого здоров'я й здоров'я 
інших людей. Деякі дослідники виділяють також валеологічну самоосві-
ту. Це обумовлено тим, що забезпечення здорового способу життя мож-
ливо тільки за умови, що людина сама захоче бути здоровою. Валеологі-
чне навчання є процес формування знань про закономірності формуван-
ня, збереження й розвитку здоров'я людини, оволодіння вміннями збе-
реження й удосконалювання особистого здоров'я, оцінки формуючих 
його факторів; засвоєння знань про здоровий спосіб життя й умінь його 
побудови; освоєння методів і засобів ведення пропагандистської роботи 
зі здоров'я й здорового способу життя. Валеологічне виховання – це 
процес формування цінностно-орієнтованих установок на здоров'я й 
здоровий спосіб життя, побудованих як невід'ємна частина життєвих 
цінностей і загальнокультурного світогляду.  
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Вищі заклади освіти повинні здійснювати цілеспрямований вплив на 
формування самосвідомості молоді щодо власного здоров’я, завдяки 
організації навчально-виховного процесу (вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін, виховні заходи тощо), а також через організа-
цію інтерактивних процесів, завдяки яким засвоюються соціальні ролі та 
форми поведінки у сфері здоров’я.  

Практика сприяння процесу валеологічної соціалізації молоді в рам-
ках системи вищої освіти може включати такі стратегії: 

1.Освіта щодо загальних закономірностей і конкретних проблем, 
пов’язаних з усіма аспектами особистого і суспільного життя. 

2.Повне і достовірне інформування людей про дійсний стан наявних 
проблем у сфері здоров’я та можливостей їх розв’язання. 

3.Сприяння розвиткові самосвідомості й активності окремих особис-
тостей, студентських груп, місцевих громад. 

4.Організаційне забезпечення діяльності з проблем здоров’я – розви-
ток, досягнення змін, удосконалення діяльності різних служб, у тому 
числі служб охорони здоров’я. 

5.Формування сприятливої політики на підтримку прoграм (проек-
тів, заходів тощо), спрямованих на покращення здоров’я молоді. 

6.Захист прав людини (груп, громад) на здоровий спосіб життя за-
вдяки реалізації законодавчих можливостей, дій органів самоврядування. 

7.Міжгалузева співпраця, партнерство з усіма, хто може бути корис-
ним щодо адаптування та розбудови профілактичних заходів, пошук 
партнерів у структурах виробництва, бізнесу тощо. 

8.Самодопомога та взаємодопомога, прищеплення й розвиток умінь 
та особистих навичок здорового способу життя, громадської активності 
щодо розв’язання питань здоров’я, розвиток бажання та вміння допома-
гати членам сім’ї, найближчому оточенню, суспільству тощо. 

Отже, процес валеологічної соціалізації в умовах вищої школи по-
винен не лише забезпечувати молоду людину достатнім обсягом знань і 
навичок практичної діяльності та створювати умови і можливості для 
участі в суспільному житті, а й водночас формувати її валеологічну ком-
петентність та відповідальність щодо власного здоров’я та життя в ціло-
му. Критерієм ефективності валеологічної соціалізації виступить ступінь 
інтеріоризації базових валеологічних цінностей – визнання здоров’я як 
вищої термінальної цінності людства. У результаті, з урахуванням вище-
викладених міркувань, у індивіда формується й інтеріоризирується сис-
тема науковообгрунтованих понять, ідей, фактів, накопичених людством 
в області здоров'я, які є фундаментом подальшого розвитку науки й ва-
леологічного знання.  
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ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ В 

УКРАИНЕ ТЕОРИИ СПОРТА 
ИЗ ПОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Создание Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Украины, как 

важного института разработки и реализации стратегии развития науки, 
привело к некоторым довольно неожиданным трансформациям. Так, из 
бывшей структуры педагогических специальностей ВАК СССР, которая 
в сути своей сохранилась в Российской Федерации, была извлечена спе-
циальность “Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры”. Вместо нее в Ук-
раине мы имеем три другие, а именно, 24.00.01 – “Олимпийский и про-
фессиональный спорт”, 24.00.02 – “Физическая культура, физическое 
воспитание разных групп населения” и 24.00.03 – “Физическая реабили-
тация” , а лицо, защитившее диссертацию, получает ученую степень не в 
области педагогики, а в области науки о физическом воспитании и спор-
те. В докладе мы попытаемся проанализировать отдельные гуманитар-
ные аспекты этой реформы, сделать заключения о методологических и 
практических последствиях новации. 

Очевидно, что решению ВАК Украины предшествовали дискуссии и 
борьба мнений, взвешивались все “за” и “против”. Понятно, что приня-
тие решения об указанных новых областях научных исследований спо-
собствовало детализации и уточнению направлений исследований в гра-
ницах каждой из указанных специальностей (сейчас в трех паспортах 
специальностей их 51) [1]. 

В рамках этих специальностей в последние годы подготовлены сот-
ни кандидатов и десятки докторов наук, которые “несут на себе” харак-
терную для этой области, принятую и впитанную ими исследовательс-
кую культуру, которая заметно отличается от педагогической. Ведь об-
ласть педагогики, как “младшая сестра” философии, всегда была одним 
из наиболее ярких представителей гуманитарной сферы научной мето-
дологии, ее объектом был и остается внутренний мир человека. Но поя-
вились новые научные школы, сформировались и оформились соответс-
твующие традиции, как своеобразные “колеи”, задающие направление 
все новым и новым исследованиям.  

При этом, некоторые из возникших новых проблем, например, в об-
ласти физического воспитания учащейся и студенческой молодежи, на-
лицо. Давно известно, что наличие “междисциплинарных перегородок” , 
с одной стороны, способствует прогрессу научного знания в искусствен-
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но обособленном сегменте, тогда как с другой, появление и закрепление 
новой традиции (понятийного аппарата, использование характерных ме-
тодологии и методов исследования, способов интерпретации получен-
ных результатов и т.д.) ведет к обособлению полученных данных, их 
своеобразной самоизоляции.  

Поэтому сейчас педагогическая наука и наука о физическом воспи-
тании и спорте переживают период, когда последняя из названных обла-
стей стремится не столько к сотрудничеству с той, из которой выросла, 
сколько к дальнейшей изоляции. Как реакцию на сложившуюся ситуа-
цию следует рассматривать недавнее открытие педагогической научной 
специальности 13.00.02 – “Теория и методика обучения (физическая ку-
льтура, основы здоровья)” , которая вводит физическое воспитание в 
общее поле педагогики. Аргументация к этому шагу такая: физическое 
воспитание – это важная сторона формирования детей, подростков и 
юношества, поэтому проблемы физического воспитания нельзя выры-
вать из данного контекста, они должны быть включены в более широ-
кую, объемлющую рамку науки педагогики. 

Возникли проблемы с точным выделением предмета исследования, 
поиском и применением адекватных методов исследования также и в 
специальности “Олимпийский и профессиональный спорт” . Обращаясь 
к теории спортивной тренировки, присутствуя на защитах диссертаций, 
ловишь себя на мысли, что приоритет отдается здесь выделению пред-
мета исследования и применению методов исследования, скорее харак-
терных для работ на соискание ученой степени в области биологических 
наук. Ведь в первую очередь речь здесь идет о максимальном по мере 
взросления раскрытии потенциала телесности спортсменов и спортсме-
нок, о повышении резервных возможностей их организма, об обеспече-
нии подведения спортсменов к основным стартам на пике психологичес-
кого и функционального состояния.  

Исходя из представленного выше, цель нашого исследования заклю-
чается в раскрытии методологических проблем и гуманитарных послед-
ствий попытки исключить исследования в области спорта из поля педа-
гогической науки. 

В качестве исходного пункта для нашего анализа, мы изучили статью 
известного ученого, посвятившего десятки лет научному обеспечению 
учебно-тренировочного процесса в футбольной команде премьер лиги 
“Днепр” (Днепропетровск) [2]. Он пишет то, что понятно и не вызывает 
недоумения у любого внимательного болельщика: “Сегодня футбол раз-
вивается в направлении высокой подвижности игроков, скоростной тех-
ники, интуитивно-творческих действий, положенных в основу импровиза-
ции, дальнейшей интенсификации, проявляющейся в увеличении скорости 
игры, обеспечивающей необходимый результат” [2, с. 133].  
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А теперь обратимся, к примеру, поданного “Барселоной” , победив-
шей в сезоне 2010 – 2011 гг. клубы, игроки которых были выше своих 
испанских визави в среднем на 10 см и больше. Футбольные звезды “Ба-
рселоны” Месси, Инъеста и Хави, плетущие кружева атак, распутать 
которые не в состоянии их противник, вовсе не отличаются ростом и 
могучим телосложением, они чаще других оказываются на газоне после 
столкновений с соперниками. Вспомним и выступление молодежной 
сборной Испании (возраст до 21 года), на первенстве Европы 2011 г. в 
Дании, которая побеждала вовсе не за счет преимущества по антропоме-
трическим показателям и характеристикам физической подготовки, а за 
счет факторов, указанным в приведенной цитате. 

Мы не случайно выделили в этой цитате шрифтом позицию об “интуи-
тивно-творческих действиях, положенных в основу импровизации” . Ведь 
обеднение арсенала методов исследований, которое наблюдается в науке о 
спорте, изъятой из поля педагогической науки, не позволяет давать ответы о 
перспективах совершенствования спортивного мастерства в части интелле-
ктуального превосходства, которая нередко и определяет победителя.  

При этом В.Шамардин, на статью которого мы в качестве примера 
нерешаемых нынешней спортивной украинской наукой проблем опира-
емся, замечает следующее: “В условиях нарастания конкуренции за по-
беду в чемпионате (Украины – авт.) и международных соревнованиях 
все острее встает проблема поиска способов добиться превосходства над 
соперниками в различных компонентах игры” [2, с. 133]. К сожалению, 
мы знаем эти способы, которые используют в тех видах, где профессио-
нальные клубы Украины имеют заметные успехи. Это, как правило, не 
поиск кадровых и методических резервов внутри Украины (вероятно, их 
здесь нет), но решение проблем за счет приглашения в футбольные и 
баскетбольные клубы тренеров и спортсменов из Европы и Америки, 
которые по понятным причинам, сформировались вне влияния веяний 
отечественной теории спортивной тренировки. 

Теория спорта, как определенный императив, ориентирующий на 
установленные требования к учебно-тренировочному процессу в конкре-
тной стране, возлагает на ее авторов высокую ответственность. Ведь 
очевидно, что в зимних видах спорта небольшая страна Норвегия, зани-
мающая здесь передовые позиции в мире, не следует положениям теории 
спорта, на соблюдении которых выстроен учебно-тренировочный про-
цесс в спортивных организациях Украины. Так точно же работа футбо-
льных и теннисных академий Испании является результативной вовсе не 
потому, что их тренеры берут за ориентир рекомендации украинских 
ученых. Да и братья Виталий и Владимир Кличко, которых тренируют 
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немецкий и английский тренеры, побеждают соперников вовсе не за счет 
опоры на теорию спорта, разработанную в Украине.  

Не возникает сомнения в том, что тренеры и другие специалисты за 
рубежом, обеспечивающие высокий спортивный результат, опираются 
на наработанные в этих странах научные и методические знания, кото-
рые помогают им побеждать. Привычная для Украины ссылка на финан-
сирование не работает. Мы в одной из своих статей уже обращали вни-
мание на то, что премьер-министр Российской Федерации В. В. Путин 
по итогам зимней Олимпиады 2010 г. привел такие данные. Только из 
государственного бюджета на подготовку к Ванкуверу было истрачено 
3,5 млрд. руб., что сопоставимо с затратами экономически-развитых 
стран, и в 7 раз больше средств, потраченных Россией на предыдущую 
Олимпиаду в Турине. Однако по итогам Игр Россия заняла в НКЗ лишь 
11 место, завоевав только 3 золотые медали [3]. Очевидно, что и в Рос-
сии объяснение неудач финансированием неуместно.  

Это значит, что ответственность за успехи и просчеты наших фу-
тболистов и теннисистов, лыжников и прыгунов на лыжах с трампли-
на, наряду с государственными чиновниками и хозяйственниками, не 
обеспечившими необходимой спортивной базы, несут отечественные 
ученые и методисты, по учебникам которых готовятся в институтах 
физкультуры будущие тренеры. 

Как общий вывод можно заключить, что опыт выведения спорта за 
скобки педагогической науки, как это произошло в Украине, способст-
вовал ее формированию, скорее как области, узко ориентированной на 
телесность человека. При этом в науке о спорте элиминируются, выво-
дятся из круга интересов важные гуманитарные аспекты, характерные 
для педагогических исследований. Сохранение “status quo” , вероятно, 
будет лишь усугублять конфликт спортивной науки с гуманитарной 
сферой научной методологии.  
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ПОТЕНЦІАЛ І НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДУХОВНОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ 

 
Соціально-економічні та духовно-культурні перетворення початку 

XXІ століття актуалізують ідеали гуманізму, звернення до проблем лю-
дини та людства, взаємовідносин «людина-суспільство-природа-
Всесвіт». Все очевиднішим є твердження, що глобальна цивілізаційна 
криза обумовлена, насамперед, девальвацією духовно-моральних цінно-
стей суспільства та особистісного світогляду. Тому найважливішим за-
вданням у контексті глобальних проблем людства є становлення гумані-
тарно-наукової парадигми, формування толерантного суспільства, вихо-
вання людини, моральна культура якої відповідала б гуманістичним за-
питам ХХI століття, людини, здатної орієнтуватися у складній соціоку-
льтурній ситуації, будувати взаємовідносини на основі взаєморозуміння, 
толерантності, людяності та поваги до людської особистості.  

Проблема гуманітарного аспекту соціокультурного буття людини у 
ставленні до інших людей, природи, самої себе – основоположні ідеї 
гуманістичної концепції – була в центрі уваги мислителів усіх епох. Фі-
лософські ідеї античної епохи: єдність, внутрішня співзвучність людини 
як мікрокосму природній гармонії макрокосму Всесвіту заклали основи 
ноосферного світорозуміння (Сократ, Платон, Аристотель); напрацю-
вання філософсько-педагогічної думки Відродження збагатили концеп-
цію єдності світу та людини ідеями гуманізму; дослідження Я.-
А.Коменського, Й.Песталоцці, Г.Сковороди, П.Юркевича, В.Соловйова 
виокремили пріоритетне значення виховання моральних якостей особис-
тості як соціальної цінності, зосередили увагу на небезпеці формування 
технократичного мислення; пошук нових моральних засад взаємодії лю-
дини, суспільства і природи висвітлено в працях мислителів доби Нового 
та Новітнього часів: І.Канта, К.Вентцеля, Ф.Достоєвського, Л.Толстого, 
К.Ушинського, В.Сухомлинського, М.Федорова, Р.Штайнера, М.Ганді, 
А.Швейцера, В.Вернадського та ін.  
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КЛАСИЧНА ГУМАНІТАРНА ПАРАДИГМА 
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ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА: К ВОПРОСУ 

ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАУЧНОСТИ 
 
1. В эпистемологии и философии науки стало уже традицией тра-

ктовать идеалы и критерии научности как исторические феномены. 
Некоторые авторы даже считают, что эти феномены в настоящее вре-
мя претерпевают наиболее существенные изменения за всю историю 
своего существования. Изменения эти обусловлены соответствующи-
ми процессами, идущими как в самой науке, так и в её “окружении” – 
в культуре, в философии и эпистемологии. Немаловажную роль здесь 
играют новые тенденции в развитии гуманитарных наук и их взаимо-
действии с естественными науками. 

2. Под "идеалом научности" будем понимать систему познаватель-
ных норм и ценностей, интерпретация которых зависит от широкого со-
циокультурного контекста. Это нормы: а) структуры и организации зна-
ния; б) описания и объяснения; в) обоснованности и доказательности 
знания. Говоря о критериях научности знания, обычно имеют в виду та-
кие его признаки, как предметная определённость, системность, объек-
тивная истинность, необходимость роста и др. 

3. Хотя названные критерии имеют общенаучную значимость, во 
многом они являются результатом рефлексии над естественнонаучным 
познанием. Вместе с тем уже достаточно давно было подмечено, что 
такого рода "крен" в целом не оправдан. Он не оправдан прежде всего 
потому, что огромная область знания, более тесно связанная с культу-
рой, не находит должного отражения в категориях и принципах эписте-
мологии, философии и методологии познания. Известно, что социально-
гуманитарные науки испытывают давление критериев научности, сфор-
мированных в естествознании, предполагающих радикальную элимина-
цию субъекта, возможность всеобщего применения формализации, ма-
тематических методов. Однако и здесь осознается, что при всей эффек-
тивности такого подхода в отдельных областях (в математической линг-
вистике, теории автоматической переработки текста, описании структур 
в стихосложении и др.) он не отражает сущностные параметры гумани-
тарного знания, его специфику. Здесь объектом становится деятельность 
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субъекта как частичного или целостного человека познающего, реконст-
рукция которого осуществляется в контексте культуры и социума. 

4. Рассматривая специфику социогуманитарных наук, прежде всего, 
обращают внимание на известное со времён неокантианцев различение 
наук о природе и наук о духе (или о культуре). При этом, правда, гораздо 
реже подвергают анализу статус научности рассматриваемого знания. Те 
же, кто этот анализ проводят, часто неоправданно резко противопостав-
ляют гуманитарные и естественные науки. 

5. Говоря о формировании гуманитарной парадигмы и о специфике со-
циогуманитарных наук, можно выделить, по крайней мере, три принципа, в 
значительной мере характеризующих эту парадигму и эту специфику. 

а) Принцип единства познания (описания) и оценки. Этот принцип 
предусматривает, что гуманитарная наука не может оставаться бесстрас-
тным наблюдателем и регистратором того, что происходит в обществе, 
культуре или человеческой душе. Ценностно-смысловая ориентация по-
знавательной деятельности существенно определяет отбор информации 
и содержание гуманитарного знания. 

Принятие этого принципа в гуманитарных науках позволяет, в частнос-
ти, не противопоставлять объективную истинность научного знания всем 
остальным ценностям культуры, а также не ограничивать научное познание 
продуцированием безоценочного, аксиологически нейтрального знания. 

б) Принцип "онтологической активности" гуманитарного знания. (Этот 
принцип сформировался в процессе обсуждений с Л.Соколовым). Речь в 
данном случае идёт о способности гуманитарного знания непроизвольно 
изменять то, что оно призвано отображать. В лаконичной форме этот прин-
цип сформулировал американский психолог Ульрик Найссер: “Познавате-
льные действия в гуманитарной сфере изменяют информационную среду и 
содержащиеся в ней возможности” [Найссер У. Познание и реальность. – 
М.: Прогресс, 1981]. В гуманитарных науках этот принцип отражает фунда-
ментальную нестабильность социогуманитарной онтологии. 

в) Принцип приоритета индивидуальных различий. Этот принцип 
ориентирует социогуманитарные науки на преимущественное изучение 
индивидуальных различий между людьми, уникальных особенностей 
историко-культурных ситуаций. История отдельного народа или всего 
человечества, развитие культуры или человеческой личности не могут 
быть осмыслены только как результат действия общих законов и безли-
чных механизмов. Принятие этого принципа позволяет, в частности, 
изучать человека не только в качестве объекта воздействия разнообраз-
ных социальных, экономических и культурных факторов, но и в качестве 
субъекта, действующего в конкретной обстановке на основе индивидуа-
льного выбора и индивидуально принимаемых решений. Кроме того, он 
позволяет ввести в научную практику индивидуализирующие методы 
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познания: идиографию, герменевтику, нарративный анализ и т.д., испо-
льзовать эвристически ценные игровые модели социальной, культурной 
и личностной динамики. 

6. Своеобразной иллюстрацией к трудностям выявления специфики 
научности гуманитарного знания может служить становление и эволюция 
психоанализа и психотерапевтической практики. Многие не считали (и не 
считают до сих пор) психоанализ наукой, соотнося его то с магией, то с 
религией, то с мифом. Однако, несмотря на “приговор” о ненаучности, 
психоаналитическая теория и практика в течение всего ХХ столетия нахо-
дилась и находится теперь в ХХІ столетии в центре исследовательского 
интереса учёных многих специальностей. Специалисты из многих облас-
тей ведут интенсивный поиск путей адаптации психоанализа к требовани-
ям современной науки. Диапазон этого поиска чрезвычайно широк – от 
утончённого экспериментирования и теоретико-множественной эксплика-
ции психоаналитических понятий до попыток интеграции методологии 
психоанализа со структурализмом и герменевтикой. Можно заметить, что 
сам Зигмунд Фрейд определял психоанализ как научный подход. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ІДЕАЛУ НАУКОВОСТІ 

 
1. Генетично та функціонально ідеал науковості виражає відносно 

високий рівень розвитку науки та її методологічної рефлексії. Він 
узагальнює як іманентні, логіко-гносеологічні, особливості наукового 
знання, так і його усталений образ в культурі. Синтезуючи сутнє і 
належне науки, епістемний ідеал виконує не так конститутивну, як 
регулятивну функцію наукового пізнання. 

2. Зазвичай, ідеал науковості формується і функціонує на основі 
найбільш розвиненої за даних історичних умов наукової дисципліни, 
методологічні принципи та норми якої набувають ознак універсаль-
ності і застосовуються в інших науках. На етапі становлення гумані-
тарного ідеалу науковості ця тенденція проявляється в екстраполяції 
епістемних стандартів математичного та природничонаукового (фізи-
чного) знання на предметну галузь пізнання історії та культури. Про-
никнення в гуманітаристику критеріїв точних наук сприяло утвер-
дженню в ній духу науковості і водночас – актуалізувало проблему 
специфіки її методології та епістемного ідеалу. 
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3. Розв`язання цієї проблеми як передумова конституювання гумані-
тарного ідеалу науковості відбувалося на основі: а) подолання уявлень 
про гуманітарне пізнання як різновид мистецтва та літературної крити-
ки; б) звільнення “наук про дух” від тиску на них природничонаукової 
методології; в) усвідомлення предметної специфіки цих наук, їх інтенції 
на духовні, ціннісно-смислові засади історії та культури; г) розробку та 
використання в гуманітарному пізнанні герменевтичних та аксіологічних 
методичних настанов. При цьому гуманітарно-пізнавальне значення 
усталених наукових засобів не заперечується, але вони розглядаються як 
допоміжні в осягненні життєвого світу людини. 

4. В сучасних умовах гуманітарний ідеал науковості отримує потуж-
ний імпульс від людиномірних трансформацій загальнонаукового розви-
тку. Цьому особливо сприяють “зустрічний рух” природознавства і гу-
манітаристики, процеси гуманізації та гуманітаризації науки, становлен-
ня постнекласичної наукової раціональності, ідеї синергетики та глоба-
льного еволюціонізму, взаємопроникнення номотетики та ідеографії, 
систематики та історицизму, пояснення та розуміння тощо. Фундамента-
лізація методологічних засад гуманітарного пізнання підвищує загально-
епістемну значущість його гносеологічного ідеалу. 

5. Гуманітарному ідеалу науковості властива специфічна креатив-
ність. З одного боку, він сприяє виявленню обмеженостей класичного 
методологічного стандарту, таких його головних засад, як нормативність 
істини, фундаменталістська обгрунтованість знання, природничонауко-
вий редукціонізм, соціокультурна автономія наукового пізнання та його 
методології. У той же час евристичний потенціал цього ідеалу, його су-
мірність з основними тенденціями розвитку сучасної науки зумовлюють 
його вплив на постнекласичну методологію в аспекті пом`якшення її 
нормативності, плюралізації дослідницьких стратегій, пониження риго-
ризму щодо залежності науки від соціокультурних контекстів. Це озна-
чає, що “гуманітарний ідеал здатний внести і вносить суттєву корекцію у 
загальні уявлення про науковість, понад це може розглядатися як пере-
хідна сходинка до деяких нових уявлень про науковість, що виходять за 
межі класичних основоположень” [2, с.309]. 

6. Надзвичайна гетерогенність та мінливість емпіричної основи гу-
манітарного пізнання, його замкненість на інтереси, мотиви, ідеали соці-
ально-історичного суб`єкта зумовлюють нежорсткість критеріїв гумані-
тарного ідеалу науковості. Їм властива методична умовність, релятив-
ність, ціннісна інтенція, прагматична релевантність і навіть у контексті 
одного і того ж наукового співтовариства вони постають у формі і на тлі 
плюралізму інтерпретацій. Але така “м`якість” гуманітарно-
гносеологічних критеріїв не знецінює епістемну нормативність “наук 
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про дух”, навпаки, вона збагачує їх евристичний потенціал, розширюючи 
діапазон свободи наукової творчості гуманітаріїв. 

7. Гуманітарно-епістемний стандарт – суб`єктоцентристський, всі 
його компоненти суб`єктоспецифіковані. Так, для гуманітарної предмет-
ності суттєвим є не лише “що?”, але і “як?” і “для чого?”, а її осягнення 
передбачає взаємодоповнення об`єктивуючих та інтерпретаційних під-
ходів. Відповідно модифікуються й загальнонаукові нормативи. Зокрема, 
в ідеалі опису і пояснення поширені не так генералізуючі та номотетичні 
настанови, як індивідуалізуючі та ідеографічні підходи; в ідеалі дове-
дення і обгрунтування знання важливими є критерії глибини, емоційної 
привабливості та життєвої виправданості останнього; ідеал організації та 
систематизації знання не обов`язково передбачає теоретичні побудови, 
чільними в ньому є наративи; ідеал істини, зазвичай, передбачає її поєд-
нання з правдою, достовірністю, одкровенням. 

8. Квінтесенцією гуманітарного ідеалу науковості є ідея про ціннісно-
смислову визначеність знання світу людини, аналогічна логічній доказо-
вості та несуперечливості знання як інваріанту математичного ідеалу та 
досвідно-експериментальній верифікованості знання як основи епістемно-
го ідеалу природознавства. Хоча гуманітарний епістемний ідеал остаточно 
ще не сформувався, він перебуває на стадії становлення, але й за цих умов 
його вплив на розвиток сучасної науки і практики помітно зростає. 
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ФІЛОСОФІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
Україна має свою багату історії, впродовж якої витворювалися висо-

кі зразки матеріальної та духовної культури. Філософія ж, особливо в 
культурній традиції нашого народу завжди була насамперед таким ти-
пом духовної діяльності, де з’ясовувалися межі людського життя, дава-
лися відповіді на питання, які становлять сенс буття людини. Тому ви-
вчення історії філософії має чи не найбільший стосунок до сфери, де 
відтворюється дух нації. 
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У цьому розумінні історії філософії належить відповідальне місце в 
комплексі наук, покликаних реалізувати відродження духу українського 
народу. Саме така відповідальна місія покладена на представників істо-
рико-філософського українознавства. Це спонукає до критичного пере-
осмислення набутку попередніх поколінь учених, що працювали на ниві 
вивчення філософської думки України. Були в цій історії злети і падіння. 
Про це добре зазначив С.Єфремов. Він, зокрема пише: „Усе розгубив 
український народ на довгому й важкому шляху своєму до теперішнього 
становища: політичну самостійність і економічний достаток, своє право 
й освіту, свої закони й суд, свою школу й інтелігенцію…Ім’я навіть своє 
втратив у безупинній боротьбі за національну індивідуальність, зробився 
народом без прізвища” [2, c.10]. 

Зрозуміло, що вигідне географічне положення України, її багаті при-
родні ресурси завжди викликали зазіхання на неї більш сильних і мілітар-
но організованих сусідів, які заярмлювали, колонізували її, намагалися 
стерти в пам’яті народній усе українське, позбавити української мови, ку-
льтури, перетворити український народ на манкуртів і яничар. Цьому 
сприяли різноманітні концепції етногенези східних слов’ян, які склали 
етнічну основу української нації. Основні з них – яфетська, іранотуркська, 
сармато-скіфсько-гунська, норманська, кельтська тощо [див.: 5]. 

Варто підкреслити, що підвищення інтересу до минулого завжди 
спостерігається на крутих зламах історії. Тому що минуле тисячами ни-
ток пов’язане із сучасним. А це означає, що необхідно постійно, а не час 
від часу повертатися до цього духовного фундаменту, хоча робити це 
можна в різний спосіб. Так, одні спираючись на філологічні студії, зна-
ходять спільні слова або їх корені в тих чи інших мовах, узагальнюють 
це і роблять висновок про спільність походження народів. Другі йдуть 
шляхом пошуку винятків, специфічності та самобутності, шукаючи їх в 
минулому, і вимагають повернення до нього. Треті, змінивши систему 
цінностей, виключно орієнтуються на діаспору, вважаючи, що тільки 
вона є носієм української душі та української культури, а в царині полі-
тики й економіки закликають орієнтуватися тільки на захід. 

Необхідно визнати той факт, що ми живемо на своїй землі автохтон-
но задовго до яфетів, гунів, сарматів, скіфів, варягів, „старших братів”. 
На переконливу думку деяких дослідників тривалість цієї осілості є як 
мінімум 7 тисяч років [див.: 6]. Найбільш типовими ознаками нашої ме-
нтальності вважаються: емоціональність і сентиментальність, чутливість 
та ліризм, відчуття краси, працелюбство, любов до рідної землі і своєї 
вітчизни, неспокій і рухливість, індивідуалізм та почуття свободи, воле-
любність, майже культова гостинність тощо [див.: 4, с.10; 7, с.64]. 

Об’єктом вивчення історії філософської думки в Україні є не лише 
досягнення науково-філософського пізнання, що здобувалось в україн-
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ській культурі, а й сукупність філософського значимих ідей, які у знятій 
формі відображались у всіх сферах духовної творчості народу [див.: 3]. 

Історія національної культури невід’ємна від розвитку філософії, що 
завжди виконує функцію самоусвідомлення культури, виражає дух нації, 
втіленої в культурі. 

Об’єктивно, історично філософія розвивалась впродовж віків як осо-
блива сфера духовної діяльності людини, спрямована спершу на усвідо-
млення граничних підстав людського буття, кола смисложиттєвих про-
блем. Саме це визначає неповторне обличчя власне філософії серед зага-
льного здобутку людської духовної та інтелектуальної діяльності. Про-
блеми життя і смерті, свободи, необхідності, щастя, визначення сутності 
людини й міри її можливостей, досягнення людиною своєї мети у цьому 
світі. Тому питання, що визначають зміст духовного життя людини, на-
роду, нації – ось коло філософських проблем, що відокремлюють специ-
фіку цієї галузі духовної діяльності людства. 

Тому внутрішньо суперечливою і, одночасно, повчальною виглядає 
сармато-скіфсько-гунська концепція етногенези східних слов’ян, які 
склали етнічну основу української нації. Новітні артефакти об’єктивно 
зумовлюють необхідність перегляду не просто історії скіфів, Боспорсь-
кого царства, але й етнічних особливостей пращурів, їх загальної куль-
тури, духовних потреб, філософської (хоч і не усвідомленої) орієнтації, 
військових можливостей, територіального простору тощо. Археологія (у 
тому числі й підводна) стимулює адекватність попередніх свідчень дійс-
ному стану речей, здатна активізувати наукові пошуки у різних сферах 
життя попередників, якими б віддаленими від сучасності вони не були. 

Варті уваги у цьому плані висновки істориків про те, що гети-
прабуковинці, як і скіфи, анти, тиверці. Римляни дали світові поетів – 
Горація, Вергілія, Овідія. Овідій здебільшого відомий як „співець любо-
ві, співець богів” (Пушкін). Феофраст – „батько ботаніки”. Невеликі 
фрагменти про медицину Роксолани є у вторах грецьких письменників, 
зокрема у Апполонія Родоського, Страбона, Лукіана Самосатського, Се-
кста Емпіріка, Галена, Полієна, Діогена Лаертського, Орібазія.  

Пліній Старший вважається джерелом знань про далеке минуле на-
шого краю, він доповнює „Географію” Птолемея. Самосатський пише 
про Токсаріса – лікаря, мудреця, який називав Україну „краєм німерій-
ців”. Скіфського царевича Анахарсіса, великого мудреця і вченого зара-
ховано до семи мудреців світу. Геродот описав кілька типів скіфів. Одні 
з них – „скіфи-орачі” Придністров’я, Причорномор’я, Придніпров’я. 

Всесвітньовідомі, виставлені в Ермітажі скіфські древності VІІ-ІV ст. до 
н.е., серед них є чудові вироби з бронзи, золота, срібла, знайдені в могиль-
никах зазначених територій. Як нащадки сосанідів вони мали свою медичну 
культуру, підкорили землеробські племена і стали предками слов’ян. 
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Історики-фальсифікатори жодним словом не згадують дос-
лав’янський період (ціле 1000-ліття), в якому відбулися чотири найваж-
ливіші історичні події: 1) похід Дарія (перського короля проти Скіфії-
України); 2) похід О.Македонського; 3) напад римлян; 4) мандри Геро-
дота по Україні. Геродот у своєму описі Дарієвого походу (513 р. до н. 
е.) і краю Скіфії-України дав перші точні відомості про гетів називав їх 
„найправеднішими і найхоробрішими серед траків” [1, c.85]. 

Згадуваний мудрець, науковець, поет Анахарсіс, який жив у добу 
Солона, об’їхав увесь світ, запозичував знання у скіфів. Греки зарахову-
вали його до своїх богів. Завдяки Токсарісу і Анахарсісу в Україні (Скі-
фії) стала відома медицина стародавнього світу. Названі праслов’янські 
мудреці діяли задовго до утворення грецьких держав. 

Уродженець наших земель лікар-жрець Абаріс, учень Піфагора, знав 
медицину, припинив спалахи чуми у Спарті, місті Кнососсі на острові 
Кріт. Це підтверджують буковинські старожитності (вироби із золота, 
уламки чорнолакованого посуду, прикраси зі скла та дорогоцінних мета-
лів у селах Ленківці, Оселівка, Молодово, Василів).  

Саме у цьому розумінні філософію можна розглядати як сферу, де ре-
алізуються потреби самопізнання духу народу, усвідомлюються найзага-
льніші духовні потреби людини, нації, народу в тому числі й українського. 
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ПІЗНАННЯ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ ФІЛОСОФІЇ 

ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО 
 
В Україні цілісна, теоретично вивершена теорія пізнання з’являється 

в Києво-Могилянській академії, оскільки в ній започатковується й сама 
професійна філософія. Філософія виокремлюється з духовної культури в 
цілісний предмет, стає професіональною, наслідком чого є створення 
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філософських творів, розроблення курсів лекцій, проведення диспутів. 
Гносеологічна складова академічних лекційних курсів висвітлюється 
насамперед в логіці та психології або в трактатах про душу.  

У XVII ст. більшість викладачів Академії у своїх філософських кур-
сах описували процес пізнання, використовуючи поширену в той час 
теорію образів. Наприклад І.Гізель визначав, що речі зовнішнього світу, 
діючи на органи чуття людини, посилають їм чуттєві образи. Поняття 
образу розуміли як замінник предмета і сполучну ланку між суб’єктом і 
об’єктом пізнання. Вже у XVIII ст. професори Академії “заперечували 
концепцію образів (species) і відхиляли пояснення механізму відчуттів за 
допомогою імпресивних та експресивних образів” [1, с.87], вважаючи, 
що відчуття виникають в органах у зв’язку з модифікацією анімальних 
духів. Г.Кониський не дає визначення, що таке “анімальні духи”, але 
вважає, що саме вони, збуджуючись дією зовнішніх об’єктивних чинни-
ків, пливуть від мозку по нервах до органів чуття – рецепторів і зумов-
люють таким чином відчуття. Відчуття професор аналізує з позиції гно-
сеології, тобто їхньої здатності пізнавати світ.  

Детально описуючи органи чуття, Г.Кониський втілює антропологічний 
принцип – вивчення людини в єдності її тілесних і душевних визначеностей, 
тому поділяє відчуття “двояко: на зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнім є те, яке 
безпосередньо сприймає свій зовнішній об’єкт, міститься воно у видимих 
органах. Внутрішнє – те, яке розпізнає об’єкт зовнішніми засобами і має 
прихований орган. Зовнішніх відчуттів є п’ять: зір, слух, нюх, смак і дотик” 
[2, с. 307]. Кожен вид зовнішнього відчуття має відповідний орган, і тільки 
один. Так, зір – око, слух – вухо, нюх – ніс, смак – піднебіння і язик, дотик – 
все тіло і нерви, якими проходять духи.  

Внутрішні відчуття професор описує “загально як здатність чуттєвої 
душі, що стосується і відсутніх і наявних об’єктів зовнішніх відчуттів та їх 
відчування” [2, с.310]. У структурі внутрішніх відчуттів, виходячи з різних 
функцій, які воно виконує, Георгій Кониський, услід за Арістотелем, вио-
кремлює чотири види: спільне відчуття, уяву, оцінювальне відчуття і 
пам’ять, що мають певні відповідники в мозку. Спільне відчуття призна-
чене для того, щоб розрізнити, згрупувати і сформувати уявлення про ті 
невпорядковані враження, які сприйняті засобами зовнішніх відчуттів. 
Уява (фантазія) зберігає образи об’єктів, навіть тоді, коли вони більше не 
існують. Вона забезпечує безперервність чуттєвого життя, закріплює на-
громаджене спільним відчуттям уявлення про об’єкти, які спостерігалися 
раніше, і на їх основі створює інші різноманітні образи. Саме фантазія з 
імпресивних образів спричиняє видіння, які Кониський описує як снови-
діння. “Сном відчуття зв’язується, в неспанні залишається вільним, у без-
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сонні – діє” [2, с.310]. Розуміння окремих речей, сформоване у спільному 
відчутті й збережене в уяві, приймає пам’ять. Оцінювальну здатність 
Г.Кониський розуміє у тварин як інстинкт, наприклад, “коли ягня розпі-
знає неприязнь вовка”. У людей це все те, що не охоплюється зовнішніми 
відчуттями і що можливо використати для осягнення інших речей.  

Отже, чуттєве сприйняття дає інформацію про зовнішній світ, ство-
рює основи для вироблення істинних суджень та наукових теорій. Тобто, 
на основі відчуттів здійснюється діяльність мислення. Переконаний у ра-
ціональності світу, Г.Кониський шукав істину на шляху досліджень Божої 
діяльності – створеної природи. Під останньою він насамперед розуміє 
сукупність ідеальних сутностей – універсалій. Сукупність універсалій, 
прообразів речей, що репрезентують у світі вище буття, знаходиться як у 
речах довколишнього світу, так і в людському розумі. Отже, в речах під 
тілесною оболонкою наявні аналоги понять людського розуму.  

У розв’язанні проблеми універсалій Г.Кониський тяжіє до концепту-
алізму, який наполягає на самостійному існуванні загальних понять в 
людському інтелекті, від яких людина не може утворити пов’язаних із 
чуттєвим пізнанням уявних образів: “Суб’єктом універсалій є натури 
речей, які не є так реально відрізненими від індивіда, щоб існували самі 
собою, а не з допомогою інтелекту”, але “без усякого обдумування інте-
лектом люди мають один і той самий вид і природу” [2, с.77]. Професор 
переконаний в існуванні одвічного зв’язку між поняттям, тобто формою 
речі, і буттям цієї форми. Г.Кониський вважає універсалії вічними, не-
змінними, нематеріальними, що становлять сутність одиничних речей. 
Одначе у його курсі присутній і неоплатонівський елемент учення про 
універсалії: “Сутності речей існують у часі в природі речей, а об’єктивно 
у думці, очевидно, в божественній” [2, с.326], що свідчить про спадко-
ємний зв’язок філософії Кониського і його попередників. Також профе-
сор відзначав, що в інтелекті людини зосереджено низку речей, які не-
можливо пізнати за допомогою чуттів, тобто щодо яких людина не може 
утворити пов’язаних з чуттєвим пізнанням уявних образів. Це загальні 
поняття, до яких належать рід, вид, відмінність, властиве і випадкове, а 
також природа, Бог, ангели – ідеальні сутності, які могли пізнаватися 
лише суто за допомогою мислення.  

Інтелект у Г.Кониського – це духовна пізнавальна потенція, власти-
вість раціональної душі, яка відноситься до власне інтелектуального. 
Орган інтелекту не пов’язується з якоюсь окремою частиною тіла. Він 
спирається на діяльність уяви, від якої бере образи існуючих речей. 
Професор говорить: “Інтелект, оскільки він є духовною потенцією, а 
фантастичні уявлення – матеріальні і з інтелектом, здається, не мають 
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ніякої пропорції, перипатетики тому ділять на агента і пацієнта. За Аріс-
тотелем, кн. 3 “Про душу”, розділи 5 і 6, вчать, що інтелект-агент – це та 
властивість, якою душа виводить духовний інтелігібельний образ тієї 
речі, що схоплена відчуттям. А інтелектом-пацієнтом називається та 
властивість, яка приймає в себе образи, виведені інтелектом-агентом, і 
збуджує в них розуміння” [2, с.317]. Проте Георгій Кониський відстоює 
думку сучасних йому авторів і спрощує процес пізнання. Людині виста-
чає одного інтелекту, “який визначений уявленнями, хоч несприйнятним 
для нас способом, виробляє розуміння речей. А що він міг би визначати-
ся матеріальними уявленнями, хоч невідомим способом, здається певним 
з того, що дух і сам той духовний інтелект може поєднуватися з тілом. 
Звичайно, наводяться й інші думки, якими заперечується інтелект-агент, 
але вистачить цих основних” [2, с.317].  

Дія інтелекту видається багатоскладовою. Розділювальна дія інтеле-
кту має за мету пізнати ціле на основі його частин; об’єднувальна – пі-
знання цілого без пізнання окремих частин; інтуїтивна – пізнання наяв-
ного об’єкта; абстрактна дія постає через чужі образи й ідеї, зокрема 
пов’язана з ідеєю про майбутнє життя людини. Інтелект може пізнавати 
об’єкт повністю або частинами і поділяється на три операції розуму.  

Детально на цьому Г.Кониський зупиняється у своїй “Логіці”, яка 
ґрунтується на арістотелівському вченні і математичних принципах. Він 
говорить, що поняття, судження й умовивід – немов три щаблі, якими 
підноситься людський розум на шляху до основної мети – набуття іс-
тинних знань про навколишній світ. Для досягнення цієї мети інтелект 
має засоби – певні вигадані способи, якими можна глибоко пізнати якусь 
річ. Це визначення, поділ і аргументація. Визначенням щось пояснюють, 
поділом ділять на частини. Найдосконалішою формою аргументації є 
силогізм – вираз, у якому щось дане і з якого потрібно вивести щось ін-
ше. Саме силогістичному дедуктивному висновку приділялося найбіль-
ше уваги у курсах логіки, де пізнання розглядали як сходження інтелекту 
від нижчої форми до вищої. Існує три види силогізмів: демонстративний, 
вірогідний і софістичний. Крім цього, як методи дослідження і як спосо-
би викладу матеріалу, професори Академії використовували аналіз і си-
нтез. Усі ці методи покликані забезпечити здобуття істинного знання, що 
характеризувалося вченими як певне, виразне та очевидне. Останнє пе-
редбачало ретельну працю дослідника, спрямовану на перевірку будь-
якого знання, будь-яких суджень, раніше прийнятих на віру. Тому Геор-
гій Кониський критикує вчення Платона про природжені ідеї, де всяке 
знання набувається через пригадування: “Платон учив, що знання набу-
вається шляхом пригадування, бо вважав, що всі душі разом на початку 
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світу були створені Богом раніше від тіл. І оскільки вони створені Богом 
безпосередньо, то вони створені досконалими й наділеними через вли-
вання пізнанням усіх природних речей, у яких душі забуваються… кажу: 
знання не набувається через пригадування” [2, с. 112].  

Знання професор розглядає як певне пізнання, виведене про необхідну 
річ з найближчої причини. Потрібно три умови, щоб пізнання називалося 
знанням: точне пізнання, висновок про необхідні речі і виведення цих ви-
сновків з найближчих причин. Отже, знання – це діяльність розуму, якому 
передує обов’язково попереднє сприйняття: суб’єкт пізнання, якісь афекти 
суб’єкта і принципи доведення. Тобто, саме пізнання і знання в епоху ба-
роко становлять осердя в тлумаченні змісту й форми мотивації. Нагрома-
дження знання йде через науку. Г.Кониський показує роль пізнання в за-
пам’ятовуванні минулого, в розумінні сучасного чи навіть майбутнього. 
Його використання доцільне в “передбачливості, яка вигідно пристосовує 
речі для майбутньої мети; обережності, яка старанно досліджує та обдумує 
обставини дій; та обачливості, яка відхиляє та усуває перешкоди” [2, 
с.141]. Але досягти виразного знання природи людський розум спромож-
ний лише завдяки своїй відкритості щодо Бога, зв’язку, що існує між ро-
зумом окремої людини і Богом, який переповнює інтелект світлом. 

Загалом процес осягнення істини мислився здійснюваним на рівні 
чуттєвого, дискурсивного та інтуїтивного пізнання. Чуттєве пізнання 
завершується утворенням відображених образів внутрішнього чуття. 
Далі в дію включається дискурсивне, логічне пізнання, яке шляхом роз-
мірковування і доведення обґрунтовує істину та створює передумови для 
раптового осягнення інтелекту, метафізичного пізнання, що робить істи-
ну видимою, прозорою для людини. Інтуїтивне пізнання корегує та узго-
джує наслідки чуттєвого і дискурсивного пізнання. Тому первинним і 
найважливішим у розкритті істини є саме момент інтуїтивного осяяння 
інтелекту під час дискурсу, момент зв’язку людського і надприродного 
розуму, що приходить в момент наповнення чи переповнення інтелекту 
світлом і уможливлює для людини осягнення закладеної у ній істини.  

Таким чином, надаючи значної ваги чуттєвому досвіду, Г.Кониський, 
водночас, справжнім джерелом пізнання істини вважав чисту інтелектуаль-
ну діяльність, ускладнену миттєвостями інтуїтивного осяяння.  
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА ІВАН ФРАНКО В ОБОРОНІ 

ПРИВАТНИХ ГІМНАЗІЙ: ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЗНАННЯ 
 
У контексті цієї розвідки парадигма сучасного знання має два аспек-

ти: 1) сучасне усвідомлення знання як вагомого чинника культурного 
поступу і 2) залучення до сьогодення попереднього духовно-
практичного спадку видатних українських громадських діячів, який 
(спадок) містить вельми багато корисного для нашої ідеології та осмис-
лення перспектив майбуття.  

Сучасне знання неминуче опирається на історичний народний набуток 
як надійний підмурівок поступу, а в тому набутку, окрім питомо етнічного, 
є багато запозичень з інших культур, що закономірно в історичному розвої. 
Часто трапляються трагічні втрати минулих надбань з причин об’єктивних, 
але іноді людська недбалість чи невігластво завдає непоправних збитків, 
коли нищиться неоціненний скарб попередників. Є ще один різновид лиха, 
яке завдає великої шкоди сучасній культурі: душевна черствість деяких дос-
лідників, користолюбство та вибірковість у залученні спадщини до 
розв’язання проблем сьогодення. Обговорюючи непросту ситуацію в освіті, 
треба уважніше вивчати досвід минулого і ставитись до нього шанобливіше.  

Понад століття тому у Галичині актуальним було питання руських, тоб-
то український, гімназій. Михайло Грушевський прагнув розворушити гро-
мадськість та активізувати рух за їх створення. Наприкінці 1905 року у 
Львівському науковому віснику він надрукував статтю “Що ж далі? (В 
справі руських гімназій)” [1, с.258]. Безпосереднім приводом для виступу 
М.Грушевського була важлива подія: у місті Станіславі (за тодішніми нор-
мами – Станіславові) відкрили руську гімназію, правильніше сказати, вона 
постала як така по шестирічних тяжких турботах. Вдамося до цитування. 
Стаття починається так: “Обраховуючи при кінці року наш національний 
баланс, із приємністю спічнуть гадкою наші патріоти на здобутку станісла-
вівської гімназії. Дякувати Богу і польському соймові, вже її маємо!  

Нема що казати! Панове поляки наважилися були довести нам ad 
oculos, що не дістанемо її ні від цісаря, ні від п[ана] президента, ані від 
парламенту, тільки від них, – і довели. Витримали руського лева на стій-
ці й дійсно кинули йому ту кістку в писок: знай, мовляв, нашу ласку – і 
подавись!..” Годилось би припинити цитування, але в моїй передачі за-
губиться специфіка не лише манери М.Грушевського викладати думку, а 
й загалом хронотопу, адже слова, спосіб їх вживання та речово-
ідеологічна наповненість мають на собі ознаки місця і часу. Тож продо-
вжую цитування. “І поки руський лев здоров споживає сю обпльовану 
подачку, певно не одному приходить до голови гадка: що ж далі? Чи має 
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процедура, яку переходила станіславівська гімназія, повторятися при 
кождій з дальших гімназій, що від літ чекають своєї черги? Чи має далі 
руська політика концентруватися коло здобування, а радше випрошу-
вання тих гімназій? Чи знову руські посли й політики мають хухати на 
галицьку Польщу та зацитькувати всяке різке слово, всякий гострий 
прояв серед русинів, аби не проволікти або перепинити дозвіл польсько-
го сойму на заснування гімназій в Самборі, Дрогобичі чи Бережанах? Чи 
мають дивитися крізь пальці на найнебезпечніші удари, які задає соймо-
ве законодавство руському селянству, маркувати лише опозицію та сво-
єю уміркованістю улегшувати переведення тих польських проектів, аби 
в нагороду за те дістати призволення на заснування правительством тієї 
чи іншої руської школи?” [1, с.258].  

Непрості стосунки тодішньої австрійської цісарської влади з Поль-
щею не всім нашим сучасникам добре відомі, а для М.Грушевського ті 
обставини були реаліями життя. Він пише далі, що станіславській гімна-
зії довелося чекати ш і с т ь років, щоби дістати державний етат, а далі 
“будемо мати руську політику, зв’язану по руках і по ногах на десятки 
літ, справою середніх шкіл, хіба аж суспільність наша переконається, що 
під нинішнім режимом польської ради шкільної не варто й розщибатися 
так за тими правительственими школами”.  

М.Грушевський переймається неписьменністю селян, яка гнітить 
душу і стає перешкодою до науки. Сподіватися на владу нема сенсу, 
треба створювати приватні школи, переймаючи досвід чехів. Уже були 
перші успішні спроби, постали руські дівочі школи (виділова школа, 
ліцей, семінарія), котрих ще “довго б прийшлося нам “добувати” через 
галицький сойм. Підношено сю гадку і в справі гімназій: коли дебатова-
но справу приватного університету у Львові, в 1902 р., вказувано на да-
леко більшу практичність закладання приватних гімназій і навіть прийн-
ято проект заложення такої приватної гімназії в Яворові” [1, с.259]. Але 
ця справа не була “поважно трактована”. Тої пори збирали гроші на бу-
дову руського театру, і М.Грушевський пропонував повернути зібрані 
кошти на створення приватних гімназій. Він мав цілковиту рацію, з теат-
ром можна почекати, а от неписьменність треба ліквідувати негайно.  

Послухаймо ще І.Франка. Іван Франко був здивований, що пекучі 
питання залишалися на узбіччі, а почалися жваві обговорення будівниц-
тва театру як нагальної проблеми. “…Що таке театр у наших часах і яке 
його значення в розвої національного життя? У нас усі привикли повто-
ряти утерті фрази про велике значення театру для розвою національного 
життя, але якби запитати кого-небудь із тих панів, на чім, на яких конк-
ретних фактах чи міркуваннях він опирає те своє переконання, то ручу, 
що, крім старих фраз, ми не почули би нічого, – так писав він, аналізую-
чи реалії Галичини і загалом Європи. – В історії нашого національного 
відродження театр аж до 1880 р. на грав майже ніякої ролі, а в Галичині 
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він і досі не зробився ніякою культурною силою, а все був і досі є тільки 
мізерною пародією чужих театрів” [2, с.345].  

Отже, Іван Франко також вважав пекучішою проблему шкільництва, 
підтримував Михайла Грушевського, який обстоював створення приват-
них гімназій. У згаданій статті М.Грушевський писав: “…у нас 
л ю б л я т ь брати чехів за взір, але н е в м і ю т ь. Чеське Narodne 
divadlo, "Národ sobẻ" запалило наших людей до здвигнення коштами су-
спільності руського театру. Але коли чехи бралися до будови того вели-
чавого чеського театру, вони мали подостатком середніх і всяких інших 
шкіл, здвигнених коштом суспільності! Нам треба в тім у них повчитися! 
Справа руських середніх шкіл, мабуть, також не найважливіша, є у нас 
ще важніші [тут М.Грушевський у виносці дає пояснення, до якого пове-
рнуся пізніше. – Т.Б.], але вона також дуже важна й актуальна, і в кождім 
разі далеко важніша, ніж справа театру, що останніми часами так запря-
тала голови нашій суспільності” [1, с.259]. Мені видається знаменним те, 
що подано М.Грушевським у підрядковій виносці: “Розумію організацію 
приватних шкіл народних (курсів для анальфабетів), економічну органі-
зацію села, парцеляцію ґрунтів, політичне організування й освідомлення 
селян, що останніми часами, серед театрального запалу, притихло зо-
всім”. Повторюю, М.Грушевський вважав пекучішою ліквідацію непи-
сьменності, розраховував на добровільні внески сучасників, був певен, 
що “з театром можемо й почекати, але розв’язати справу руської серед-
ньої школи – з сим годі проволікати, і для неї варто сягнути “до глибини 
не тільки душі, а й кишені”. Не хотячи, аби се звучало в моїх устах по-
рожнім звуком, я також субскрибую отсим п’ятсот корон, платних при 
отворенні першої руської приватної гімназії, коли се наступить скорше 
як за три роки, і смію надіятися, що в нашій суспільності знайдеться чи-
мало охочих до жертв на сю справу” [1, с.261].  

М.Грушевський з болем пише, що вороги розвою руського народу за-
доволені з того завзяття, з яким наша суспільність, полишивши всякі акту-
альні справи, а подразнена ще (хтозна, чи не умисно) умовами, поставле-
ними соймом у справі субвенцій – влізла в справу театральну. Він прагне 
переконати суспільність, що можна зірвати з практикою закладання русь-
ких гімназій лише там, де вже існують польські гімназії; можна закладати 
свої середні школи по таких містах, де ще держиться руське міщанство і 
де руська гімназія може послужити сильною національної підоймою. 

Чи не залишається актуальною проблема української школи, якою 
переймалися Михайло Грушевський та Іван Франко? Треба добре знати 
тодішні реалії, щоб уміти усувати з нинішніх усе неконструктивне, шкі-
дливе, вороже. 
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ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В 

КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
Зосереджуючи увагу на вивченні визначної постаті В. Винниченка, 

варто зауважити, що в українській науковій думці немає єдиного підходу 
до дослідження його творчої спадщини. Володимир Винниченко присвя-
тив своє життя осмисленню проблеми людини, сенсу її життя, щастя. 
Його світогляд формувався під впливом соціально-політичної та духов-
но-культурної ситуації держави, знайомства з вітчизняними та західно-
європейськими мислителями.  

У творчому доробку Винниченка простежуються провідні риси і 
традиції української філософської культури. Він робив акцент на тому, 
що людина повинна усвідомлювати, що вона є частиною природи і ви-
будовувати своє життя таким чином, щоб перебувати з нею у гармоній-
ному зв’язку. Мислитель стверджував, що людина повинна бути не за-
войовником природи, не намагатися використовувати її у своїх прагма-
тичних цілях, оскільки природа – це складний організм, а не засіб для 
задоволення людських примх. 

Специфічні риси української ментальності – глибока емоційність та 
шанобливе ставлення до природи – знайшли своє відображення у філо-
софських поглядах В. Винниченка. В зв’язку з цим у творчості українсь-
кого мислителя мають місце екзистенційно-ірраціональні мотиви. Він 
надавав перевагу ірраціональним засобам пізнання світу та людини, 
оскільки вважав, що трансцендентне буття є незбагненним, непідвлад-
ним силі розуму. Стоячи на позиціях гуманізму, філософ прагнув відшу-
кати шляхи подолання духовного та фізичного розладу людини, її дисга-
рмонійність, пропонуючи свій принцип «чесності з собою».  

Небайдужий до долі людства, Винниченко прагнув з’ясувати, чому 
ж людина, яка повинна бути щасливою, зазвичай страждає від нещасть, 
що ж зумовлює суперечності внутрішнього світу людини, хотів допомо-
гти оточуючим досягти гармонії із суспільством, якої й прагнув сам. Як 
тонкий психолог, що здатен інтуїтивно відчувати душевну роздвоєність 
та внутрішній дисбаланс людини, Винниченко цікавився проблемами 
психічних процесів, що відбуваються в людині, етикою, філософією лю-
дини, зокрема, щастям, гармонією світу, сенсом життя. 

Винниченко був переконаний в тому, що побудова суспільства май-
бутнього, її успіх залежить від того, чи будуть знайдені шляхи удоско-
налення людських стосунків, суспільного ладу. Він вважав, що ніхто, 
крім українського народу не вирішить долю нації, а тому не варто дові-
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ряти її тим, хто може її зрадити. За Винниченком, український народ має 
великий життєвий потенціал, він здатен протистояти ворогам українсь-
кої нації, оскільки його життєздатність і витривалість є дуже потужними. 

Як зазначав Ю. Смолич, провідною тезою філософії В. Винниченка є 
потреба «реформи людини», яка спрямована на формування такої люди-
ни, яка б стала здатною сприйняти революцію. Варто згадати, що крити-
ки Винниченка неодноразово вказували на тотожність його позиції з по-
зицією героїв його творів. 

Зацікавленість Винниченка проблемою щастя, його концепцію «тво-
рення щастя» можна пояснити в першу чергу тим, що тогочасна ситуа-
ція, пов’язана зі світовими війнами та соціальними катастрофами, зумо-
вила його шукання морального характеру. Винниченко прагнув спонука-
ти людину звернутися до її власної особистості таким чином, щоб вона 
захотіла поєднати свої бажання, спричинені її індивідуальними особли-
востями, з творчою діяльністю у межах тієї чи іншої спільноти людей. 
Щасливим може бути лише гармонійне життя, а гармонійність – це мо-
ральність і саме завдяки такому критерієві, на думку українського мис-
лителя, можна перевірити всі моральні доктрини. 

 В зв’язку з цим можна констатувати той факт, що В. Винниченко 
мріяв про такий суспільний лад, де б усі працювали задля власного доб-
робуту, щоб ніхто не намагався наживатися на праці іншого, використо-
вуючи його задля власних цілей, хотів, щоб людина могла користуватися 
плодами своєї трудової діяльності, оскільки, «хто не працює, той не 
їсть». П. Христюк зазначав, що «твори Винниченка пройняті активністю: 
він ніколи не обмежується спогляданням і свідомо змагається до того, 
аби вплинути в певнім напрямі на наявні суспільні відносини» [1, с.196]. 

Як зазначає Л. Левчук, В. Винниченко є перший з українських мисли-
телів, хто зосередив свою увагу на психоаналізі. Твори Винниченка є сво-
го роду психоаналітичною ареною, на якій представлені особливості внут-
рішнього життя його героїв. Намагаючись відобразити внутрішній світ 
персонажів його творів, Винниченко прагнув зануритись у глибини їхньої 
психіки, визначити роль несвідомого та інстинктів у їхній поведінці.  

У творах В. Винниченка переважають герої, психічна активність 
яких тісно пов’язана із психоаналізом, осмисленням власних цілей, цін-
ностей, життєвих принципів. Як тонкий психолог і майстерний письмен-
ник він вводив у свої твори «внутрішнього оповідача». Цікавлячись пси-
хоаналітичним вченням, мислитель дійшов висновку, що неможливо 
досягнути душевної гармонії, щастя, не займаючись вивченням самого 
себе. Психоаналіз, на думку українського мислителя, допомагає зрозумі-
ти людині її власну сутність. За Винниченком, інтуїція та інстинкти є 
проявом підсвідомості. Несвідоме, вважав він, – це те, що здатне сприя-
ти внутрішній гармонії людини, воно керує її життям. В зв’язку з цим, 
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стверджував Винниченко, людина повинна перебувати у найбільшому 
погодженні як із собою, так і з природою. Володимир Винниченко до-
речно зауважив, що узгодженість внутрішніх сил між собою, приязне 
ставлення до оточуючих, гармонія з навколишнім світом допоможуть 
нам здобути справжнє щастя. З цього приводу варто згадати слова ве-
ликого українського мислителя Григорія Сковороди, який стверджував, 
що коли дух людини веселий, думки спокійні, а серце мирне, то у та-
кому випадку все світле, щасливе і бажане. Тож будемо ставитися з 
любов’ю до Божого світу, милуватися ним, чинити гідно, поважати 
близьких, по совісті виконувати завдання, які перед нами ставить жит-
тя, тоді світ і люди у ньому стануть щасливими. 

Надзвичайно важливо, щоб пошуки щастя привели людину до то-
го, без чого воно, напевно, неможливе, до гармонії з собою та навко-
лишнім світом. Видатний український мислитель у трактаті «Конкор-
дизм» зосереджував увагу на джерелах щастя та причинах нещастя. У 
результаті творчих пошуків він дійшов висновку, що багатство, сила, 
здоров’я, кохання, розум і так далі самі по собі, ні кожен окремо, ні 
навіть усі разом, коли вони не погоджені з собою, щастя не дають. Ли-
ше рівновага цих цінностей та погодженість їх між собою та силами 
ззовні нас сприяє щастю. Розлад цих сил між собою всередині нас або з 
силами, що поза нами спричиняє нещастя. 

Переконання Винниченка щодо необхідності жити в гармонії з при-
родою буде актуальним завжди. На сьогоднішній день ми можемо спо-
стерігати як нехтування її законами призводить до катастрофічних нас-
лідків. Мислитель сподівався, що прийде той час, коли люди нарешті 
зрозуміють, що жили неправильно і стануть на шлях відродження, ду-
ховного і фізичного оновлення для того, щоб мати змогу втілювати на 
практиці ідею конкордизму. «І тоді земля стане планетарним райським 
садом, і то не в алегорії, а в реальній дійсності…» [2, с.256]. За Винни-
ченком, реалізація настанов конкордистської етики сприяє оздоровлен-
ню кожного члена суспільства. 

Зображаючи героїв своїх творів, Винниченко намагався довести, що 
людина у будь-якій життєві ситуації не повинна втрачати самовладан-
ня, керуватися загальноприйнятими моральними ідеалами, вибудовува-
ти стосунки з іншими людьми на засадах добра, істини та любові. Зма-
льовуючи людську ницість, егоїзм, аморальність, внутрішню дисгар-
монію своїх героїв, мислитель прагнув застерегти людину від неправи-
льного способу життя. Винниченко на сторінках своїх творів реалісти-
чно показав наслідки негідних вчинків, закликаючи таким чином кож-
ного з нас прислухатися до голосу совісті, робити посильний внесок у 
збереження світової гармонії. 
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© Віта Винник-Остапишин  
(Івано-Франківськ) 

 
ПРОБЛЕМА СТАТІ В ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ 

ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
 
Актуальність даної теми зумовлена потребою всебічного та глибоко-

го вивчення філософсько-етичної творчості В.Винниченка, яка характе-
ризується гостротою й актуальністю проблем моралі, любові, шлюбу, 
стосунків між батьками та дітьми, між статями, зображує психологічну 
складність людини, тваринне й людське начало в ній. Творчий здобуток 
українського мислителя не втратив своєї вартості й сьогодні, адже по-
рушені ним питання є актуальними й вічними для кожного покоління.  

Духовні пошуки початку ХХ ст. характеризуються т.зв. рухом “реа-
білітації плоті”, інтерес до чого підсилювала преса, видання типу “Тай-
ны жизни”, “Ночи безумные”, “Почта Амура”, “Брачные газеты”... По-
пулярними були й відповідні дослідження психологів (“Кохання і шлюб” 
Е.Кея, “Стать і характер” О.Вайнінгера), а заодно й соціалістична літера-
тура на зразок праці А.Бебеля “Жінка і соціалізм”. Хвиля цього “статево-
го буму” докотилася і до В.Винниченка, який мав можливість орієнтува-
тися не тільки на російську культуру, на М.Арцибашева чи Л.Андреєва, 
але й на К.Гамсуна, Е.Золя, Г.Ібсена, С.Пшибишевського, саме від яких 
йшла та хвиля, яка пробуджувала й в українській культурі інтерес до 
проблем спадковості, кохання, шлюбу, свідомості та підсвідомості, ін-
стинкту й розуму, моралі, стосунків між чоловіками й жінками. 

 Починаючи вже з першого свого оповідання “Сила і краса”, яке по-
різному сприймалася колом “Київської старовини” та наступних – “Моє 
останнє слово”, “Момент”, “Рабині справжнього”, “Таємна пригода”, “Чу-
дний епізод” – В.Винниченко запропонував своїм читачам нову міру від-
вертості. І.Нечуй-Левицький приблизно тоді ж стверджував, що добродія 
В.Винниченка можна зарахувати до еротистів і письменників-еротоманів, 
як-от Гі де Мопассан, Поль Верлен, Шарль Бодлер, Оскар Уайльд. 

Проте дана критика була упередженoю, адже питання про можли-
вість реконструкції шлюбу цікавило В.Винниченка у ширшому контексті 
проблеми перебудови людини. Визволення особистості – так, але чи мо-
жливо самому істотно змінити себе? І як досягається гармонія? Яка до-
рога веде до щастя?... Потяг до універсальних запитань з’явився у Вин-
ниченка ще в часи його літературної молодості, а тепер, задумуючись 
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над проблемою статі, він, подібно до експериментатора, випробовував 
різноманітні варіанти життєвих колізій. Останній писав М.Горькому, що 
його глибоко цікавить проблема ставлення людини до інстинктів, пові-
домляючи, що хоче поставити дане питання на обговорення суспільства. 
Українського мислителя хвилювали передусім нещасливі шлюби, адже, 
як відомо, кожен із них трагічний по-своєму. Серед Винниченкових ре-
цептів подолання родинної дизгармонії неодмінно була ідея облагоро-
дження “мохноногих” біологічних програм, які не раз виявлялися пере-
шкодою на шляху до родинного щастя. Саме такою є логіка тих перипе-
тій, які розігруються в драмі “Мохноноге”, романі “Записки кирпатого 
Мефістофеля” , драмі “Закон” . Експерименти показували, що роль біо-
логічних чинників значно більша, ніж можна було сподіватися спочатку. 
Тотальний бунт проти природи, як правило, завершується для героїв 
Винниченка трагічними розв’язками. Інстинкти демонструють свою си-
лу, спадковість залишається неподоланою, раціональні, вольові установ-
ки реалізувати не вдається, внаслідок чого виникають гострі внутрішні 
конфлікти. Виявилося, що шлях до гармонії – не в тотальному бунті, а в 
співпраці з природою, у врахуванні її примх тоді, коли йдеться про нові 
форми життя, в тому числі – й про нові форми стосунків між статями. 
Винниченкові герої раз у раз переконуються, що з “мохноногою” морал-
лю змагатися легше, ніж з інстинктами. Вони нагадують Лаокоона та 
його синів, обплутаних зміями, і Винниченка-художника цікавили пери-
петії цієї боротьби людини за волю й життя. Сенс багатьох його сюжетів 
– у складному, болісному подоланні людиною дизгармонії, спробі, яка 
не обов’язково завершується тріумфом. 

Винниченків дискурс сексуальності був суперечливим: поезія природ-
ності, визнання сили й принади фізичного потягу чоловіка до жінки чи на-
впаки, в нього уживаються з пафосом подолання, переборення “мохноно-
гих” інстинктів. Шукаючи свою формулу щастя, автор поетизував природ-
ність як основу стосунків між статями, – і в цьому він зближувався з 
К.Гамсуном. Досконала природа в його новелі “Момент” різко протистав-
лена дисгармонійному людському світові. Маємо тут ситуацію неороманти-
чного двосвіття, коли бажане контрастує з дійсним. Духу вітальності, чуттю 
життя, джерелам радості В.Винниченко надавав великого значення, знову 
віддаючи данину філософії життя. Раз у раз він влаштовував своєрідні поє-
динки між умоглядними теоріями та природою, – і щоразу теорія осором-
лювалася, ціна експерименту нерідко виявлялася трагічною. 
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© Галина Орендарчук, Леся Розумович 
(Тернопіль) 

 
ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

В ПОЗИТИВІЗМІ ВОЛОДИМИРА ЛЕСЕВИЧА 
 
Переосмислення класики, що характеризує культурний поступ дру-

гої половини ХІХ ст., значною мірою збагатило філософську проблема-
тику. Поява позитивізму є очікуваною реакцією на німецький класичний 
ідеалізм з притаманним йому спекулятивним мисленням, та механістич-
ний матеріалізм ХVІІІ ст. О. Конт, Дж.-С. Мілль та Г.Сенсер намагалися 
втілити в життя проект філософії як позитивної науки. Завдання позити-
вної філософії полягає в тому аби пояснювати усі явища об’єкти з пози-
цій незмінності законів природи, уникаючи метафізичних спекуляцій. 
Правомірно, що така наука змушена була враховувати в своєму дискурсі 
не тільки природничі але і гуманітарні виміри знання. Відкидаючи мета-
фізику позитивістам доводиться «наповнити» її предметну область но-
вим змістом, що частково вдалося завдяки активному осмисленню поте-
нціалу гуманітарно-наукового знання. 

В українській філософській думці особлива роль в осмисленні ідей 
позитивізму належить Володимиру  Лесевичу (1837—1905). Філософ не 
просто популяризує позитивізм як вчення, але доповнює власними ідея-
ми та трактуваннями. Зокрема У вченні Конта його приваблювали кри-
тичне ставлення до метафізики, трактування наукового поступу в якості 
первинного чинника історії, розуміння філософії як позитивної науки, а 
також вчення згідно з яким усі знання проходять три фази кожна з яких 
позиціонує певний світогляд: супранатурального (релігійного), метафі-
зичного (філософського) і позитивного (наукового). 

Разом з тим деякі моменти контівської філософії В.Лесевич гостро 
критикував, посилаючись на те, що в його концепції не все рівноцінне. 
Зокрема, відсутній момент критицизму, фундаментальні положення мето-
дологічно необґрунтовані тощо. Також український філософ наголошує на 
тому, що, не дивлячисть на критику метафізики, в основі позитивної науки 
присутні елементи містицизму, що грозить їй перетворенням у нову релі-
гію. В кінцевому результаті мислитель доходить висновку про те, що фі-
лософську систему О.Конта необхідно відкинути. На думку В.Лесевича 
вона перешкоджає подальшому науковому поступу, оскільки багато пос-
лідовників сприйняло філософію першого позитивіста догматично. 

У працях «Листи про наукову філософію» (1878), «Досвід критично-
го дослідження основ позитивної філософи» (1887), «Що таке наукова 
філософія?» (1891)  філософ твердо відстоює власну філософську пози-
цію, що базується не на авторитеті О.Конта а на усвідомленні колосаль-
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ного потенціалу наукового, в тому числі гуманітарно-наукового, знання. 
Хоча в працях В.Лесевича демаркація природничих та гуманітарних наук 
не постає в якості фокальної проблеми, його філософські пошуки спрямо-
вані перш за все на осмислення ролі та значення людини у процесі отри-
мання нового знання. Актуальність проблеми людиномірних аспектів нау-
ки вплинула на становлення методологічних засад гуманітарних наук, що 
в першу чергу пов’язано з кризою метафізики в позитивізмі. 

 
 
 

© Степан Вовк  
(Чернівці) 

 
ФІЛОСОФІЯ ЙОГАЧАРИ В КОНТЕКСТІ 

ДАЛЕКОСХІДНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Ця філософія - найскладніша (цілісна) в системі індійських систем (тво-

рці – брати Асанга і Васубандху), з незвичним філософсько-світоглядним 
значенням та логіко-методологічним потенціалом філософської думки Схо-
ду. На переході ІХ і Х ст. найвищого розквіту досягає буддизм, а також ін-
дійська культура в цілому. Водночас розквітає наука, особливо математика 
й астрономія, закладаються концептуальні засади алгебри на фоні досягнень 
філософії мадх’ямакі та творчості Калідаси. Учені монахи професійно виті-
сняють брахманів та стають радниками царів.  

Сам термін «йогачара» означає «практика йоги». Більше того, ця не-
звична багатомірна система ні в якому разі не може вважатися теоретич-
ними пролегоменами до логічної практики. У даному випадку ми маємо 
справу з цілком особливим розумінням йоги: в якості йоги тут виступає 
сама філософія, яка, власне, і стала йогою. Центральна проблема буддій-
ської йоги – радикальне перетворення свідомості людини, поворот в ній 
засад для того, щоб профанна сансарична істота стала пробудженим, 
просвітленим Буддою. Сутність філософії йогачари – всебічне розкрит-
тя: 1) природи й характеру процесу функціонування свідомості; 2) меха-
нізмів її діяльності; 3) багатомірного перетворення (трансформації). У 
багатомірному світі головні завдання йоги і філософії у дискурсі Всесві-
ту (як Цілого) майже співпадають у тому смислі й змісті, що йогачара - 
багатофакторна методологія логічної практики, своєрідний проект йогі-
чної алхімії, трансмутації забрудненої та «мрійливої» свідомості у сві-
домість очищену й пильнуючу. Водночас ця школа і віджнявада («вчен-
ня про свідомість», «теорія свідомості») і віджняптіматра («тільки лише 
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репрезентація», (уява, ідеація), і віджняна-матра («тільки лише свідо-
мість») і чіттаматра («тільки лише психічне»). В Індії два останні термі-
ни - це абсолютні синоніми, тоді як в Китаї перший термін (вей ші) поз-
начав вчення класичної йогачари, а другий (вень сінь) доктрину теорії 
Татхагатаграбхі про єдиний і абсолютний Ум, про участь і роль свідомо-
сті в процесі світосприйняття, світовідчуття й світорозуміння. Вона ви-
діляє шість типів чуттєвої свідомості, включаючи і «розумне, мисленне», 
бо «ум» (манас) розглядається як сприймаюча здатність (індрія), об’єкт 
(вішая), якою були «дхарми», «дгармовий елемент», «дгармадгату». Од-
нак проблема джерела свідомості реально ігнорується. Рання Абхідхарма 
обмежується цими шістьма видами свідомості (шестивидна свідомість 
чуттєвих сприйнять), що разом зі здібностями сприйняття та шістьма 
типами об’єктів сприйняття (вішая) утворювали класифікацію дхарм по 
базам пізнання. Тому творці йогачари доповнили цей список видів сві-
домості ще двома типами - сьома і восьма свідомість (манас і алая-
віджняна). Манас, з одного боку, це «забруднений» ум, а з іншого – це 
центр емпіричної особистості, людське «я», феноменологічно – це також 
вісь, яка об’єднує всі дані сприйнять та всі форми психічної діяльності в 
єдине ціле – багатомірну особистість. Алая-віджняна – це і є восьма сві-
домість («свідомість-скарбниця», «свідомість-скриня»). Які ж «скарби» 
зберігаються в цій «скрині»? Згідно йогачари, сама алая-віджняна зовсім 
пасивна і нічого не продукує, а є по суті свого роду текучою «оболон-
кою», «контейнером». Але в останньому, як зерна в мішку (метафора 
оригінальних текстів); і знаходяться у спокою, «сім’яна» (біджа). Остан-
ні – це «енграми», елементарні одиниці інференації, що одвічно закла-
даються в алая-віджняну в процесі розгортання психічного досвіду 
суб’єкта. Все сприйняте і відчуте суб’єктом попадає у «свідомість-
скарбницю» та зберігається в ній у вигляді «сім’ян» досвіду. І лише в 
дискурсі предметно-понятійної цілісності чітко обґрунтовується те, чому 
останні проектують свої змісти назовні. Для цього слід розглянути ще 
термін «васана» - це викуріння палочки куріння або зберігання аромату 
(квіткою надушеної жінки, її духів). Отже, васана – це певне залишкове 
враження, звичка, схильність до певної поведінки. Ця цілісність органічно 
входить в предметно-понятійну цілісність і означає уже не просто «сліди», 
«сліди-враження», а «силу звички» чи «енергію звички» у багатомірно-
цілісному світогляді. Вплив звички і є васана. Це слово полісемантичне і 
перекладалось як «сліди», «відбитки», «сліди-враження», «сила звички», 
«енергія звички» і т.д. Що ж це за «сила звички» чи «енергія звички»? На 
мій погляд, це характеристика багатомірного процесу трансформації Ціло-
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го в Ціле, одночасно, це певна кореляція між кармами істот (методологіч-
ний підхід у філософії йогачари). У цьому дискурсі теорія Татхагатагарбхі 
досягла своєї зрілості і стала теоретичною засадою всіх ведучих шкіл ки-
тайського та далекосхідного буддизму. Так розпочиналось багатомірне 
зближення (синтез) цієї теорії і філософії йогачари.  

Накопичувалалсь васана (тенденція) до проектування «сім’ян» назо-
вні. Ось чому свідомість завжди інтенціональна, однак, сила васан ви-
значає її як направленість назовні, устремління до опредмечування та 
побудови ілюзорної суб’єктно-об’єктної дихотомії, в основі якої лежить 
потяг і жага володіння. Щоб подолати страждання сансари, йогіну необ-
хідно радикально трансформувати свідомість, суттєво змінити її інтенці-
ональність – це і є поворот алая-віджняни від проектування назовні до 
звернення на саму себе. Звідси і розпочинається тернистий шлях до на-
буття стану Будди та завершеної нірвани. 

Насамперед йогіну потрібно «спустошити» алая-віджняну від 
сім’ян – носіїв інформації, подібно до того, як із мішка висипають 
зерно. Одночасно долаються васани – тенденції до проектування їх 
змісту назовні. Тоді алая-віджняна виявляється направленістю на са-
му себе. Це уже чиста свідомість, вільна від дуальності та дихотоміч-
ності, поза суб’єктно-об’єктною опозицією. Тоді алая – віджняна пе-
рестає бути віджняною свідомістю. Це чиста дзеркальна мудрість, 
досконалий гносіс (джняна). На цьому шлях до нірвани завершений. 
Однак, йогачаріни глибоко розробляють вчення про бодхісаттви та їх 
шляхи. Водночас вони (йогочаріни) довели до логічного кінця завер-
шеність махаяністської доктрини трьох тіл Будди. 

З доктриною свідомості йогачарінів тісно зв’язана їх теорія «трьох 
рівней реальності» - «трьох рівнів своє–буття». Хоча жоден з цих рівнів 
не володіє справжнім своє–буттям (Васубандху). 

Перша інтерпретація природи третього цілком істинного рівня Реа-
льності характерна для «класичної» йогачари Асангі, а також для її логі-
ко-епістемологічного напряму. Друга – для багатомірної цілісності філо-
софії йогачари, теорії Татхагатагарбхі, більшості вчень про тантри. При 
цьому гносеологічний рівень опису трьох рівнів реальності, а також он-
тологічний, що описує Реальність як вона є та її викривлення в недоско-
налому пізнанні, обумовленому розрізненням, ментальною побудовою та 
суб’єктно-об’єктною дихотомією. Поділ силогізмів на «вивід для себе» і 
«вивід для іншого» дозволили Дігнаги і Дхармакірті предметно окресли-
ти логічний потенціал для синтезу культур Сходу і Заходу.  
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ПРОБЛЕМА ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДСЬКОГО 

«Я» КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОСОФІЙ 
 
У будь-якій філософії людина завжди знаходиться в більш-менш ви-

гідному положенні. По відношенню до людини всі типи філософії можна 
розділити на два типи: які ставлять людину в центр (або іншу сингуляр-
ну точку) і, які включають його на рівних підставах зі всім сущим в 
якусь більш загальну реальність. 

 Специфіка сучасного стану суспільного життя відмічена наростаю-
чою увагою до проблеми буття людини, оскільки відбувається постійна 
зміна умов життя, її змісту, врешті-решт змінюється й образ самої люди-
ни. Особливо гостро проблема людини встає в переломні періоди життя 
людства, що вимагають максимального напруження всіх духовних і фі-
зичних сил людини. Саме тому актуалізація екзистенціально-
антропологічної проблематики не випадкова. Дослідженням психофізіо-
логічних та фізіологічних сторін формування людського «Я» займались 
не тільки психологи, а й філософи.  

 Метою нашого дослідження є осмислення та обґрунтування розвит-
ку людського «Я» крізь призму психологічних та фізіологічних чинників 
та їхній вплив на формування людської самосвідомості. Тут слід 
з’ясувати, що ми під психологічними чинниками будемо вбачати власне 
не просто експериментальне дослідження психологів у руслі матеріаліс-
тичної парадигми, а саме звертатимемося до первинного значення грець-
кого слова psyche. Саме в такому ключі на наш погляд потрібно методо-
логічно підходити до осягнення феномену «Я». Що ж стосується власне 
фізіологічної то вона не повинна виступати своєрідною надбудовою чи 
фундаментом психологічної сторони «Я», її слід розуміти як комплексну 
структуру людської природи. 

 Розв’язанням психофізіологічної проблеми «Я» займались майже 
кожне покоління психологів. Радянський психолог Ф.Михайлов шукав 
відповідь на питання, яке джерело творчих здібностей людини, діалекти-
ка того хто створює і створеного [2, с.23]. А.Спіркина «Я» цікавить як 
носій і одночасно елемент самосвідомості. Д.Дубровський підходить до 
«Я» як до центрального інтегруючого і активуючого чинника суб'єктив-
ної реальності [3, с.56]. Психологи (Б.Ананьєв, А.Леонтьев, В.Мерлін, 
В.Столін, І.Чеснокова, Е.Шорохова та інші) розглядають «Я» як внутрі-
шнє ядро особи, то як її свідомий початок, то як згусток індивідуальної 
самосвідомості, систему уявлень людини про саму себе. Дослідницький 
інтерес нейрофізіологів направлений на виявлення того, де, в яких розді-
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лах мозку локалізовані регулятивні механізми психіки, що дозволяють 
живій істоті відрізняти себе від інших і забезпечувати спадкоємність 
своєї життєдіяльності. У психіатрів проблема «Я» фокусується на спів-
відношенні свідомого і несвідомого, механізмах самоконтролю (сила 
«Я») і так далі і тому подібне  

Залежно від початкової проблеми і способів її розчленовування зміню-
ється і значення таких понять, як «індивід», «індивідуальність», «ідентич-
ність», «самозвеличання», «особа», «Я», «его», і їх незліченних похідних.  

 Незважаючи на зусилля кращих умів людства, проблема «Я» не 
отримала до цих пір остаточного вирішення. Застосування традиційних 
для філософії методів на певному етапі привело до теоретичного отото-
жнення людини з абсолютом, символом, мисленням, тощо. Реальна істо-
рія людства ХХ століття на багатьох прикладах показала страшну ціну 
спроб «самореалізації» історичних персонажів, що виявили себе в ре-
зультаті знайомства з подібного роду філософствуванням «надлюди-
ною». Найбільш об’ємно отриманий історичний досвід узагальнив Же.-
П. Сартр: «Людина – це завжди невдалий Бог, але він може реалізувати-
ся в групі як тимчасове божество». 

 Особливістю нашого підходу для виділення найбільш надійних по-
казників «Я» , є комплексне вивчення на трьох рівнях: суб'єктивному – 
для цього використовуються психофізичні методи; на рівні вегетативних 
реакцій – для цього досліджуються реакції вегетативної нервової систе-
ми; на рівні діяльності центральної нервової системи. 

 Заснована філософією традиція вивчення людини природничо-
науковими методами, привели до прориву у фізиці, біології, математиці, 
медицині, механіці. Ці методи дослідження не дозволили виявити і лока-
лізувати джерело людського мислення і активності на рівні анатомічних 
і фізіологічних структур. Більш того, результатом їх необґрунтованого 
застосування став «методологічний плюралізм», заснований на розумін-
ні значення будь-якого методу і теорії як «надбудови», що зберігає зна-
чення лише до тих пір, поки це існування дозволяє добиватися прагма-
тичних результатів. Кожна школа і напрям в філософії вважає за необ-
хідне розробити і застосовувати свою особливу методологію, по-своєму, 
відмінним від інших шкіл чином трактувати структуру і функції психіки 
людини, вивести свій набір понять для того, щоб зазначити елементи 
психіки і процесів, в ній що відбуваються. Сьогодні існує безліч невре-
гульованих суперечливих «психологічних» текстів, що описують безліч 
гіпотетично існуючих і конфліктуючих між собою структур і субструк-
тур в людській психіці (психоаналіз і похідні від нього теорії); запереч-
ливих існування психіки як чогось більшого, ніж сума наявних фізіоло-
гічних і функціональних систем (поведінковий і споріднені йому підхо-
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ди); що представляють «Я» як елемент «над психіки», яка охоплює всі 
індивідуальні «Я» (транс персональний напрям).  

 У філософії як правило центр душі - «Я» (ego, self). Задаючись пи-
танням, що нам дано за межами світу об'єктів, що відкриваються процесу 
людського пізнання, філософія, починаючи з певного часу, починає звер-
тати увагу на сам «розумовий погляд», направлений на світ об'єктів. Тра-
диція дослідження цього розумового погляду заснована на філософській 
спадщині Декарта, для якого ego означало єдину несхитно тверду опорну 
точку для всього достовірного знання і упевненості людини в тотожності 
самому собі, само ідентичності . У «Правилах для керівництва розуму» він 
сформулював для кожної людини правила користування власним розу-
мом, що не припускали опори на які-небудь зовнішні авторитети, підтри-
мку і допомогу, що є, на думку Канта, ознакою зрілості і людини і людст-
ва. Відкриття свого ego і процедури cogito дозволяє людині зробити акт 
редукції, тобто звільнення власного розуму від всього того, що увійшло до 
нього несвідомо (без свідомого контролю філософським сумнівом).  

 Осмислення буття людського «Я» відбувалось і на сьогодні відбува-
ється без врахування всієї множини вимірів людини. Відсутність однієї 
моделі, яка б могла приблизно описати багатогранність людського «Я», 
стає перепоною до актуалізації повноцінного буття людини. Різного ро-
ду тлумачення «Я» створюють дисбаланс у внутрішньому світі людини. 
Жодна концепція практично не створює умови для визначень людського 
«Я» на особистісному рівні. Опис науки за традиційною схемою повинен 
ґрунтуватись під остаточним висновком органів чуття, які й повинні ви-
дати конечний результат пізнання. Важливим кроком до розуміння бут-
тєвих вимірів «Я» є безперечно цілісне трактування його основи. 

 Звісно початковим пунктом людського життя прийнято вважати «Я», 
яка є місцем через яке відбувається реалізації, сама людина. Однак «Я» 
постає одночасно і пунктом і відправною точкою буття людини. Можливо 
сумнів постає одним із тих факторів які можуть роз’єднати внутрішнє 
життя людини на окремі його частини, а відповідно «Я» перетворюється. 
Сумнів як методологічний принцип задіяний Декартом, показав можливо-
сті феноменального осягнення світу. Це не обов’язково відрив від цілісно-
го розуміння, а своєрідний трансформуючи синтез свідомості.  

 Сумнів став і початком знаходження самого себе Декартом. Важли-
во, що суб’єкт знаходить сам себе не підозрюючи сам у певному фено-
мені, але цей феномен існує в свідомості під впливом культури і що най-
головніше дає себе знайти тільки під її впливом. Тому відповідно «Я» 
розвиває себе під впливом і переважно у більшості випадків під впливом 
певної культури. Але «Я» може бути виявлено як правило, як щось зов-
нішнє тобто ексцентричне, недарма Ассанджолі називає сучасну людину 
ледь не homo excentricus, посилаючись можливо на висновок Плеснера, 
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екзистенціалістів про постійну націленість, а той закинутість у зовнішнє 
по відношенню до «Я» буття. Відповідно пошук «Я» відбувається немов 
пошук за дзеркалом «Я» , тобто прояви «Я» відображують себе фактич-
ному у всьому тому, що «не-Я». Виявлення себе «Я» полягає у виявленні 
своєрідної тіні «Я» у всьому, тільки не в самому собі. Двоякість породже-
на власне природою «Я» яка створює ефект заломлення. Найбільш дивно, 
що відображення існує на феноменальному рівні, проблема виходу із діа-
ди джерело і відображення складає власне і феноменологічну проблемати-
ку яка розв’язується на духовному рівні особистості. Відображення влас-
ного «Я» це своєрідна прив’язаність асоціація власного «Я» із чим не-будь 
зовнішнім. Переважно з тим, що не співпадає із змістом нашого «Я». Ота-
кому випадку «Я» виконує функцію «нічного сторожа», який ніби з тіні 
керує всім тим, що відбувається поза ним. Але «Я» яке виконує функцію 
«нічного сторожа» не є просто позасвідомим, а є функціональним місцем 
поєднання свідомого і несвідомого. За задумом С. Кримського «світ «Я» 
заданий через повну позицію власного «Я», яке хоче й індивідуалізує тво-
рчість, але виражає в ньому ставлення до буття та життя, до існування та 
часу» [6]. У реальності cogito, займає проміжне місце між об’єктивним і 
суб’єктивними позиціями у гносеологічній взаємодії людини зі світом, 
особливо актуалізувала увагу феноменологія. У системі гносеології на 
перший план був висунутий аналіз інтерсуб'єктивної смислової значимості 
об’єктів «життєвого світу», а потім суще у складі існуючого , котре здатне 
до рефлексії власного буття, тобто екзистенція.  

 У сучасній філософії «Я» - це теоретичне поняття: термін, що рефе-
рує, позначає деякий гіпотетичний об'єкт, що існує в світі дійсності, але 
не доступний спостереженню традиційним природничо-науковими ме-
тодам, подібно до інших об'єктів. Поняття «Я», як правило, використо-
вується філософами: по-перше, для позначення агента, актора що діє, по-
друге, для фіксації центру ініціативи або суті особи, джерела її активної 
діяльності, по-третє, для фіксації ментальної репрезентації особи, її са-
мосвідомості, її уявлення про себе. [5; с.1046-1058]. 

 Беззаперечно більшою мірою «Я» розуміється на метафізичному 
грунті. Він складає важливу філософську проблему: чи існує в дійсності Я 
чи воно просто є ілюзією яку ми намагаємось пояснити виходячи із мате-
ріального чи духовного первня. Дійсно всі на наші посилання на реаль-
ність «Я» стосуються досвіду, того що відбувалося з нами в той чи інший 
час минулого. Теперішній і майбутній досвід не відіграє ролі адже він ще 
не настав для «Я», а тому його можна не враховувати. Тоді основою зали-
шається досвід, але не будемо торкатись психологічної сторони досвіду. 
Зазначимо, що він є для «Я» вже реалізованим, а відповідно «Я» схильне 
асоціювати себе з певною людиною, народністю, релігійною організацією. 
Тому можемо констатувати, що відповідно не існує «Я» яке існує у трьох 
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вимірах простору. Воно було майбутнім в деякий момент минулого, існує 
в теперішнім в деякому його аспекті. Можливо більш ствердною формою 
буде визначення: «Я» було майбутнім, є теперішнім, і буде минулим. Тому 
всі «форми» «Я» є суб’єктивними психологічними виявами світу суб’єкта. 
Але навколо «Я» будується майже все людське знання, формується світо-
гляд, цінності, ідеали, свою основу знаходять на «Я».  

 Реальну перспективу психологічному обґрунтуванню онтології «Я» 
відкриває, на наш погляд, сучасна психофізіологія, що вивчає психіку в 
єдності з її нейрофізіологічним субстратом. Психофізіологія розглядає 
психічне сприйняття світу як процес, який забезпечують певні нейрофі-
зіологічні механізми, що містять інформацію про дію зовнішніх і внут-
рішніх стимулів. І якщо психічне сприйняття світу опосередковане пев-
ними нейрофізіологічними процесами, якщо інформація про світ пред-
ставлена в цих процесах, то можна припустити, що за сприйняття пере-
бігу часу відповідальні саме ці фізіологічні процеси. Це припущення ми 
називатимемо надалі гіпотезою про психофізіологічну природу перебігу 
часу. Перебіг часу ми відчуваємо як об'єктивність саме при безпосеред-
ньому сприйнятті зовнішніх предметів і наших внутрішніх станів. 

 Для подолання дуалізму «Я», існує безліч варіантів його усунення. 
До прикладу американський психолог Деннет, називаючи Декартівську 
модель «Я» називає її «картезіанським театром», опираючись на те що 
реальність одного «Я» може бути осягнута іншим «Я», а це інше ще 
одним і так до безкінечності. Деннета модель виходить за рамки цього 
парадоксу тим, що визначає «Я» та його зв'язок із переживаннями, не 
роздільними від «Я», а вповні самостійними які не рухаються і не 
згруповуються в єдиний центр. 

 Торчинов Е. який намагається переосмислити західну парадигму на 
прикладі східних містиків. Вказує, що «Я» лежить в невідривному зв'яз-
ку із його природою. «І тільки самосвідомість створює ілюзію самодо-
статності суб'єкта і його протиставленість природі-об'єкту [9, с.207]. Ви-
ходячи з цього Торчинов наголошує на універсальності «чистого досві-
ду», це своєрідне екзистування людини, вихід її за рамки власного розу-
міння світу наближення до вічної миті буття, релятивного Я яке починає 
жити без жодних обмежень неопосередкованого досвіду. В такому випа-
дку суб'єкт потрібно розглядати вже у такому смислі як деяке відносне 
місце. Це місце по відношенню вже до зовнішнього світу стає тільки 
переживання, а саме реальне ціле виявиться тільки як зазначає Торчинов 
«трансцендентним суб'єктно-об'єктній дихотомії, зберігаючи за собою 
епістемологічну, психологічну, практичну значущість» [9, с.207].  

 Якщо «Я» дійсно має психофізіологічну природу, якщо за психічне 
сприйняття перебігу «Я» дійсно несе відповідальність послідовність по-
тенціалів дії, з якими зіткнулася психологія, то у вирішенні проблеми 
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сприйняття «Я», проблема стає вирішувана. Для сприйняття перебігу «Я» 
немає ні очевидних сенсорних рецепторів, ні спеціально призначених ор-
ганів тому, що причиною цієї течії є не самі стимули, а універсальний для 
сенсорних систем будь-якої модальності матеріальний носій інформації 
про стимули – послідовність потенціалів дії. Сприйняття «Я» не тільки 
психічний процес, а й глибоко мислин'євий, воно не в змозі містити повне 
знання про те, яким є буття «Я», але нейрофізіологічний механізм цієї сут-
тєвості, механізм кодування і передачі інформації в нервовій системі за-
лишається поза психічним сприйняттям. Можливо, саме з цієї причини 
сприйняття «Я» є для нас невловимим і загадковим феноменом. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В ОСМИСЛЕННІ ІДЕЇ 

ВІЙНИ: ВІД К. ФОН КЛАУЗЕВІЦА ДО Х. ГОФМАЙСТРА 
 
Концепція війни Клаузевіца довгий час вважалася класичною, такою 

вона для багатьох лишається і сьогодні. Однак упродовж ХХ ст. війна як 
явище зазнає кардинальних змін, що вимагає і зміни парадигми в осмис-
ленні ідеї війни. Яскравим прикладом, який демонструє подібну транс-
формацію, можна вважати концепцію Гофмайстра. 

У праці “Про війну” (1830) Клаузевіц протиставив свою концепцію 
історичному описовому підходу і т.зв. “позитивним вченням” про війну. 
Головними визначеннями поняття війни у Клаузевіца є такі: (1) “акт на-
силля, який має на меті примусити супротивника виконати нашу волю” 
[1, с.20]; (2) “не тільки політичний акт, а і справжнє знаряддя політики, 
продовження політичних відносин, здійснення їх іншими засобами” [1, 
с.39]. Наведені визначення відповідають його центральній ідеї розмежу-
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вання двох “видів” війни – “абсолютної” (або “ідеальної”) та “дійсної” 
війни, що відповідає її розумінню як ідеї та практики відповідно [1, с. 44]. 

На думку Б.Хойзер, Клаузевіц визначає війну як своєрідне магнітне 
поле, яке утворюється в результаті тяжіння у трьох напрямках: (1) на-
силля – ненависть – ворожнеча, (2) ймовірність – випадковість та (3) по-
літична ціль (тринітарна віна, за М. Ван Кревельдом). Міра ескалації 
насилля залежить від того, як співвідносяться між собою усі ці три ком-
поненти. Зазначене розуміння війни визначало теорію і практику міжна-
родних відносин ХІХ – І пол. ХХ ст. [2, с.276-280]. 

На противагу Клаузевіцу, Гофмайстер у роботі “Воля до війни, або 
Безсилля політики” (2000) розробляє власну концепцію війни. Він розг-
лядає війну не як абстрактне поняття, а саме як “суспільний феномен”. 
Гофмайстер, як і Клаузевіц, пов’язує феномен війни з політикою, але 
виступає проти “інструменталізації війни”, тобто перетворення її на за-
сіб політики. Для нього війна є “завжди крахом політики” [3, с. 158]. 

Яка ж логіка міркувань приводить Гофмайстра до подібного виснов-
ку? Він акцентує увагу на тому, що такі категорії, як “друг” і “ворог”, у 
принципі не можуть використовуватись у політичному дискурсі, де 
більш доцільно вести мову про конкурентів. Відтак “політично сильний 
супротивник не потребує війни; він знає й інші способи досягнення своєї 
мети” і “тільки політично безсила влада є насильницькою і деструктив-
ною”. Тому безпосереднім джерелом війни є політичне безсилля [3, 
с.116]. У зв’язку з цим він говорить про потребу досягнення “політично-
го миру”, що передбачає домовленість і взаєморозуміння між суб’єктами 
політики. Як зауважує Гофмайстер, “політика – це мистецтво можливо-
го. А війна як інструмент… є мистецтво неможливого” [3, с.118]. 

З нашої точки зору, охарактеризована трансформація парадигми в 
осмисленні війни пов’язана, перш за все, з тими процесами, що мають мі-
сце у світі в другій половині ХХ ст. (національна держава перестає бути 
головною політичною цінністю, різні держави об’єднуються у міжнародні 
організації і т. ін.). Отже, “винищувальній війні” (Гофмайстер) немає місця 
і в теорії міжнародних відносин; на зміну концепціям війни приходять 
концепції миру, що актуалізує класичну концепцію вічного миру Канта. 
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РОЗУМІННЯ РЕАЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ Д.БОМА 

 
Поняття фізичної реальності є одним із центральних у методології 

сучасної фізики. Хоча сам по собі термін «фізична реальність» споради-
чно вживається фізиками дуже давно, першим, хто надав йому значення 
метанаукової категорії, був Айнштайн.  

Деякі фізики і філософи вважають термін «фізична реальність» 
невдалим через його двозначність. На їхню думку, це може призвести 
до змішання понять об'єктивно-реального світу, який вивчається фі-
зикою, і тих теоретичних побудов, якими фізика користується в пі-
знанні матеріального світу. Зважаючи на це можна запропонувати 
замінити цей термін іншим терміном, наприклад - «модель». Оскільки 
«частинна природного (фізичного) у феноменах, які досліджувала 
наука невпинно зменшується» [1, с.36]. І сьогодні робиться спроба 
надати дещо іншого значення цій категорії. Зокрема, найбільш вдало 
цю роботу розпочав американський вчений Давид Бом. 

Його теорія спочатку була задумана лише для розв’язання про-
блем сучасної фізики. Проте вона має революційний характер щодо 
розуміння не тільки фізичної реальності, але й явищ життя, свідомос-
ті, функцій науки та пізнання в цілому. Життя і нежива матерія мають 
спільні засади у цілісному (єдиному) русі, який є їхнім первинним і 
універсальним. Д.Бом вважає, що матерію й свідомість не можливо 
пояснити одне через одне або звести одне до одного. І те й інше - абс-
тракції імпліцитного порядку, їхньої спільної основи, тому вони 
представляють неподільну єдність [див.: 2].  

У контексті теорії Бома постає ще одна важлива особливість. Вона 
полягає в тому, що наше мислення містить у собі два важливих аспек-
ти: функціонує саме по собі, воно механічне і здобуває власну упоряд-
кованість із пам'яті. Проте воно може виходити безпосередньо з розум-
ності - вільної, незалежної, необумовленої стихії, яка народжується у 
цілісному русі або потоці Всесвіту. Сприйняття й знання, включаючи 
наукові теорії, є процес творчий, він не є об'єктивним відображенням 
незалежно існуючої реальності.  

Істинна реальність – поза виміром, тоді як істинна (оригінальна, 
автентична) інтуїція вбачає в незмірності сутність буття. Саме тут на-
роджуються засади феноменології, сучасної й прогресивної частки фі-
лософії - мудрості.  

Таким чином, ми наблизилися до головного висновку нашого огля-
ду. Сутність сучасного світогляду, який виник у квантовій механіці, тео-
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рії відносності, теорії цілісності, полягає у неподільній цілісності, яка 
безпосередньо сприймається перцептуальною інтуїцією. Концепція цілі-
сності про імпліцитний (згорнутий, неявний, невиявлений) та експліцит-
ний (розгорнутий, явний, явлений) порядки, яку розвивав Д. Бом, визнає, 
що матерія й енергія є також формами смислів.  
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ТЛУМАЧЕННЯ СВОБОДИ В ЕМПІРИЗМІ НОВОГО ЧАСУ 

 
Так склалося, що доба Нового часу в сфері філософії відзначилася дво-

ма відмінними підходами до тлумачення проблеми свободи людини. Пред-
ставники раціоналізму виходили з існування непорушних апріорних засад 
людського і природного буття, а тому нерідко свободу тлумачили як своєрі-
дне добровільне обмеження для людини, покликане вписати її в ідеальний 
світовий порядок. Зокрема, Р.Декарт у своєму вченні про матеріальну субс-
танцію дотримувався детерміністичних настанов, говорив про існування 
вроджених ідей, що даються людині незалежно від її волі; він же вважав за 
неможливе прагнути змінювати зовнішню дійсність, звільняючи при цьому 
значний простір для внутрішньої свободи, для удосконалення нашої думки, 
душі, ідеального за своєю природою буття свідомості. 

Найяскравішою раціоналістичною концепцією, в якій відкидалася ідея 
зовнішньої свободи, є певно вчення Б.Спінози. Філософ вважав, що сама 
ідея свободи волі людини є ілюзорною, що людина вплетена в строго впо-
рядковану і незалежну від її волі систему причиново-наслідкових зв’язків, 
де все заздалегідь визначено. Справжня ж свобода, за Б.Спінозою, є пізна-
на необхідність. Тож тільки усвідомлення себе як частки універсального 
буття, а разом з тим розвиток вищих пізнавальних здібностей дозволяє 
людині бути вільною від минущих обставин її існування. 

Мимоволі напрошується висновок про обґрунтування новочасним 
раціоналізмом суто внутрішньої свободи особистості і, навпаки, повну 
залежність від зовнішніх щодо неї зв’язків у суто природній сфері люд-
ського життя. На противагу таким підходам, в цей же історичний період 
з’являється протилежна тенденція у філософському тлумаченні феноме-
ну свободи, представники якої відкривали перед людиною можливості 
вільного вибору в суспільно-політичній сфері. До найвідоміших прихи-
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льників такого бачення свободи можна віднести класиків англійського 
емпіризму – Т.Гобса і Дж.Лока. 

Слід зазначити, що детермінізм значною мірою присутній і в докт-
ринах емпіричного характеру. Зокрема Т.Гобс визнавав складнощі, 
пов’язані із визнанням суспільної природи людини. Він наполягав на 
егоїстичності, притаманній людській природі. Для нього формування 
державного устрою видається вимушеною мірою, спрямованою на збе-
реження балансу інтересів у міжособистісних стосунках. Держава стає 
засобом порятунку людства від самознищення, але ж саме її виникнення 
так чи інакше пов’язане зі свідомим вибором людей. Сам же державний 
устрій ґрунтується на низці не лише обов’язків громадянина (що для 
Т.Гобса є визначальними), але й його прав. 

Т.Гобс визнає суперечливість людської природи, але при всьому йо-
го детермінізмі в сфері природного буття, незаперечним є визнання віль-
ного вибору за людиною як єдиною істотою, що творить знаки, символи, 
культурне буття в широкому розумінні. Саме такий прояв людської сво-
боди дозволяє сприймати державу не тільки як вимушену закономір-
ність, а й як вище досягнення цивілізаційного поступу людства. 

Щоправда Т.Гобс, обґрунтувавши права людини в суспільно-
політичній сфері, все ж надто обмежив їх на користь державного механі-
зму, владних його інституцій передусім. Цього не скажеш про Дж.Лока, 
концепція прав і свобод якого особливо цікава й актуальна в плані порі-
вняння із сучасним конституційним устроєм цивілізованих держав, що 
власне й заснований основоположних принципах державно-правового 
вчення англійського філософа. 

Характерна та обставина, що саме в межах емпіризму сформувалися 
найпомітніші концепції прав і свобод людини. А витоки тут можна шу-
кати ще в номіналізмі періоду пізньої схоластики. Номіналізм спонукав 
до індивідуалізму, до визнання важливості одиничного буття не лише на 
рівні фактів наукового пізнання, а й, що не менш важливо, на рівні реалі-
зації людини як особистості. 

Така повага до людської індивідуальності проявилася в Локовій 
концепції фундаментальних прав і свобод людини. Ці три невід’ємні 
права людини на життя, свободу і власність є непорушними і не можуть 
бути відібраними за жодних обставин [див.: 1]. На відміну від поперед-
ньої концепції, тут уже держава повинна підлаштовуватися під потреби 
громадян, а не навпаки. Забезпечення свободи людини, її прав – мета 
існування держави. Хоча головним завданням державної влади, за 
Дж.Локом, є все-таки збереження приватної власності, що зазвичай 
пов’язують із обстоюванням ним прав буржуазного середовища, яке по-
ступово виходило на провідні позиції в тодішній Англії [2, с.356]. 
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Та в будь-якому разі загальносуспільні цілі не обмежувались у 
Дж.Лока однією лише власністю. Народ, будучи сувереном, має право на 
виступ проти тиранічної влади. Саме народ наділений вищими повнова-
женнями судити, наскільки влада відповідальна і справедлива. Власне й 
саме поняття народу вперше чітко артикульоване саме в концепціях ем-
піризму, не кажучи вже про визнання за ним історичної суб’єктності і 
права на серйозну політичну дію. Раціоналісти ж переважно зосереджу-
валися на недоліках більшості, що послуговується поверхневим, суто 
практичним буденним пізнанням, заснованим на чуттєвому досвіді, а 
отже й некомпетентна приймати важливі суспільно-політичні рішення, 
та й просто належно визначати своє місце в історичному бутті. 

Водночас саме яскравому представникові емпіризму Нового часу – 
Дж.Локові належить формулювання основних засад сучасного демокра-
тичного устрою. 
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МОМЕНТ КОРЕЛЯЦІЇ НАУКОВОГО 
ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 

 
Головною проблемою наукового пізнання в діалозі з філософським 

пізнанням є розбіжність та несумісність загальних теоретичних погля-
дів на джерела дослідження. Наука здебільшого асоціюється як висо-
коорганізована система отримання достовірного знання, як механізм 
дослідження та пошуку й ефективного розв’язання поставлених про-
блем. З чітким дотриманням епістемологічних прийомів, при застосу-
ванні вивірених засобів та проведенні низки досліджень і експеримен-
тів наукове пізнання зайняло нішу найбільш адекватного у сприйнятті 
світу та його відображенні знання. 

Для науки як емпірико-теоретичного дослідження важливим є усві-
домлення істини, що у світі все можна пізнати й дослідити. Світ, або 
навколишня дійсність є нічим іншим як матеріальною оболонкою, яка 
здатна бути відображена людськими органами чуття та свідомістю. Всі 
явища, речі, процеси, що перебувають у рухомому стані у просторі ма-
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ють природне походження. Або ж матеріальне підґрунтя. Це означає, що 
наукове пізнання намагається звести світові феномени до низки фізич-
них структур і пояснити їх за допомогою простого сенсуалізму. Своєю 
чергою це уможливлює відхід од теорії та ідеї як передових рішень та 
методів у розв’язанні та дослідженні проблемних сфер. 

Теорія в науці відіграє важливу роль. Вона забезпечує прийняття рі-
зноманітних рішень в якості гіпотетичних та умовивідних прикладів. 
Теоретико-логічний апарат спершу ідейно розчленовує проблему, аналі-
зує її, вивчаючи окремі складники, і синтезує нові дані в гіпотезу, яка 
логічно та осмислено абстрагована від неважливих і зайвих елементів. 
Роль теоретичного знання в науці постає рівноправним у прийнятті рі-
шень з іншим видом вирішення питань – з практикою. 

Існує загальна наукова тенденція, що будь-який факт, або ж пробле-
ма, теорія, гіпотеза повинні перевірятися на достовірність. Тобто повин-
ні проходити тест на відповідність істині. Проте саме поняття істини й 
досі залишається повністю не вивченим і конкретно не визначеним. 

Науковий напрям у філософії ХІХ – поч. ХХ ст., який знищив у пев-
ному розумінні філософію як таку, перетворивши її в наукову форму, а 
саме позитивізм, широко й авторитетно використовував метод верифіка-
ції для з’ясування фактуальності нових теорій та їх відповідності істині. 
Згідно з позитивістськими поглядами, наука повинна бути позитивним 
знанням, яке спирається на дані досвіду. Їй не потрібна філософія («ме-
тафізика»), яка вдається до спекулятивних (умоглядних) розумувань про 
«первні речей», «принципи буття» і т.п. Справа науки – констатувати, 
описувати, класифікувати факти досвіду, встановлювати зв'язки між ни-
ми, послідовність явищ, тобто виявляти закони. Наука не повинна прете-
ндувати на пізнання сутності явищ, субстанції, причинності, оскільки 
поняття як результат такого пізнання – «метафізичні», тобто ненаукові. 

Щодо філософії, то єдине, чим вона може й повинна займатися, – 
це узагальнення висновків конкретних наук, систематизація науково-
го знання. Таким чином, разом з «метафізикою» позитивізмом усува-
лася власне філософська, загальносвітоглядна проблематика. З самого 
початку позитивізм виражав суб'єктивно-ідеалістичну, феноменаліс-
тичну, агностичну тенденцію, хоч і включав елементи природничо-
наукового матеріалізму [2]. 

Як відомо, результат перевірки всіх знань на істинність завершився 
критикою зі сторони самих науковців і зі сторони філософів. Останні 
відкинули звинувачення філософії в суцільній метафізиці та відірваності 
від життя. Вони наголошували на особливості світоглядної форми філо-
софського знання, яке не може бути підігнаним під експеримент. Отже, й 
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не може бути перевіреним. Адже філософія від початку свого існування 
займалася вивченням і дослідженням проблем глобального, метафізич-
ного і матеріалістичного, діалектичного характеру. Питання онтології, 
аксіології, гносеології, етики й естетики є несумісними з визначенням 
матеріалістичних рамок. Єдиним обмеженням для них може бути сфера 
їхнього розгляду. 

До наукового пізнання потрібно долучати філософське осмислення, 
оскільки широке та багатовекторне звернення думки до емпірії, до фан-
тазії, до ідеї дозволить більш суттєво та різнобічно осягнути зміст і 
смисл проблеми. Наука є похідною від філософської думки, і їй потрібно 
змиритися з постійним супроводом філософських роздумів щодо шляхів 
наукового пошуку відповідей на поставлені питання. 

Жоден дослідник або науковий працівник не позбавлений теоретич-
ного мислення, яке сповнене творчості та креативності. Останні ж дають 
широкий пласт для нововведень та новацій. Якщо б цього не було, важко 
сказати чи були б наукові відкриття загалом. 
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ВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА НАУКИ 
В ПИТАННІ ВИНИКНЕННЯ СВІТУ 

 
Священне Писання не може ні якому випадку ні говорити брехні, ні 

помилятися; вираження його абсолютно і недоторканно істинні. (Галілео 
Галілей, італійський фізик, астроном). 

У різний часи людство прагнуло зрозуміти світ по-своєму, зсилаю-
чись як на авторитетні думки, так і на власні фантазії. Землю бачили 
різними очима і круглою, і плоскою, і як диск над черепахами, слона-
ми, але пояснити належно це не могли. У нас з’являється більший кру-
гозір, завдяки якому більшість «чому» знаходить свою відповідь. Нау-
ка дає різні відповіді на одне питання, тоді коли Біблія, що є «книгою 
книг», вказує виключно на правильне рішення. Водночас, щоб точніше, 
глибше зрозуміти її, наука виявляє ті факти, що конкретно розгортають 
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зміст речення із Святого Писання. Сьогодні поставлене завдання зни-
щити паралель між істиною та дійсністю. 

З перших сторінок Біблії, точніше її першої книги Буття, дізнаєшся 
про початок створення світу. Все викладено без зайвих слів Богом через 
пророка Моїсея, завданням якого не було викласти все до дрібниць. На 
відміну від тварини, людині дано розум, завдяки якому можна відкривати 
таємниці розвитку Всесвіту. Мова написання була цілком достатньою для 
людини того часу, де слово містить безліч понять; прослідковується мова 
символів, як і в Апокаліпсисі. Усі геологічні періоди співпадають з днями 
творіння: період з першого по п’ятий день називають палеозоєм (кембр, 
силур, девон, кам’яний, пермський). Період з 4-го дня – мезозоєм ( тріасо-
вий, юрський, крейдовий) та 6-й день – неозой (третичний, льодовиковий). 

П’єр Теяр де Шарден, французький натураліст, писав: «Неандертальці 
мали захоронення, уміли зображувати навколишнє на стінах печер, а озна-
чає – мислили про себе» [3]. Похоронивши померлого з родини, залишали 
поселення, і поки існувала пам’ять про померлого, нові покоління не по-
селялись в ній. Кожне нове поселення – це завжди культура наступного 
періоду. Палеолітична культура досягла своєї вершини, але людина про-
довжувала користуватися самими елементарними речами побуту. В піз-
ньому палеоліті виникає стрибок: поява лука, вироби з кістки, рогу. Чим 
це пояснюється? Тим, що в Європу з Месопотамії прийшли потомки Сіфа 
(сина Адама), в доповнення до потомків Каїна [3]. Доведено, що неандер-
талець й кроманьйонець жили одночасно. Наука підтверджує Біблію.  

Питання еволюції підходить до завершення. Якщо ортогенез і є, че-
рез мутації, скачки, то ними керує Творець. Також вияснили, що гоміні-
зації не має. Залишилось сказати, що наука та релігія можуть рухатись у 
одному напрямку, якщо їм не заважатиме певна група зацікавлених у 
політичних інтригах людей, перетворюючи гармонію на хаос, що про-
слідковувалось як у безбожні часи лихоліть, так і сьогодні. «Більше мог-
ти, щоб більше діяти, але в кінцевому результаті: більше діяти, щоб пов-
ніше існувати. Людина повинна зрозуміти, що наука – не побічна дія, а 
потрібна форма діяльності» [3]. І на завершення слова Блеза Паскаля: 
«Земну науку потрібно зрозуміти, щоб полюбити її, а Божественну пот-
рібно любити, щоб зрозуміти її [4., с.247].  
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© Getcha J., Archimandrite  
(Шамбезі-Женева, Швейцарія) 

 
COMMENT TÉMOIGNER DU CHRIST 

DANS UN MONDE QUI NE CROIT PAS? 
 
La question de comment témoigner du Christ dans un monde qui ne croit 

pas n’est pas du tout facile à traiter, mais elle n’en demeure pas moins 
actuelle. Nous ne prétendons aucunement en avoir la ou les réponses. C’est 
pourquoi nous nous proposons d’y réfléchir ensemble, en nous arrêtant sur 
quatre points: la force du message chrétien, les faiblesses de l’Eglise dans sa 
mission, les moyens possibles pour la mission chrétienne dans le monde 
d’aujourd’hui et finalement les faiblesses du monde contemporain. 

La force du message chrétien 
Si l’on interroge aujourd’hui quelqu’un sur ce qu’est le christianisme, on peut 

s’attendre, dans le meilleur des cas, à une réponse du genre: « Le christianisme est 
une religion monothéiste, fondée sur la vie et les enseignements de Jésus de 
Nazareth ». On présente souvent en effet le christianisme comme l’une des trois 
religions monothéistes, comme l’une des trois religions du livre, et cette définition 
nous fait immédiatement penser à un texte, à un livre fondateur, à une série de 
règles, de lois, de commandements, d’enseignements. 

Mais le christianisme n’est en fait pas une religion. Il n’est pas dérivé 
d’un livre fondateur. Il n’est pas non plus une simple philosophie élaborée par 
un grand maître. Il est avant tout un événement, d’abord celui de 
l’Incarnation, de l’irruption du Dieu créateur dans la création, dans l’histoire, 
ainsi que celui de son œuvre de salut qui s’est réalisé dans la mort et la 
résurrection du Christ. Saint Paul nous dit en effet: « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine » (1 Co 
15, 14). Le christianisme est donc un message d’espérance et une source de 
réjouissance pour l’humanité: celui de la délivrance des liens de la mort et du 
péché. C’est pourquoi, chaque fois que saint Séraphin de Sarov rencontrait 
quelqu’un, il le saluait en disant: « Ma joie, le Christ est ressuscité ! » 

Bien qu’incarné dans ce monde, le christianisme nous introduit dans la 
vie éternelle. « Or, la vie éternelle, – nous rappelle l’évangile selon Jean, c’est 
qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ » (Jn 17,3). Le christianisme nous fait don de la possibilité d’une vie 
nouvelle. Dans le christianisme, rien n’est impossible. Le Dieu incarné n’est 
pas un dieu méchant, exigeant, inique, mais au contraire, Celui qui vient 
guérir l’humanité, la renouveler, lui pardonner ses péchés et la sauver. Le 
salut, dans la perspective chrétienne, telle qu’elle fut particulièrement élaborée 
chez les pères orientaux, est un processus de guérison et de réconciliation. 
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Un des point fort de la tradition chrétienne, particulièrement cher à la 
tradition orientale, est la notion de déification ou de divinisation. Elle est 
fondée sur les paroles de l’apôtre Pierre qui nous appelle à devenir des 
« participants de la nature divine » (2 Pierre 1,4). Cette invitation fut 
interprétée par saint Irénée de Lyon de la façon suivante: « Le Verbe de Dieu 
s’est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l’homme pour que l’homme, en se 
mélangeant au Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne fils de 
Dieu »1. Saint Athanase d’Alexandrie se fait, à son tour, le porte-parole de 
cette théologie de la divinisation en résumant ainsi tout son traité sur 
l’Incarnation: « [Dieu] s’est fait homme pour que nous devenions Dieu »2. 

Le thème patristique de la déification ou de la divinisation (qevwsi") a 
particulièrement été mis à l’honneur à partir du VIe siècle dans le corpus 
dionysien. En effet, pour l’auteur s’identifiant comme Denys l’Aréopagite, le 
salut (swthriva) « n’est possible que par la déification de ceux qui sont sauvés 
(qeoumevnwn tw`n swzomevnwn). Et la divinisation (qevwsi"), c’est 
ressembler à Dieu et nous unir à lui autant que nous le pouvons »3. 
Réfléchissant sur la hiérarchie ecclésiastique comme mode de transmission 
des énergies divines, Denys estime que la déification se réalise par les 
sacrements de l’Église dont il s’apprête à faire un commentaire dans son 
traité: « Pour nous, c’est au moyen de symboles sensibles (aijsqhtw`n 
sumbovlwn) que nous nous élevons autant que nous le pouvons jusqu’aux 
contemplations divines »4. 

C’est sur ce même plan de la déification ou de la divinisation (qevwsi") 
que les hésychastes, héritant de cette tradition dionysienne, placeront, au 
XIVe siècle, le mystère du salut de l’homme. Saint Grégoire Palamas se fait 
l’écho de saint Irénée et de saint Athanase lorsqu’il affirme: « Étant devenu 
fils de l’homme et ayant assumé la mortalité, Il transforma les hommes en fils 
de Dieu, les ayant fait communier à la divine immortalité (koinwnou;" 
poihvsa" th`" qeiva" ajqanasiva") »5. Ainsi, le salut se fait dans la perspective 
dynamique de l’union de l’homme à Dieu, une union qui n’est devenue 
possible qu’à partir du moment où Dieu s’est incarné. 

                                                 
1 IRENEE DE LYON, Contre les hérésies, livre III, 19, 1 (SC 211, Paris, 1974, p. 374). 
2 ATHANASE D’ALEXANDRIE, De l’Incarnation du Verbe, 53 (SC 18, Paris, 1946 p. 312). 
3 PSEUDO-DENYS L’AREOPAGITE, De la hiérarchie ecclésiastique, PG 3, 376 A. Cf. Trad. 

française de M. de GANDILLAC, Œuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite, Paris, 
1943, p. 248; texte grec et trad. russe de G.M.PROKHOROV : DIONISIJ AREOPAGIT, O 
cerkovnoj ierarxii. Poslaniå. Saint-Petersbourg, 2001, p.18-21.  

4 PSEUDO-DENYS L’AREOPAGITE, De la hiérarchie ecclésiastique, PG 3, 373 B. Cf. Trad. 
française de M. de GANDILLAC, Œuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite, Paris, 
1943, p. 247 ; texte grec et trad. russe de G. M. PROKHOROV : DIONISIJ AREOPAGIT, O 
cerkovnoj ierarxii. Poslaniå. Saint-Petersbourg, 2001, p. 16-17. 

5 GREGOIRE PALAMAS, Homélie 16, Sur l’économie du Christ, PG 151, 204 A. Cité d’après J. 
MEYENDORFF, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris, 1959, p. 225. 
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Les moines hésychastes byzantins du 14e siècle insistent sur le fait que la 
prière et les sacrements de l’Église sont les deux moyens dont l’homme 
dispose pour réaliser son union à Dieu. « Or, on s’unit à lui », nous dit saint 
Grégoire Palamas, « autant qu’il est possible, en partageant avec lui des vertus 
semblables, et en partageant la demande et l’union dans la prière à Dieu »1. 
Au sujet des sacrements, saint Grégoire Palamas écrit: « Il accorde une 
rédemption parfaite, non seulement à la nature qu’il nous emprunta dans une 
indéfectible union, mais à chacun de ceux qui croient en lui... Dans ce but, il 
institua le divin baptême, il détermina des lois conduisant au salut, il prêcha à 
tous la pénitence et communiqua son propre corps et son propre sang ; ce 
n’est pas simplement la nature, mais l’hypostase de chaque croyant qui reçoit 
le baptême, vit suivant les commandements divins et communie au pain 
déifiant et au calice »2. De là, il apparaît que pour caractériser la théologie 
liturgique des hésychastes, il convient de se pencher sur la prière et les 
sacrements, sans oublier la pratique du jeûne qui dès l’antique tradition 
monastique rythmait l’attente de la rencontre de l’homme avec Dieu. 

Cabasilas placera à son tour le mystère du salut de l’homme sur le plan de la 
déification ou de la divinisation (qevwsi"). Parlant de l’initiation chrétienne, il écrit: 

« Peut-il exister plus grande marque de bonté et de philanthropie que 
celle par laquelle, en baignant dans l’eau, il affranchit l’âme de la souillure, en 
oignant du myron, il fait régner de la royauté qui est dans les cieux et reçoit à 
sa table, en offrant son corps et son sang ? Des hommes deviennent dieux et 
fils de Dieu, notre nature reçoit l’honneur dû à Dieu, et la poussière est élevée 
à une si haute gloire qu’elle obtient même honneur et même divinité que la 
nature divine elle-même »3. 

De là il ressort que le point fort du christianisme n’est pas tant un système 
de doctrine, un code moral, une philosophie de vie, mais l’expérience de la 
rencontre personnelle avec Dieu que chaque homme peut faire à travers la 
liturgie. Dans un texte médiéval slave, la Chronique des temps passé, on raconte 
que le moment décisif de la conversion du peuple russe fut l’expérience qu’ont 
eue les légats du prince Vladimir de Kiev lorsqu’ils participèrent à la liturgie à 
Sainte-Sophie de Constantinople: « Nous ne savions plus si nous étions au ciel 
ou sur terre, car il n’y a assurément nulle part une telle splendeur ou beauté sur 
terre. Nous ne pouvons pas vous la décrire. La seule chose que l’on sache, c’est 
que Dieu habite là parmi les hommes, et que leur office surpasse tous les autres 
cultes. Nous ne pouvons oublier cette beauté ». 

                                                 
1 GREGOIRE PALAMAS, « Sur la prière et la pureté du cœur », 1, La Philocalie, (trad. J. 

TOURAILLE), tome 2, Paris, 1995, p. 480. 
2 GREGOIRE PALAMAS, Homélie 5, PG 151, 64 D. Cité d’après J. MEYENDORFF, Introduction à 

l’étude de Grégoire Palamas, Paris, 1959, p. 226. 
3 NICOLAS CABASILAS, La vie en Christ I, 26. SC 355. Ed. CONGOURDEAU, p. 100-101. 
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Mais une telle expérience n’est pas réservée au seul Moyen Âge, mais 
demeure actuelle même aujourd’hui. Plusieurs de nos contemporains peuvent 
en témoigner, comme le fait par exemple le métropolite Kallistos Ware au 
sujet de sa découverte de l’Eglise orthodoxe, alors qu’il était jeune étudiant: 

« Comme j’entrais dans l’église Saint-Philippe – tel était en effet le nom 
de l’église [orthodoxe russe de Londres], la première chose qui me frappa était 
qu’elle était vide. Dehors, dans la rue, le soleil brillait, mais à l’intérieur, tout 
était frais, caverneux et sombre. Au fur et à mesure que mes yeux 
s’accoutumaient à la pénombre, la première chose qui attira mon attention 
était une absence. Il n’y avait ni bancs, ni chaises en rangées bien nettes ; le 
parquet poli se dressait devant moi comme un grand espace vide. Puis je 
réalisais que l’église n’était pas totalement vide. Il y avait quelques fidèles, la 
plupart âgés, parsemés à travers la nef et le transept. Le long des murs, des 
lampes brûlaient devant des icônes, ainsi que des cierges devant l’iconostase, 
à l’est. Un chœur invisible chantait de quelque part. Après un certain moment, 
un diacre sortit du sanctuaire et vint encenser tout autour de l’église les icônes 
et les fidèles. Je remarquai que son vêtement de brocart était vieux et usé. 
Mon impression d’absence fut soudainement transformée en un sentiment de 
présence. Je ressentais que l’église, bien loin d’être vide, était remplie, 
remplies d’une multitude de fidèles invisibles qui m’entouraient de toute part. 
Intuitivement, je réalisais que nous, la communauté visible, faisions partie 
d’une communauté bien plus grande, et qu’au fur et à mesure que nous 
priions, nous étions transportés dans une action bien plus grande que la nôtre, 
dans la célébration indivise, englobant tout, qui unit le temps et l’éternité, les 
choses d’en bas aux choses d’en haut1 ». 

Le métropolite Kallistos nous parle lui aussi d’une expérience de Dieu à 
travers la liturgie. Dans le christianisme, la doctrine est en effet inséparable de 
la glorification de Dieu. Pour le père Georges Florovsky, « le christianisme est 
une religion liturgique. L’Eglise est avant tout une communauté priante. La 
liturgie vient d’abord, la discipline ensuite »2. C’est à travers la liturgie que la 
glorification véritable devient une expression de la foi véritable, que la « lex 
orandi » (la règle de prière) devient « lex credendi » (la règle de foi). Le père 
Cyprien Kern aimait rappeler que l’éducation religieuse et théologique de 
l’antique Byzance ou de l’ancienne Russie était avant tout transmise par la 
liturgie: « Il n’existait pas de séminaires, d’académies ou de facultés de 
théologie, mais les moines théophiles et les pieux chrétiens buvaient l’eau 
vivante de la connaissance de Dieu à partir des stichères, des canons, des 
cathismes, des prologues et des synaxaires. Le chœur et l’ambon de l’église 

                                                 
1 KALLISTOS WARE, The Inner Kingdom, Crestwood, NY, 2000, p. 1-2. 
2 G. FLOROVSKY, « The Elements of Liturgy in the Orthodox Catholic Church », One Church 13 

(1959), nos. 1-2,  p. 24. 
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remplaçaient alors la chaire professorale »1. De son côté, le métropolite 
Kallistos écrit dans son livre très connu, L’Orthodoxie – L’Eglise des sept 
conciles: « Certaines doctrines, qui n’ont pas été définies officiellement, sont 
soutenues par l’Eglise avec une conviction intérieure si évidente et une 
unanimité si sereine que cela équivaut largement à une définition 
explicitement formulée. […] Cette Tradition intérieure ‘mystérieusement 
transmise’ est conservée surtout dans les célébrations de l’Eglise. Lex orandi 
lex credendi: notre foi s’exprime surtout dans notre prière »2. C’est donc à 
travers la liturgie que l’homme peut rencontrer Dieu, faire sa connaissance et 
le connaître, non seulement d’une simple manière intellectuelle, mais d’une 
manière bien plus profonde, plus intime, existentielle. 

Si le christianisme est une religion liturgique, c’est avant tout parce que la 
vie chrétienne est christocentrique, et que le Christ se donne à nous à travers 
l’Eglise, à travers la liturgie, à travers les sacrements. Un jour j’interrogeait un 
higoumène d’un grand monastère urbain ayant une vocation missionnaire et 
pastorale sur sa manière d’agir. Il me dit que sa règle d’or était de faire 
connaître au monde le Christ, de tout ramener au Christ. Il me rappelait que 
très souvent, malheureusement, les fidèles dans les pays orthodoxes prêtent 
beaucoup d’importance aux icônes miraculeuses, aux reliques de saints, aux 
miracles, etc., et qui tendent à transformer le christianisme en une religion 
magique. Toutes ces choses me disait-il ne sont pas mauvaises en soi si et 
seulement si l’on a à l’esprit que la raison d’être de toutes ces choses est 
l’incarnation et la résurrection du Christ et la vie nouvelle qu’il nous offre en 
lui. La vie chrétienne est une vie en Christ. Nicolas Cabasilas a d’ailleurs 
intitulé son traité sur la vie spirituelle et sacramentale « La vie en Christ ». A 
sa suite, un prêtre russe bien connu , saint Jean Sergieff de Cronstadt (1829-
1908) donnera lui aussi le titre de « Ma vie en Christ » pour son journal 
personnel. Faire rencontrer le Christ ressuscité au monde qui ne croit pas est 
sans aucun doute la mission fondamentale de l’Eglise. 

Les faiblesses de l’Eglise dans sa mission 
Si cette tâche apparaît clairement à nos yeux, il faut avouer que l’Eglise 

d’aujourd’hui connaît bien des échecs dans sa mission. Il faut donc prendre 
conscience de notre faiblesse dans notre mission si nous voulons y remédier. 
A titre d’exemples, nous nous arrêterons sur quatre point faible qui nous sont 
apparus comme typiques. 

Le premier point faible est que trop souvent, l’Eglise est devenue une 
simple institution qui fonctionne selon des règles et des critères humains, 
oubliant qu’elle est avant tout le Corps du Christ et la plénitude de l’Esprit 

                                                 
1 K. KERN, Kriny molitvennye. Sbornik statej po liturgiheskomu bogosloviœ, Belgrade, 1928, 

p. II-III [2e édition : Moscou, 2002, p. 4]. Idée reprise dans : K. KERN, Liturgika. 
Gimnografiå i qortologiå. Paris, 1964, p. 4 [Moscou, 2000, p. 10]. 

2 T. WARE, L’Orthodoxie. L’Eglise des sept conciles, Paris, 1997, p. 264. 
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saint. Trop souvent, nous vivons selon deux standards: l’un pour le monde 
extérieur et l’autre pour notre vie personnelle, l’un pour notre vie à l’église et 
l’autre pour notre vie de tous les jours. Souvent nous ressemblons au 
missionnaire qui disait: « Faites ce que je vous dis et non pas ce que je fais ». 
Or, avec une telle hypocrisie, notre mission ne peut s’avérer productive. 
Comment pourra-t-on allumer dans le monde le feu de la Parole de Dieu si ce 
feu est éteint dans notre cœur ? Si nous voulons toucher le monde, nous 
devons le toucher par l’ardeur de notre cœur, par notre amour passionné pour 
le Christ et par le rayonnement de l’Esprit saint en notre cœur. 

Deuxièmement, très souvent le christianisme est apparu, et ce, 
particulièrement en occident, comme un code moral. C’est ce moralisme 
pesant, très souvent hypocrite, qu’a rejeté le monde occidental, et 
particulièrement les pays où il est devenu « interdit d’interdire ». Mais ceci 
n’est pas étranger à l’Orient chrétien. On parle maintenant de plus en plus 
dans les pays de tradition orthodoxe de doctrine sociale de l’Eglise et on se 
bat à défendre souvent les valeurs chrétiennes de l’Europe. Tout cela a bien 
évidemment sa place, sa raison d’être, particulièrement dans le domaine 
politique, mais si tout cela n’est pas vécu, incarné dans notre mode 
d’existence, dans notre vécu, tout cela s’avère lettre morte. 

Trop souvent nous portons plus d’attention à des règles, au droit canon, 
qu’à l’esprit de l’Evangile. Il y a une anecdote qui raconte qu’un prêtre 
confesseur n’utilisait que deux livres dans sa vie: le Pidalion (recueil de canon) 
et l’évangile. Mais il s’est avéré que c’était le Pidalion qui était le plus usé. Or 
ceci n’est pas qu’une histoire fictive. Un ami me racontait qu’un jour il était 
aller se confesser. Après la confession, il demanda au prêtre s’il pouvait 
communier. Le prêtre lui dit que non, car il n’avait pas observé le jeûne pendant 
plusieurs jours, il n’avait pas récité le nombre suffisant de prières et de canons, 
et que de toute manière, il était « indigne » de communier à cause de ses péchés. 
Mon ami lui dit: « Mais mon Père, le Christ ne nous dit-il pas: « Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle… Celui qui mange ma chair 
et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 54.56) ? A cela, le prêtre 
répliqua: « Mais que vient faire le Christ dans tout cela ? » 

Que vient faire le Christ dans tout cela ? C’est une question que nous 
pouvons nous poser très souvent dans notre attitude en Eglise et 
particulièrement dans notre approche de la mission. Trop souvent pour nous, 
le christianisme se résume à vivre d’une manière superficielle selon des 
règles. Et trop souvent, c’est cette image que nous donnons au monde qui ne 
croit pas et qui ne désire aucunement vivre selon des règles. 

Un grand spirituel du 20e siècle, Geronda Porphyrios le Cavsokalivite qui 
passa une grande partie de sa vie comme aumônier à la polyclinique 
d’Athènes, aimait souligner que le Chrétien ne doit pas vivre par obligation 



 159

mais par amour. Il illustre cela dans une histoire qu’il raconte à un de ses 
disciples, le moine Agapios: 

« Une jeune fille est venue ici pour se confesser. Elle était en première au 
lycée. A un moment elle m’a dit: 

– Père, j’aime un garçon et n’arrive pas à l’oublier. Mon esprit est 
constamment préoccupé par lui. On dirait que Niko est toujours là (elle 
montrait son front du doigt). Je me mets à étudier, Niko est présent ; je mange, 
je dors, je fais n’importe quoi, Niko est là. Que faire, mon Père ? 

– Mon enfant, lui dis-je, tu es encore jeune. Patiente un peu, jusqu’à ce 
que tu aies terminé tes études, et après Niko sera auprès de toi. A présent, 
efforce-toi de suivre tes cours. 

Une semaine plus tard, elle est revenue. Elle me dit: 
– Mon Père, je n’arrive pas à me concentrer pendant mes cours. Toute la 

journée, sans arrêt, mon esprit, mon cœur sont avec Niko. Mon Niko est collé 
à moi, et je ne peux m’en détacher. […] 

Et maintenant, tu es en train de te dire: Qu’est-ce que tout cela a à avoir 
avec moi ? Cependant, réponds-moi, je t’en prie, est-ce que la petite fille […] 
s’est fait violence pour attacher son esprit au souvenir de son Niko ? Pas du 
tout. Cela lui venait naturellement, sans contrainte, par amour. C’est aussi ce 
qui nous arrive lorsque nous aimons le Christ d’un amour passionné, divin ; 
alors, sans avoir besoin de nous faire violence, de nous forcer, ni de nous 
tendre, nous crions avec amour son saint Nom… »1 

Ainsi, nous ne devons pas vivre selon des règles, nous ne devons pas 
nous comporter par formalisme ni agir par esprit de légalisme, mais être épris 
de l’amour du Christ qui est la source véritable de notre joie laquelle 
enflammera à son tour le monde qui ne croit pas. C’est pourquoi l’obligation 
doit faire place à la joie comme l’explique ailleurs Geronda Porphyrios: 

« Ce que tu fais en te forçant entraîne l’opposition intérieure de l’âme, t’es 
nuisible. J’ai dis cela de nombreuses fois. J’ai vu des moines et des personnes 
d’âges différents se séparer de l’Eglise et de Dieu n’ayant pu supporter la 
pression intérieure ou la pression exercée par d’autres personnes. A cause de la 
pression, l’homme non seulement s’oppose à l’Eglise, mais ne veut même plus 
entendre parler d’elle. Cela n’exerce sur lui aucune bonne influence, n’apporte 
aucun fruit. […] Si tu te forces à prier, à un certain moment tu seras fatigué de la 
pression que tu t’exerces, tu laisseras tomber la prière, et alors ? Si tu le fais par 
obligation, tu te forces, tu te forces, puis tout s’en va de côté. Une telle pression 
peut même te conduire à ne plus vouloir aller à l’église. Va à l’église autrement: 
non pas par obligation ou par pression, mais par plaisir. Pour que cela se 
produise, il faut être attentif, attentif aux offices et s’en réjouir, se réjouir des 

                                                 
1 Moine Agapios, La flamme divine. L’ancien Porphyrios. Monastère Saint-Antoine-le-Grand – 

Monastère de Solan, 2007, p. 20-22. 



 160

tropaires, des lectures, des prières. Sois attentif à chaque mot, au sens. 
Comprenez-vous ? C’est ici que débute la joie »1. 

Trop souvent, dans notre mission, nous voulons imposer des règles, 
imposer une façon d’être, sans implanter ni cultiver l’amour du Christ. 
Comme nous le montre Geronda Porphyrios, une telle attitude dans notre 
mission ne peut que susciter l’opposition et le rejet du monde qui ne croit pas. 

Mais il y a aussi un troisième point dans notre échec. Il s’agit d’abord de 
la langue et du langage. Il convient de distinguer les deux. S’il paraît évident 
que nous ne pouvons pas mener une mission dans une langue qui n’est pas 
compréhensible de notre auditoire – l’histoire de la mission chez les Slaves de 
Cyrille et de Méthode qui inventèrent un alphabet et se mirent à traduire les 
textes liturgiques et sacrés en langue vernaculaire est là pour nous le 
rappeler –, l’utilisation de la langue communément parlé ne suffit pas pour 
être compris. Or, souvent, dans notre mission, il s’avère que nous parlons un 
langage qui n’est que compris de nous. Pour illustrer mon propos, je vous ne 
donnerai qu’un exemple. Un jour, un petit garçon demanda à son père: « Papa, 
pourquoi les tomates sont rouges ? » Le père, un biologiste de profession, 
répondit: « Parce qu’elles contiennent dans leur chair des pigments rouges tels 
que le beta-carotène, le licophène, ou la vitamine b12 ». L’enfant regarda son 
père avec de grands yeux et lui dit: « Papa, à qui parles-tu ? » 

Papa, à qui parles-tu ? C’est une question que le monde qui ne croit pas 
n’ose peut-être pas nous poser… Le message chrétien est certes l’héritier de 
toute une culture et est transmis à travers une culture. Il utilise beaucoup le 
symbole. Or, malheureusement, la culture philosophique antique et l’héritage 
judéo-chrétien échappe à beaucoup de nos contemporains. Le Père Cyprien 
Kern faisait déjà remarqué au siècle dernier que les offices liturgiques 
byzantins, avec toute la richesse de leur hymnographie, s’avèrent souvent 
incompréhensibles pour l’homme moderne. Cette incompréhension est parfois 
liée à l’usage d’une langue liturgique ancienne, tel le slavon ou le grec ancien, 
maintenant inconnus de la majorité des fidèles2. Mais la difficulté provient 
également d’un manque de culture, ou plutôt, du fait que nous vivons dans 
une autre culture: « habitués au réalisme du ‘peredvizhnechestvo’3 et de 
l’académisme, nous ne comprenons plus la beauté véritable des figures non 
terrestres de nos icônes et des révélations divines provenant d’un autre 
monde ; éduqués dans la poésie contemporaine de la décadence, nous ne 
comprenons plus la poésie ecclésiastique ni la profondeur de son sens. Nous 
ne pouvons même plus comprendre le sens vital, réel, de nos offices divins. 
Nous ne comprenons plus le contenu interne très riche de notre théologie 
liturgique. L’office a cessé d’être pour nous une source de connaissance de 

                                                 
1 Geronda Porphyrios le Cavsokalivite, Vie et paroles. (trad. Russe, Moscou, 2006, p. 247). 
2 KERN, Kriny molitvennye. Sbornik statej po liturgiheskomu bogosloviœ, p. 17 [p. 24]. 
3 Ecole de peinture réaliste russe du XIXe siècle, aux tendances démocratiques. 
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Dieu. Revenus à l’église, nous ne comprenons pas ce qui y est chanté. Il faut 
donc l’expliquer, en faire un commentaire »1. 

Enfin, un quatrième échec peut être lié à notre réticence d’affronter le 
défi de la modernité. Très souvent, nous associons le christianisme, le 
message chrétien ou tout simplement l’Eglise à une forme particulière du 
passé. On peut s’imaginer, par exemple, que l’Eglise orthodoxe ne peut bien 
exister qu’au sein d’un régime monarchique, que seul un régime bio ou 
végétarien convient aux chrétiens, ou encore, puisque la révolution 
cybernétique n’est qu’un fléau pour l’humanité, nous vivons dans les derniers 
temps depuis l’introduction des ordinateurs et des téléphones portables au 
Mont Athos ! Et ceci se reflète dans notre manière de communiquer avec le 
monde qui ne croit pas. Si l’on passe au crible beaucoup de publications que 
distribuent nos Eglises dans un but missionnaire, on remarquera que souvent 
elle sont des rééditions de publications anciennes – voire même du 19e 
siècle – ou qu’elles reflètent des modes de vie qui ne parlent plus au monde 
contemporain. Par exemple, plusieurs revues orthodoxes russes véhiculent des 
images de femmes recouvertes de fichus, ce qui laisse à penser au monde qui 
ne croit pas que la vie chrétienne se résume à une mode rétrograde ou tout 
simplement ne se réduit qu’à du folklore. Même les plus grandes œuvres des 
Pères de l’Eglise, tout en gardant leur fraîcheur et leur actualité, ne sont pas 
accessibles de prime abord au monde qui ne croit pas parce qu’elles 
demandent à être transposées dans un autre contexte. 

Les moyens possibles pour la mission 
Ayant pris conscience de nos défauts, tâchons maintenant de réfléchir aux 

moyens que nous disposons dans notre mission.  
Le premier moyen et celui qui demeure le plus efficace est sans aucun 

doute le témoignage par l’exemple. Si l’on veut remédier à l’hypocrisie qui 
caractérise dans bien des cas l’échec de notre mission, nous devons incarner 
au quotidien ce que nous prêchons et donner l’exemple. A vrai dire, l’exemple 
est le moyen le plus efficace pour annoncer le Christ. Souvent, il vaut mieux 
donner l’exemple que de démontrer quelque chose par un brillant discours. A 
ce propos, on peut lire dans les Apophtègmes des Pères du désert le récit 
suivant: « Trois pères avaient l’habitude d’aller chaque année chez le 
bienheureux Antoine. Les deux premiers le questionnaient sur les pensées et 
sur le salut de l’âme ; le troisième gardait un complet silence sans rien 
demander. Après bien des années, Abba Antoine lui dit: Voilà si longtemps 
que tu viens ici, et tu ne me poses aucune question ? Il lui répondit: Il me 
suffit seulement de te voir, Père ! » Si une image vaut mille mots, combien 
plus vaut un exemple vécu ! 

                                                 
1 Ibid., p. III-IV [p. 5-6]. 
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Un deuxième moyen va de pair avec l’expérience, à une rencontre 
personnelle liée à la sainteté, à la joie spirituelle lorsque quelqu’un fait 
l’expérience de l’Esprit saint. Il est en quelque sorte la continuité de l’exemple 
personnel. Un de mes amis qui s’est converti au christianisme à l’âge adulte 
m’a raconté que ce qui avait été déterminant dans sa conversion n’était pas 
tant l’évangile qu’il avait lu ou les livres qu’il avait consultés, mais 
m’expérience qu’il avait eue avec celui qui était devenu son père spirituel. 
Alors qu’il était étudiant dans une école militaire, il avait rencontré ce jeune 
prêtre qui venait régulièrement rendre visite aux étudiants. Lors de leurs 
rencontres, il prêchait peu, ne leur faisait pas la morale, ne leur faisait pas de 
long discours. D’ailleurs, il n’avait pas particulièrement le talent d’un 
prédicateur convaincant. Mais il organisait des sorties, des visites, des 
pèlerinages dans des églises, dans des monastères, dans des lieux saints. Et c’est 
à travers ces visites que mon ami fit l’expérience de la sainteté et de la présence 
de l’Esprit saint qui l’entraîna vers le Christ et qui l’amena à lire l’évangile et à 
s’intéresser à la vie des saints et aux écrits des Pères de l’Eglise. Un peu comme 
saint Paul qui fit l’expérience du Christ sur le chemin de Damas, mon ami 
demanda le baptême après avoir fait l’expérience de la sainteté. En effet, sans 
une expérience métaphysique, il est difficile de comprendre la transcendance de 
Dieu. Sans l’expérience de la révélation divine, personne ne peut par ses propres 
moyens connaître Dieu. A ce propos, rappelons-nous l’épisode de la vie de saint 
Séraphin de Sarov, lorsqu’il expliquait à son disciple Motovilov que le but de la 
vie chrétienne était l’acquisition du Saint-Esprit, alors que son visage 
resplendissait de la lumière divine… L’expérience de la sainteté et l’expérience 
de l’Esprit saint peuvent bien plus amener l’incroyant à la foi que ne peuvent le 
convaincre de beaux discours. 

Ceci nous amène à considérer un troisième moyen. Il s’agit de la vie 
monastique comme paradigme de la vie évangélique. L’origine de la vie 
monastique est le désir profond de vivre les préceptes évangéliques au 
quotidien. Le père Georges Florovsky aimait définir le monachisme comme 
un « maximalisme évangélique », alors que le père Placide Deseille parle 
volontiers d’un « évangile au désert » pour illustrer la vie des premiers pères 
monastiques. Les monastères, de leur vocation d’accueil, sont souvent 
devenus au fil des siècles, et ce, particulièrement dans l’Orient chrétien, de 
véritables maisons du peuple. « Ne va pas chez un psy, va dans un 
monastère » pourrait-on entendre dire quelqu’un à un ami déprimé, de nos 
jours en Orient. Et ceci n’est pas nouveau. Tous les intellectuels russes 
fréquentaient les monastères. Ce fut particulièrement le cas de Optina Pustyn’ 
qui non seulement fournit à la Russie du 19e siècle de grands startsi, mais qui 
influença également, à travers eux, de grands penseurs du mouvement 



 163

slavophile tel que I. Kireievski1, et qui fut la source d’inspiration pour le 
roman de F. Dostoevski, Les frères Karamazov. A ce propos, Kireievski disait 
à ce propos: « Il y a une chose plus importante que tous les livres et idées 
possibles, c’est l’exemple d’un starets, à qui vous pouvez dire toutes vos 
pensées, duquel vous pouvez entendre, non un avis personnel plus ou moins 
valable, mais la voix des saints Pères ». 

C’est pourquoi la vie monastique, à travers l’exemple de l’incarnation au 
quotidien des préceptes évangéliques, peut s’avérer un témoignage décisif 
pour le monde qui ne croit pas. Nous donnerons ici qu’un seul exemple récent, 
celui du monastère de la Protection de la Mère de Dieu, le monastère de Solan 
en France. En plus de la prière, des offices liturgiques et de l’accueil qui sont 
les caractéristiques communes à tout monastère, les sœurs de ce monastères 
ont opté pour une activité agricole. Inspirées par l’appel des patriarches 
œcuméniques Dimitrios et Bartholomée pour la protection de la création, elles 
ont développé avec l’aide de spécialistes des méthodes d’exploitation qui 
respectent l’environnement. Leur projet de bio agronomie attira l’attention 
d’un grand nombre de personnes dans la région dans la majorité n’était pas 
croyante. C’est ainsi qu’une association des « Amis de Solan » vit le jour, 
ayant essentiellement comme but d’aider les sœurs dans leur gestion et 
exploitation de leur domaine agricole et dans la sensibilisation à la 
préservation de l’environnement naturel, étant sensibles aux aspects éthiques 
et spirituels de la crise écologique. Toutefois, au fur et à mesure que plusieurs 
de ces personnes non-croyantes se sont mises à fréquenter le monastère, ce 
n’était plus que les questions écologiques qui les préoccupaient, mais aussi les 
questions spirituelles, les questions de la foi. Et c’est ainsi qu’un projet 
écologique monastique devint une forme de témoignage de la foi chrétienne à 
un monde qui ne croit pas et qui convertit des incroyants à la foi chrétienne. 

Un quatrième et dernier moyen que l’on dispose, mais notre liste ne 
s’avère aucunement exhaustive, est l’Internet . Ce moyen s’avère être un 
moyen essentiel pour toucher les jeunes. Un jour, un évêque orthodoxe me 
disait: « Si vous voulez toucher les jeunes dans votre mission, vous devez 
aller là où sont les jeunes. Et où vivent les jeunes aujourd’hui ? Ils vivent dans 
un monde virtuel, ils passent leurs journées à surfer sur Internet  ! » Les 
paroles de cet évêque se sont révélées vraies. Un jour, alors que je rendais 
visite à un monastère difficile d’accès car complètement perdu dans les 
montagnes, je demandais à l’higoumène qui était le plus jeune moine que je ne 
connaissais pas. Il me dit que c’était un jeune de la capitale qui était arrivé au 
monastère alors qu’il n’était pas chrétien, qui avait demandé le baptême et qui 
avait ensuite demandé de rejoindre la communauté. « Mais comment est-il arrivé 
jusqu’à chez vous ? » – demandai-je avec étonnement à l’higoumène. « C’est très 
simple » répliqua l’higoumène. « Il nous a trouvé sur Internet  ! » Si l’avancé 

                                                 
1 H. SLEZKINE, Kireievski et Optino Poustyne, Lavardac, 2001, p. 117-137.  
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technologique est impressionnante, combien l’est plus encore la Providence de 
Dieu, pour autant nous savons mettre tous les outils possibles à sa disposition ! 

Les faiblesses du monde d’aujourd’hui 
Conscients de ces moyens que nous disposons, encore faut-il connaître la soif 

du monde d’aujourd’hui et réaliser ce qu’il attend de nous en tant qu’Eglise. Il 
nous semble que le monde d’aujourd’hui souffre de quatre maux principaux. 

Le premier d’entre eux est le matérialisme. Le monde d’aujourd’hui comme 
vous le savez est très attaché au valeurs matérielles: à la richesse, à la réussite 
sociale, au bien-être corporel. Néanmoins, nos contemporains s’aperçoivent très 
vite, surtout lorsqu’ils sont frappés par la maladie ou confrontés à la mort d’un 
parent et d’un proche que tout cela n’est que passager, que « tout est vanité ». 
Malgré le matérialisme qui caractérise notre monde, il y existe une quête pour 
les valeurs spirituelles, comme le montre l’intérêt que suscite aujourd’hui le 
« new age », le bouddhisme, voire même l’Islam. Le fait qu’un président d’un 
état laïc se disant ouvertement athée, tel François Mittérand, se rendait 
régulièrement au Sinaï le montre bien. Il faut être conscient de cette soif 
spirituelle et savoir offrir ce qui convient à lui remédier. 

Le deuxième est le relativisme. Dans notre monde, tout est remis en 
cause, et surtout ce qui est affirmé comme évidence. Mais le relativisme 
appelle l’expérimentation. Dès lors que l’on peut faire l’expérience d’autre 
chose que ce qui est affirmé, nous pouvons construire une nouvelle théorie. 
Dès lors, même s’il est devenu commun d’affirmer que Dieu n’existe pas, si 
quelqu’un fait l’expérience de Dieu il peut affirmer le contraire et dire, 
comme Frossard: « Dieu existe, je l’ai rencontré ! »  

Le troisième fléau de notre société est l’individualisme. L’urbanisation et 
la globalisation qui favorisent le développement de l’individualisme remettent 
parfois en cause la définition de l’homme en tant « qu’être de communion », 
pour reprendre une expression bien connue du métropolite Jean de Pergame1. 
L’avancement technologique fait que peu à peu, les machines et les 
distributeurs automatiques exécutent le travail des personnes humaines. La 
révolution de l’Internet  a fait que la communication se fait par l’intermédiaire 
non personnel d’un ordinateur. Tout cela vient à déshumaniser les relations 
humaines où les rencontres face-à-face sont remplacées par des relations 
d’individu à machine. Par conséquent, le monde d’aujourd’hui souffre de 
solitude. L’Eglise peut l’aider à y remédier si elle sait présenter l’amitié 
comme alternative. Un jour, j’ai demandé à un missionnaire qui travailler 
parmi les jeunes de la rue comment il procédait. Il m’a dit une chose très 
simple: avant toute chose, avant même de leur parler de quoi que ce soit, je 
cherche avant tout à être leur ami. L’amitié peut beaucoup de chose. Si l’on 
sait transmettre notre amour fraternel à quelqu’un qui souffre de la solitude, il 
s’ouvrira à nous et sera beaucoup plus réceptif à notre message. 

                                                 
1 John Zizioulas, Being as communion, Crestwood, NY, 1985. 
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Enfin, nous pouvons évoquer comme quatrième malaise l’hédonisme. La 
sécularisation qui frappe le monde d’aujourd’hui en promouvant la vision d’un 
monde sans relation avec Dieu pose de graves problèmes, car partant du 
principe que l’homme est créé à l’image de Dieu, nier Dieu, c’est nier tout 
simplement l’homme. On constate en effet dans notre société la croissance de 
l’angoisse et de la peur, de l’isolement et de la solitude, de l’individualisme et 
de la coupure avec la société qu’entraîne souvent le développement 
technologique de notre époque cybernétique. Ces phénomènes peuvent être à 
l’origine des conflits, encourager la haine, entraîner la dépression menant 
parfois jusqu’au suicide et créer toutes sortes de dépendances, que ce soit 
l’alcoolisme, la toxicomanie, des dépendances sexuelles ou autres. L’Eglise peut 
y remédier si elle sait devenir un dispensaire de joie véritable, de joie en Christ. 

C’est ce qu’explique Geronda Porphyrios le Cavsokalivite: « La joie est 
dans le Christ. Le Christ transforme la souffrance en joie. Ceci est notre 
Eglise, notre joie, ceci est tout pour nous. Et l’homme d’aujourd’hui recherche 
cela. C’est pourquoi il prend du poison et des drogues, afin de rejoindre le 
monde de la joie, mais de la fausse joie. Il ressent quelque chose à ce moment, 
mais le lendemain il est cassé. Ceci lui pèse constamment sur le cœur, le 
ronge, l’afflige, le consume. Alors que l’homme qui se donne tout entier au 
Christ est entièrement renouvelé, rempli de joie, ressent la force et la grandeur 
et se réjouit de la vie »1. 

Comment témoigner du Christ à un monde qui ne croit pas ? 
Le moment est venu de conclure. Avons-nous été en mesure de répondre 

à la question: « Comment témoigner du Christ à un monde qui ne croit pas ? » 
Sans aucun doute, nous n’y sommes pas arrivés pleinement. 

Mais une chose est certaine. Pour témoigner du Christ à un qui ne croit pas, 
il faut vouloir lui faire rencontrer le Christ, et nulle autre chose. Il faut en 
témoigner par son propre exemple, par notre façon d’être, de communiquer, de 
vivre, sans hypocrisie et sans formalisme. Il faut lui faire découvrir le Christ qui 
guérit, qui pardonne et qui libère. Il faut avant tout écouter, être attentif aux 
attentes de ce monde, et en un second temps, savoir lui parler dans un langage 
compréhensible, sachant répondre aux interrogations qui le tourmentent. 

Il ne faut pas avoir peur des défis de la modernité. Le rayonnement qu’on 
eut par exemple les pères spirituels athonites du 20e siècle, tels Geronda 
Porphyrios ou Geronda Païsios vers qui le monde entier se ruait, s’explique 
précisément du fait qu’ils ont su transposer les vérités contenus dans 
l’expérience de l’Eglise dans un langage et des catégories qui répondaient aux 
préoccupations et aux angoisses de l’homme moderne. 

Pour cela, il faut avant tout vouloir nous-mêmes servir le Christ et 
devenir les temples de l’Esprit saint. Ayant ainsi acquis la paix, des milliers 
pourront être sauvés autour de nous, pour reprendre les paroles de saint 
Séraphin de Sarov. 

                                                 
1 Geronda Porphyrios le Cavsokalivite, Vie et paroles. (trad. Russe, Moscou, 2006, p. 214). 
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L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE RELIGIEUSE RUSSE D’APRÈS 
GEORGES FLOROVSKY ET BASILE ZENKOVSKY: L’EXEMPLE 

DE LA SCIENCE DE L’HOMME DE V. NESMELOV 
 
L’existence de deux conceptions si différentes de l’histoire de la 

philosophie religieuse russe – Les voies de la théologie russe du Père Georges 
Florovsky et L’histoire de la philosophie russe du Père Basile Zenkovsky – 
met inévitablement le chercheur et le lecteur, soit devant le choix, soit devant 
la recherche d’une autre réponse. Le fait que ces deux œuvres aient été 
publiées à dix ans d’intervalle n’enlève rien à l’impression que nous assistons 
à une discussion « ici » et « maintenant ». 

Il faut indiquer que cette polémique ne concerne pas tous les systèmes 
philosophico-religieux. Les deux auteurs apprécient autant la philosophie 
religieuse mixte (des théories où les idées chrétiennes voisinent avec des 
concepts non-chrétiens (comme par exemple, le panthéisme) qui sont 
contraires aux premières (tel chez V. Solovyev)). L’essence de leurs 
appréciations est exprimée très exactement par Georges Florovsky: «Un retour 
tardif et inutile de Jérusalem à Athènes » [4, p.511], c’est-à-dire à un discours 
pré-chrétien. Les deux croient qu’une telle œuvre philosophico-religieuse est 
une manifestation du néo-romantisme – le remplacement de la théologie par 
une philosophie parce qu’elle (aussi bien que le romantisme occidental) a 
prétendu résoudre les problèmes religieux: être non seulement une réflexion, 
mais aussi une règle de vie spirituelle [4, p.485]. Au début du XXe siècle, 
dans la philosophie russe, cette idée fut exprimée dans la conception de «la 
nouvelle conscience religieuse » qui était liée à une critique du christianisme 
historique et à l’idée d’une synthèse du christianisme et du paganisme [3, 
p.711 ; 4, 484-485, 492], à savoir, selon Georges Florovsky, avec un désir de 
faire une synthèse ecclésiale d’une expérience non-ecclésiale [4, p.316]. 

Mais cet accord entre Florovsky et Zenkovsky disparaît quand il s’agit de 
l’appréciation de tels courants de la pensée philosophico-religieuse qui 
tendent à s’aventurer dans le domaine de la dogmatique chrétienne. Ici 
apparaît la discussion en question. L’étude de La Science de l’Homme de V. 
Nesmelov par ces deux auteurs confirme bien ce qui a été dit.  

Florovsky commence sa présentation par une réflexion qui explique à la 
fois le titre de son œuvre – Les voies de la théologie russe – et la dureté de ses 
appréciations de la philosophie religieuse russe. Il s’agit de deux voies de la 
théologie – « d’en haut et d’en bas – de Dieu ou de l’homme, de la Révélation 
ou de l’expérience. La patristique et la scolastique suivent la première voie ; 
« la nouvelle théologie » est la voie d’en bas » [4, p.455]. C’est pourquoi, 
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selon le Père Georges, La Science de l’Homme de V. Nesmelov est un 
exemple de « la nouvelle théologie », une expérience de la construction 
anthropologique d’un système théologique. Ainsi, pour Florovsky, la pensée 
religieuse dans toutes ses formes est en essence une théologie. L’une des 
réponses à la question « pourquoi ? » est la suivante: il a considéré toute la 
philosophie religieuse (y compris la philosophie chrétienne) comme identique 
au romantisme occidental à savoir comme une tentative de remplacer la 
théologie par la philosophie, d’exister «à sa place» [4, p.492]. 

Et encore un parallèle qui s’associe avec le nom de « la nouvelle 
théologie » – l’appréciation de l’œuvre de V. Nesmelov par N. Berdyaev qui 
l’appelait «le nouveau christianisme éternel» [2, p.53*]. Mais chez le Père 
Georges, cette notion acquiert une connotation négative. 

Le début des réflexions du Père Basile Zenkovsky sur le système de V. 
Nesmelov est une antithèse manifeste au point de vue du Père Georges 
Florovsky. Non, il ne le mentionne pas directement, mais tout le fil de sa 
réflexion est en quelque sorte une réponse-réfutation tardive. Pour le Père 
Basile, la théologie et la philosophie chrétienne sont deux types différents de 
la pensée religieuse. Le premier, la théologie, découle des faits de la 
Révélation, elle est l’oeuvre du caractère de toute l’Église (et de ce fait elle 
dépend de la conscience conciliaire de l’Église). L’autre, la philosophie 
chrétienne, ayant à sa base l’immutabilité de la foi, peut se développer 
doublement: 1) comme une découverte (révélation) et réflexion d’une 
conscience religieuse individuelle ou 2) comme une justification de la foi ou 
sa concordance aux principes d’une philosophie [3, p.533]. Selon Zenkovsky, 
ce n’est que la première voie ( le développement d’une conscience religieuse 
individuelle ) qui est fondée sur la liberté intérieure d’une oeuvre et ce n’est 
qu’elle qui peut être appelée « la philosophie chrétienne » au sens précis de ce 
terme. Et voici encore un parallèle avec l’appréciation de La Science de 
l’Homme de V. Nesmelov par l’évêque Antoine Khrapovitsky (plus tard 
métropolite). Selon lui, le livre de Nesmelov est chrétien non pas parce qu’il 
présente une apologie philosophique des dogmes qui était construite de façon 
artificielle mais parce que les réflexions philosophiques de l’auteur ont 
coïncidé tout à fait librement avec la vérité de la Révélation [1, p.17*]. Cette 
appréciation est si ressemblante à la définition de la philosophie chrétienne 
donnée par Zenkovsky. Il est important de noter que la philosophie chrétienne 
qui se développe à partir d’un ensemble d’intuitions propres à une conscience 
religieuse individuelle ne peut pas avoir un caractère obligatoire pour la 
conscience ecclésiale. À notre question – quel est le sens de la philosophie 
chrétienne ? – nous avons la réponse suivante: le développement d’une 
conscience religieuse individuelle, avec les influences qui se trouvent hors du 
christianisme, ne renforce pas les vérités chrétiennes mais les expose d’un 
nouveau côté [3, p.533]. Nous verrons que c’est aussi la réponse au Père 
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Georges Florovsky qui traite ces influences plutôt comme un obscurcissement 
des vérités chrétiennes. 

Dépendamment de la vision méthodologique selon laquelle nous 
examinerons La Science de l’Homme de V. Nesmelov, nous verrons deux 
œuvres différentes et leurs deux appréciations divergentes. 

Dès le début, en exposant les points de vue de Nesmelov, Florovsky 
souligne leur opposition à la théologie des Saints Pères, qui prend sa source 
dans la Révélation: «Nesmelov commence volontairement par l’homme, 
procède des faits d’une expérience intérieure ou d’une conscience de soi. Pour 
lui, «l’énigme de l’homme» est bien le moteur primordial du développement 
religieux» [4, p.445]. Puis il décrit brièvement les idées principales de l’auteur 
de La Science de l’Homme: 

1) L’ ambivalence de l’homme (en tant qu’essence absolue et chose simple 
du monde physique) est d’une part une affirmation de l’existence de Dieu 
comme de la vraie Personne dont l’homme est l’image, et d’autre part une 
démonstration de la chute de l’homme comme de son intégration volontaire au 
monde des choses parce que « l’homme a voulu atteindre un but supérieur non 
pas sur une voie de la liberté spirituelle et de la fidélité à Dieu mais sur une voie 
de magie et de superstition, de la nature extérieure» [4, p.446]. 

2) Le salut de l’homme est un acte ontologique mais non pas juridique: 
« ... l’homme détruisit par sa transgression le monde qui fut vraiement créé 
par Dieu ». «Le Christ sauve l’homme et Il le sauve par Sa mort sur la Croix 
et par Sa Résurrection». «Seul le Fils de Dieu, en tant que Créateur du monde, 
peut ... «prendre» le péché ou assumer le péché du monde, tous les péchés du 
monde». «Il détruit le péché par Sa mort». «Sa Résurrection affermit le sens 
de Sa mort comme libérant du péché» [4, p.446]. 

3) Mais le salut exige de l’homme « sa propre coopération, sa pénitence, 
son ascèse et sa foi en la justification par le Christ» [4, p.447]. 

Ensuite vient le temps des appréciations. En appelant la théorie de 
Nesmelov « la nouvelle théologie », Florovsky y applique les critères 
théologiques. Cela détermine sa compréhension du but de la conception de 
Nesmelov: (« montrer l’identité entre la vérité chrétienne et l’idéal de la 
conscience humaine de soi » [4, p.449]) et de sa réalisation. Selon Florovsky, 
elle est raisonnée, schématique, elle ne contient pas d’information suffisante sur 
l’Église et les sacrements, sur la vie spirituelle [4, p.449]. Il faut remarquer 
particulièrement deux points à propos de l’appréciation de La Science de 
l’Homme par le Père Georges qui seront contestés par le Père Basile. Le 
premier est une compréhension simplifiée de l’influence de Feuerbach (ici 
Georges Florovsky a suivi Nicolas Berdyaev qui avait écrit: « La pensée de 
Feuerbach sur le mystère anthropologique d’une religion est transformé par lui 
(Nesmelov) en instrument de défense du christianisme» [4, p.445]). L’autre, 
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c’est l’anti-historisme (selon le Père Georges, l’homme de Nesmelov « ne vit 
pas dans l’histoire mais en privé, avec ses pensées traînantes» [4, p.449]). 

En discutant de ces questions avec Florovsky, Zenkovsky fait quelques 
observations importantes qui révèlent le sens de la philosophie chrétienne. 
Premièrement, en expliquant le rapport entre les points de vue de Nesmelov et 
Feuerbach, il note leur différence fondamentale. L’anthropologisme de 
Feuerbach est le produit de l’immanentisme religieux et l’anthropologisme de 
Nesmelov demande une ascension vers Dieu comme Absolut [3, p.549]. 
Donc, selon le Père Basile Zenkovsky, Florovsky et Berdyaev n’ont pas vu 
l’intuition religieuse initiale de l’homme chez Nesmelov [3, p.548]. Il répète 
cette idée plusieurs fois. Par exemple, « Chez Nesmelov, sa conscience 
religieuse a éclairé de façon originale le problème de l’homme pour lui-
même » [3, p.534]. Et encore: « Chez Nesmelov, l’important n’est pas 
comment il a essayé d’exprimer les principes du christianisme – ici beaucoup 
de choses sont discutables et unilatérales – mais l’important c’est qu’il a 
essayé d’exprimer par les moyens de la philosophie ce que le christianisme 
nous fait découvrir au sujet de l’homme » [3, p.534]. Cette dernière 
affirmation de Zenkovsky fixe la différence entre l’approche méthodologique 
de Florovsky et la sienne au sujet des appréciations de la philosophie 
chrétienne: pour le Père Georges, elle est un exposé des principes du 
christianisme dans une autre langue, pour le Père Bazile, c’est une réponse 
nouvelle à de vieilles questions philosophiques, une réponse fondée sur la 
dogmatique chrétienne. À notre avis, ces deux observations expliquent la 
compréhension chez Zenkovsky d’une distinction entre la théologie et la 
philosophie religieuse. La philosophie religieuse n’est pas du tout un « guide » 
pour l’homme sur la voie de l’incrédulité vers la foi chrétienne, elle n’est pas 
une règle de vie spirituelle mais une réflexion d’un homme croyant au sujet de 
problèmes existants qui démontre combien ceux-ci peuvent être compris plus 
profondément à travers le prisme de la foi. 

En ce qui concerne la non-historicité de l’œuvre de Nesmelov, 
Zenkovsky entre de nouveau en polémique avec Florovsky. Il écrit: « Si 
Nesmelov n’a pas proposé la philosophie de l’histoire dans sa plénitude des 
problèmes historiosophiques, il a toutefois perçu le mystère de l’histoire plus 
profondément que Solovyev, ayant placé le thème du salut au centre de 
l’histoire » [3, p.549]. En remarquant que la théorie de Nesmelov se rapproche 
de la philosophie existentialiste et que, chez ce dernier, on trouve des 
digressions dans la direction d’un certain psychologisme, Zenkovsky 
considère que « tout cela se perd à cause de son insignifiance dans la 
construction générale de Nesmelov » [3, p.549]. 

Si le Père Georges a montré les faiblesses de La Science de l’Homme à la 
lumière de la théologie, le Père Basile a attiré l’attention sur ses points forts 
qui étaient conditionnés par la conception chrétienne du monde et de l’homme 
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par rapport aux autres théories philosophiques. Tout d’abord il a vu dans le 
système de Nesmelov:  

1) non pas un rétrécissement de philosophie à l’anthropologie, mais 
explication anthropologique de philosophie (« l’homme aspire avant tout à 
expliquer non pas le monde mais sa position dans le monde» [3, p.535]); 2) 
fondé sur l’intuition religieuse initiale d’ une ambivalence ontologique de 
l’homme qui est la clé de la cosmologie, de l’ éthique et de la métaphysique 
(et à la différence d’un traitement séculier de cette ambivalence dans le 
« presque positivisme » de Herzen, Lavrov et Mikhaylovsky où «la sphère 
morale n’est qu’un supplément incompréhensible à la nature de l’homme » [3, 
p.549], et à la différence de la compréhension d’une loi morale par Kant 
comme donnée a priori, la moralité apparaît à partir d’une conscience 
religieuse d’homme, elle est conditionnée par la métaphysique: si une 
personne prend conscience de l’image de Dieu, alors sa vraie vie est la vie à 
l’image de Dieu [3, p.545], selon Nesmelov), 3) parce qu’à la lumière du 
concept de « péché originel » en tant que source de cette ambivalence « se 
révèle la vérité sur le monde, ayant chuté dans un état maladif à cause de 
l’homme, et du concept de l’homme comme l’image de Dieu », «la sphère 
morale acquiert un « impératif catégorique » (« exalté » mais non compris par 
Kant)», et «le concept du salut reçoit son importance centrale) (comme dans la 
littérature patristique) » [3, p.549]. 

Ainsi nous avons les points de vue du théologien (Florovsky) et du 
philosophe (Zenkovsky) sur les formes possibles de l’existence de la pensée 
religieuse. Restant encore devant un choix, nous essaierons d’analyser les 
conséquences possibles de l’acceptation de l’un ou l’autre de ces systèmes 
d’appréciation, les ayant replacés dans le contexte historique de notre époque. 
La caractéristique principale de celle-ci, la sécularisation, rend notre choix 
pratiquement impossible. Nous vivons à une époque où dans la conscience 
sociale, il n’y a plus de place ni pour une seule et unique vérité chrétienne, ni 
même pour deux vérités – une religieuse et l’autre philosophique (comme ce fut 
le cas à l’époque de la décadence à Byzance [5, p.294], selon le Père Alexandre 
Schmeman), du fait que la foi religieuse est rejetée de la sphère de la « vérité 
pour tous », de la sphère de la vérité scientifique objective. La reconnaissance 
de la possibilité d’une philosophie religieuse est une des voies de retour des 
vérités éternelles du christianisme dans l’espace des vérités admises par tous, et 
de ce fait, la possibilité de participer à un niveau d’égalité aux réflexions sur 
l’époque à laquelle nous vivons. C’est la perspective que nous ouvre le point de 
vue de Basile Zenkovsky sur la philosophie religieuse russe. Mais nous ne 
pouvons pas l’admettre comme absolument parfaite et acceptable. 

Le point de vue de Georges Florovsky pris dans le contexte que nous 
avons proposé reflète les différences fondamentales entre la philosophie 
séculière et la philosophie religieuse. Si pour la première, le passage d’une 
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libre pensée à l’arbitraire d’un jeu de mots est possible et caractéristique, pour 
la seconde, ce passage est extrêmement dangereux. Car à la différence du 
jugement du temps, qui s’accomplit sur la philosophie séculière et qui compte 
beaucoup pour elle, où le changement des idées se fait de plus en plus vite, 
pour la philosophie chrétienne, le jugement de la vérité éternelle est le plus 
important car c’est cette vérité éternelle qu’elle présente au monde sécularisé 
et c’est par cette vérité qu’elle est vérifiée. C’est pourquoi l’appréciation 
théologique d’une philosophie religieuse est nécessaire non pas pour la rejeter 
comme forme de conscience religieuse mais pour la transformer en un 
témoignage plus parfait de la vérité éternelle dans le monde des vérités 
imaginaires de la philosophie séculière. 
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ВПЛИВ БОГОСЛОВ’Я ТРІЙЦІ 

НА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКУ ПРОБЛЕМАТИКУ 
 
Попередня епоха ставила питання соціального життя в дискурсі со-

ціально-політичному з його тиском суспільства на індивіда: при чому 
відбувалася соціалізація приватного – зафарбовування та адаптування 
людини до домінуючих структур влади, у наші дні можна говорити про 
перемогу історичного матеріалізму з його домінуванням соціально-
економічного дискурсу, що відбувається при приватизації соціального – 
це приводить до нехтування соціальними питаннями як на рівні практи-
чному (що не є предметом даного повідомлення), так і на рівні теоретич-
ному. Теза про перемогу історичного матеріалізму може виглядати зух-
валим викликом, але мова йде про зовсім прості та очевидні речі, на фа-
ктичність яких вказує православний філософ Христос Яннарас: “Достат-
ньо очевидно, що комуністичні режими у Східній Європі були зруйнова-
ні не в результаті народної реакції на історичний матеріалізм. Вони зба-
нкрутували в результаті стремління до все більш послідовного історич-
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ного матеріалізму. ... Над ними взяла гору вміла та більш ефективна сис-
тема історико-матеріалістичного керування людським життям взамін 
системи недостатньої та неефективної. ... Сучасний лібералізм сповідує 
економічну та політичну свободу, але на практиці демонструє, що вибо-
рчі уряди, демократичні інститути, профспілки тощо – це безсилі тіні, 
поневолені домінуючою глобальною владою гігантських транснаціона-
льних корпорацій, інвестиційних банків, фінансових установ, підпри-
ємств великого бізнесу, значних страхових компаній, засобів масової 
інформації та валютних біржевиків” [4, с.205]. Сучасна ситуація з особ-
ливою гостротою привертає увагу думки до осмислення різноманітних 
форм суспільних зв’язків – у галузі соціально-політичній це увага до суті 
громадянського суспільства та його ролі, виділення особливої значущос-
ті комуникативно-інформаційних технологій; релігійні мислителі став-
лять це питання як осмислення феномену Церкви (саме у цьому зв’язку 
протистояння Церкви глобалізуючій тотальності, побудованої на зма-
ганні в успіхах цивілізації і говорить про тріумф історичного матеріаліз-
му Х.Яннарас), у антропології – це увага до особистісних форм буття та 
проблем ідентичності. Можливі й інші варіанти підходу до цього питан-
ня, але різноманітні спеціально-галузеві формулювання містять у собі 
осереддя-основу – феномен відношення з його реальністю, що вислизає 
від погляду: чи володіють реальністю одиниці-атоми, що відносяться-
зв’язуються, чи реальність належить самому відношенню як третьому. 
Для соціальної філософії це осмислення питання: чи існує суспільство як 
деяка реальність, особлива сфера буття. 

Онтологія соціального, на мій погляд, виявляє свою своєрідність при 
залученні богословської проблематики та термінології і може бути озна-
чена як онтологія причетності – все реально існуюче існує мірою індиві-
дуальної причетності, що не припускає безмежного злиття, але не мож-
ливе без взаємопроникливої прозорості та відкритості, коли межі, лінії 
розрізнення не стільки роз’єднують, скільки впускають Іншого. Ця про-
блема розгорнута Г.Батіщевим при розгляді різних типів соціальних 
зв’язків, які він розподіляє на соціал-органічні – зачинені та відкриті, та 
соціал-атомістичні – зачинені та відкриті [1, с.298-377]. Але, на мій пог-
ляд, найбільшої виразності, витонченості та очевидності проблеми спів-
відношення одиничного-загального-особливого, приватно-відокремленого 
і універсального, одного і множинного досягає у тринитарному богослов’ї 
– досвід осмислення троїстості значно підвищує рівень розуміння (рос. – 
понимания, в термінології В.Дільтея – Verstehen як співчутливого прий-
мання на відміну від Begreifen як відстороненого розуміння) людини як 
істоти, що знаходиться у спілкуванні – безпосередньо з іншими людьми, 
сутнісно – з Богом. Теза про суспільно-історичне буття людини розкриває 
нові виміри і привертає увагу багатьох мислителів. 

 В.Зеньковський розглядає соціальність людського буття не зовнішнім 
чином – як зв‘язок відокремлених осіб, але говорить, що “узлагодженість 
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окремої людини з людством створює ... полюс соціальності у особистості, 
цілковито невід’ємний від внутрішнього життя особистості” [2, с.134], що 
можна зіставити з корелятивністю понять Я і Ми: Ми не є сумою відокрем-
лених Я, але постає множинною різноликою єдністю. У тринітарному бого-
слов’ї цей вимір відношення схоплений розрізненням понять “ομοιουσιος” 
та “ομοουσιος” (“оміусіас” та “омоусіас”, “єдиноподоба” та “єдиносущиє”), 
що стало, як говорить В.Зеньковський, підґрунтям двох різних метафізич-
них концепцій [2, с.134]. Він розглядає проблематику омоусіанцтва та оміу-
сіанцтва у зв’язку з питаннями антропологічними, але бачиться коректним 
застосування її до проблеми розуміння сутності суспільства. При чому, важ-
ливими є не стільки словесно вимовлені результати, скільки принципи, що 
структурують думку – що можна експлікувати при розгляді осмислення 
проблеми троїстості у тринітарному богослов’ї. 

Справа не у тому, щоб перенести структуру Трійці на розуміння су-
спільства і мислити за аналогією у змісті – справа у способі мислення, 
рухомості понять. На це звернув увагу і К.Прігов, говорячи про діалек-
тику іпостазування та гіпостазування [3, с.188], що у контексті предмету 
нашого розгляду може бути дещо видозмінене: як тільки суспільство як 
таке бачиться домінуючо-самостійним, відбувається гіпостазування цьо-
го поняття і поняття вводиться у ранг самостійного існування як погли-
наюче живу множинність конкретного існування, але у помилці гіпоста-
зування міститься зв’язок з іпостассю – реальним буттям на відміну від 
уявності та мислимості: суспільство не є самостійним існуванням поза 
своїм іпостасним існуванням – але не є номіналістичною позначкою для 
суми індивідів; реальне існування належить живим людям (істотам, а не 
безликим тіням від загальної сутності), але суспільство не може бути 
зрозумілим з суми окремих індивідів як частин. Повертаючись до тези 
“людина є суспільною істотою”, слід звернути увагу на те, що суспільст-
во може бути визнане началом для людини, але не у часі, не як передую-
ча відокремленій людині поглинаюча її загальність, а як відкритість ін-
шим та трансцендуючий самотність зв’язок, присутній у самій людині. 
Можна стверджувати, що суспільство не зовні людини, а в ній – цей ас-
пект суспільності людини може бути розкритим через розрізнення суспі-
льного та соціального та продумування проблеми відчуження. 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО 

АНАЛІЗУ ДИСКУРСУ РЕЛІГІЙ 
 
Релігія функціонує у суспільстві як складна система, але в межах цієї 

системи функціонують взаємодіючі підсистеми. Таку взаємодію най-
більш успішно можна досліджувати крізь призму багатовимірності соці-
ально-філософського аналізу. У такій багатовимірності пріоритетнім 
завданням є актуалізація розуміння релігії як специфічного комунікати-
вного простору. Для такого простору характерними є окремі визначальні 
характеристики, дослідивши які ми поглибимо філософське розуміння 
суспільства, його функцій та структури. 

Для формування цілісного та вичерпного розуміння комунікативно-
го поля в межах певної соціальної структури, нам необхідно відстежити 
основоположні засади релігійного дискурсу, як сегменту, або певного 
зрізу загально суспільного дискурсу. «Ми живемо у світі дискурсу, - як 
зазначає Р.Колінз, - суспільство само по собі є не чим іншим, як різнови-
дом тексту, який у різні часи, читається різними способами» [1, с.43].  

У такому ракурсі, ми пропонуємо використовувати визначення дискур-
су, як ціннісно-формуючого комунікативного процесу, яке пропонує 
Т.А.Ван Дейк [4] – професор Амстердамського університету. Відповідно до 
такого визначення дискурс є комунікативною подією, що відбувається між 
тим, хто говорить та тим, хто сприймає. Дана комунікативна подія відбува-
ється у визначених історико-культурних межах, які називаються «контекст». 
Дискурс, як сукупність комунікативних подій, постає як процес, у якому, з 
одного боку, реалізується окрема культурна «програма», а з іншого може 
виникати нове розуміння того чи іншого феномену. Під таким кутом зору, 
релігія є складною сукупністю комунікативних подій, які одночасно відо-
бражують та формують історико-культурний контекст. 

Дискурс релігій, як вже зазначалось, має ряд властивих виключно йому 
характеристик. Ми розглядаємо дискурс релігій, як складову частину струк-
тури дослідження дискурсу в межах соціальної філософії. Досліджуване 
нами явище, на відміну від інших типів дискурсу, як наприклад політично-
го, національного чи ін., є малодослідженим та потребує специфічного ме-
тодологічного підходу, що зумовлюється змістовними характеристиками 
явища, котре ми досліджуємо. Залежно від специфіки комунікативного про-
стору, а саме, від соціального інституту, ми можемо визначити і специфіку 
систем аргументації, які використовуються у тому чи іншому дискурсі.  
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Одним із специфічних аспектів соціально-філософського досліджен-
ня дискурсу релігії є специфічна позиція дослідника. Досліджуючи дис-
курс релігій, ми маємо уникати світоглядної упередженості, тобто, ми, 
фактично, виходимо за рамки контексту, в межах якого здійснюється 
дискурс релігій. Філософський підхід дозволяє дослідити феномен з 
огляду на його внутрішні причини. 

Необхідно вказати на низку істотних ознак дискурсу релігій. Перш 
за все, варто зазначити, що комунікативна активність в межах релігійної 
підсистеми суспільства має такі особливості як: регламентованість ко-
мунікативних дій, субординація агентів дискурсу та ритуалізованість 
матеріального вираження комунікативної активності. Наприклад, якщо 
розглядати сповідь, як специфічний вид релігійного дискурсу, ми помі-
тимо, що залежно від релігійної традиції реалізується той чи інший рег-
ламент, відповідно до якого має відбуватися увесь процес.  

Важливим аспектом соціально-філософського дослідження дискурсу 
релігій є також розмежування його формальних та сутнісних визначаль-
них рис. Серед формальних, тобто соціально-лінгвістичних його ознак ми 
можемо виділити: орієнтованість на розв’язання однієї з ключових про-
блем тої чи іншої релігійної традиції. Річ у тім, що специфіка релігійного 
досвіду, який впливає на формування комунікативних засобів в межах 
релігії не завжди може адекватно відображуватись засобами мови. Нерідко 
в межах релігійної традиції ми можемо зустріти комунікації, які потребу-
ють певного психологічного стану та емоціонального забарвлення.  

Релігійний дискурс варто розглядати як такий, що може бути реалі-
зований в межах суспільства, відповідно, такий тип дискурсу може мати 
мовне вираження, яке доступне для розуміння будь-якого члена соціоку-
льтурного простору, в межах якого він відбувається. З іншого боку, релі-
гійний дискурс, може бути орієнтованим на явища трансцендентного 
характеру, відповідно, дослідження таких типів релігійних комунікації 
передбачають застосування специфічного герменевтичного підходу, у 
якому досліджуваним явищем постає не лише послання, чи конкретний 
комунікативний акт, але й адресат та контекст. 

Розкриваючи соціально-філософську специфіку дискурсу релігій, 
неможливо оминути увагою таку його особливість, як символічність ба-
гатьох дій в ньому, що є специфікою змісту дискурсу релігій. Відповід-
ним чином, і сфера релігійно-етичного значення поміщена у систему 
взаємодій комунікативних елементів в межах такого інституту як релігія. 

 Проблема визначення змісту та значення символів, є досить складною 
філософською проблемою, яка розв’язується на рівні сучасної логіки та 
лінгвістики. Як уже згадувалося, незважаючи на міждисциплінарність на-
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шого дослідження, ми маємо проводити його під проводом соціально-
філософської методології. Тобто дискурс релігії визначається нами крізь 
призму соціального та загальнокультурного значення символів, що функ-
ціонують в його межах, але лише у тій мірі, в якій, цей символізм проявляє 
себе на рівні всього суспільства. Як зазначає Г.Почепцов, «сучасний ко-
мунікативний простір характеризується запозиченням методів, які отри-
мують визнання як в одному, так і в іншому дискурсі» [3, с.64].  

Як висновок ми можемо вказати на те, що дискурс релігій є специ-
фічним об’єктом дослідження в межах сучасної соціальної філософії. 
Його специфіка визначається, передусім особливостями внутрішнього 
характеру феномену релігії як соціального інституту та соціальної орга-
нізації. Соціальна філософія дозволяє дослідити дискурс релігії як один 
із аспектів загальнокультурного дискурсу на рівні світового комунікати-
вного процесу. Дискурс релігій, у такому відношенні, постає як складо-
вий елемент у структурі соціальних зв’язків та взаємодій. 

Описуючи дискурс релігій, необхідно, здійснити теоретичне абстрагу-
вання від тієї соціокультурної ситуації, в межах якої відбувається дискурс 
релігій й, відповідно, досліджуване нами явище. В іншому випадку, дослі-
дник є частиною одного із структурних елементів дискурсу релігій. Як 
відомо, текст не може бути зверненим на себе. Для того, щоб реалізувати 
дослідження дискурсу релігій, необхідно також встановити конкретні зна-
чення усіх елементів такого дискурсу. Фактично, в межах соціальної філо-
софії відбувається дослідження того явища, яке вже відбулось. Відповідно 
до нашого визначення дискурсу, ми можемо його дослідити лише після 
того, як він відбудеться. У іншому випадку ми будемо долучені до нього й 
тим самим порушимо один із методологічних принципів дослідження.  

На нашу думку, виходячи із запропонованих принципів розгляду 
дискурсу релігій в межах сучасної соціології релігії, ми можемо сформу-
вати засади дослідження такого складного та багатовимірного явища як 
феномен дискурсу релігій.  
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ВПЛИВ АКСІОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ КАНТА 
НА ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 
І ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

 
«Назад до Канта» – значить іти вперед  

(Г.Функе) 
У філософсько-релігієзнавчому дискурсі сьогодення гостро стоїть пи-

тання про статус релігієзнавства як науки, проблема внесення його до чис-
ла нормативних дисциплін для вивчення студентами ВНЗ (такого статусу 
релігієзнавство нещодавно і, з точки зору більшості фахівців – необґрун-
товано – було позбавлене). А тому, на нашу думку, досить актуальним 
буде розгляд методологічного інструментарію релігієзнавчої науки через 
призму впливу на нього аксіологічної доктрини І.Канта. Такий вплив, 
вважаємо, є незаперечним і досить істотним, особливо щодо формування 
теоретичного підґрунтя цієї науки та її основних принципів. Аксіологічна 
доктрина І.Канта має чітку гуманістичну, людиностверджувальну, мора-
льно-етичну спрямованість, потенціал толерантизації релігійних відносин, 
збалансування церковно-державних стосунків та розв’язання проблеми 
релігійної освіти в школі та ВНЗ. Адже здобутком Кантової аксіологічної 
концепції є те, що в її контексті утверджено життєву автономність мора-
льної свідомості, вказано на відносну самодостатність моральних вартос-
тей і моральної поведінки. Таке розуміння свідчить про поступ в усвідом-
ленні проблем співвідношення свободи і відповідальності як сутнісних 
характеристик самосвідомої особистості. Вчення Канта про категорич-
ний імператив, апелюючи до розумної доброї волі людини, закликає її 
навіть всупереч повсюдній аморальній практиці приборкувати власний 
егоїзм і бути завжди вірною моральному обов’язкові, смисл якого поля-
гає в тому, щоб вбачати у кожній людській особі мету, а не засіб. Такі 
настанови Кантової філософії, безперечно, вплинули на становлення 
ідеології відкритого суспільства, де людина, її життя та гідність визна-
ються найпершими пріоритетами. Його ідея Всезагальної церкви може й 
повинна об’єднувати всіх людей, які співвідносять своє життя з додер-
жанням ідеалів Божої волі – моральним способом життя як служіння 
Богу. Нашим завданням є обґрунтувати твердження про те, що саме такі 
настанови кантівської аксіологічної доктрини збагатили сучасне релігіє-
знавство методологічним та теоретичним багажем, який підносить цю 
науку на нормативний рівень і робить її необхідною для вивчення сучас-
ною молоддю як соціальною базою формування майбутньої еліти. 
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Говорячи про вплив І.Канта на теоретичний базис релігієзнавства, 
слід виділити такі предметні сфери цієї науки, як філософія релігії, фе-
номенологія релігії та психологія релігії. Щодо філософії релігії саме в 
Новий час накреслюється дві її типологічні моделі – філософське релігі-
єзнавство та філософська теологія. І.Кант, ґрунтовно розробивши власну 
концепцію філософського осягнення проблем релігії, є одним з фундато-
рів філософського релігієзнавства, адже у цьому напрямку філософії ре-
лігії розв’язується проблема взаємовідношення двох понять: людина – 
надприродне. Фактом є людиномірність філософії релігії, адже в центрі 
її дослідження стоїть людина в її осягненні Трансцендентного, а не об-
ґрунтування буття Бога і можливості його впливу на життя людини та 
способи й можливості людини «власкавити» Бога. Саме такої векторнос-
ті філософсько-релігієзнавчим пошукам надав І.Кант, адже, як пише 
А.Гулига: «Його філософія людиномірна… Для Канта проблема людини 
стоїть на першому місці. Він не забуває про Всесвіт, але головніше для 
нього – людина» [1, с.5]. Людиномірність кантівської аксіологічної док-
трини підтверджує одне з найвідоміших формулювань категоричного 
імперативу Канта: «Чини так, щоб ти завжди ставився до людства у сво-
їй особі, й особі будь-кого іншого, як до мети, і ніколи не ставився б до 
нього як до засобу» [4, с.270]. З цього випливає важлива для сучасної 
філософії релігії ідея примату міжлюдського порозуміння носіїв неодна-
кових релігійних традицій над їхніми догматичними рамками.  

Щодо ідейного поля феноменології релігії, то незаперечним є вплив 
І.Канта на формування принципу дослідження релігії як феномена, що 
спирається на емоційно-вольову сферу душі, зміст якого мотивується 
настановами ціннісної свідомості людини. Цей принцип у полеміці з 
позицією Канта започаткував родоначальник «ліберальної теології» і 
яскравий представник феноменологічного напрямку дослідження релігії 
Ф.Шлейєрмахер. «Представники нового протестантизму, який отримав 
найбільш адекватне вираження в «ліберальній теології», зробили спробу 
зблизитись з ідеалістичною філософією, взявши на озброєння деякі по-
ложення філософських систем Канта...» [2, с.386]. Ідея ототожнення віри 
з емоційно-вольовою сферою людської душі цілком очевидно перегуку-
ється з Кантовою тезою про опору релігійного змісту на практичний ро-
зум – автономну добру волю й належнісні настанови людини, з яких ви-
пливають ідеї загального блага та Божественної сутності як гаранта його 
есхатологічно-сотеріологічного здійснення.  

Психологія релігії одним з важливих аспектів дослідження вважає 
феномен релігійної віри. Важливий вектор, який надав І.Кант для дослі-
дження феномена релігійної віри засобами психології, містяться в насту-
пній його думці: «Я мусив обмежити знання, щоб звільнити місце для 
віри» [3, с.29]. І в цій, на перший погляд, не оригінальній думці криється 
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принципово інше розуміння Кантом сутності віри, у порівнянні з яким 
навіть конфесійна віра є певним видом знання, тому що засвоюється лю-
диною ззовні, а не зароджується всередині душі людини внаслідок її аксі-
ологічних пошуків. Так, це не логіко-когнітивний тип знання, але це інфо-
рмативне знання, що є надбанням багатьох культур і передається від по-
коління до покоління. Для Канта ж ключовим є внутрішній порив людсь-
кої душі у питаннях віри та моральної поведінки. Адже тільки тією мірою, 
якою ми плекаємо власну моральність і втілюємо її в конкретній поведін-
ці, ми й визнаємо буття Бога: тому що лише його трансцендентною волею 
може здійснитися субстанціювання добра, перетворення його на онтологі-
чний закон загального блаженства. Ці проблеми є актуальним для психо-
логії релігії, особливо в галузі вивчення раціонального пізнання в структу-
рі релігійної віри, впливу несвідомих структур психіки на її віру і т.д. 

Основні принципи релігієзнавства як науки такі, як принцип 
об’єктивності й толерантності мають також чіткі перегуки з аксіологіч-
ною доктриною Канта, що свідчить про те, що сучасна релігієзнавча на-
ука наснажувалася з неї певними методологічними орієнтирами. Адже, 
якщо принцип об’єктивності передбачає вивчення релігії незалежно від 
умов і засобів пізнання, то саме Кант і наголошував: «Чиста релігійна віра 
одна тільки може обґрунтувати всезагальну церкву, адже тільки вона є 
вірою розуму, яку можна переконливо прищепити кожній людині, нато-
мість історична віра, ґрунтована лише на фактах, може поширювати свій 
вплив не далі, ніж це дають змогу зробити обставини часу та місця, нада-
ючи інформацію, що дозволяє судити про її достеменність» [5, с.117]. 

Принцип толерантності якнайкраще простежується у вченні 
І.Канта про Всезагальну Церкву, яка б об’єднувала людей різних віро-
сповідань, але таких які є, в першу чергу, людьми доброї волі в межах 
невидимої Всезагальної Церкви. Ця концепція націлена на витворення 
толерантного та морального релігійного осередку, що зумів би 
об’єднати у собі всіх віруючих людей. І байдуже в межах якої релігій-
ної організації вони себе ідентифікують, основне, щоб головною метою 
діяльності їх громади було моральне виховання своїх прибічників. Са-
ме настанова на доброчесне життя як єдиний істинний спосіб служіння 
Богові та утвердження його благої волі може об’єднати ворогуючі релі-
гійні організації чи протилежні типи світоглядного самовизначення. 
Звичайно, що таке об’єднання не обов’язково існуватиме юридично, по 
формі, але основне, щоб людство змогло витворити таке об’єднання по 
змісту, глибинно. Адже, як вказує Кант «є одна тільки істинна релігія, 
хоча можуть бути різні види віри» [5 с.177]. Це істотне практико-
методологічне підґрунтя толерантизації міжрелігійної комунікації. 
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Отже, вплив аксіологічного вчення Канта на методологічні та ідей-
но-теоретичні засади релігієзнавства як науки є незаперечним, що збага-
чує цю науку як у загальнотеоретичному, так і ціннісному планах. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ 

ФІЛОСОФСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
 
Одним з центральних завдань професійного філософського дослі-

дження є рефлексія щодо способу мислення та свідома робота над понят-
тями. Як методологічна основа науки філософія покликана сприяти адек-
ватному осмисленню будь-яких феноменів, що є необхідним для глибоко-
го та всебічного дослідження предмету, чіткого, детального розкриття 
його суті в науковій літературі. Останнє у свою чергу робить можливим 
взаєморозуміння між вченими-дослідниками, а також взаємопорозуміння 
в просторі суспільних відносин: сприяє адекватному осмисленому сприй-
няттю суспільством інформації в науковій, політичній, економічній та ін-
ших сферах життєдіяльності, можливості співпраці науковців з педагога-
ми, психологами, соціальними працівниками, зацікавленими в практично-
му використанні досягнень науки. Чим чіткіше сформульовані наукові 
поняття, чим глибше виявлена їх категоріальна основа, тим вищий науко-
вий рівень тієї чи іншої наукової теорії і тим важче приховувати наукову 
безграмотність в об’ємних, громіздких, вигадливих та пустих формулю-
ваннях, до яких іноді вдаються, щоб компенсувати відсутність змісту ро-
боти, відсутність мислення і тим самим підняти свій “науковий імідж”.  

“Оброблені” поняття важче використати для маніпулювання масо-
вою свідомістю в ідеологічних цілях. Забезпечення такої “чесності нау-
ки” є надзвичайно важливим завданням для науковців в умовах форму-
вання нових демократичних стосунків у нашій державі. Суто політичні 



 181

проблеми набувають іншого характеру під кутом зору діалогічного ро-
зуміння людських взаємин. Те ж саме можна сказати й про відносини 
міжконфесійні та міжрелігійні, а також про стосунки церкви та держави, 
релігії та культури в сучасному світі.  

За умов інтенсивного розвитку нових дисциплін (які, до речі, також 
є результатом зустрічі та діалогу попередніх – так звані дисципліни, що 
виникають “на стику” різних галузей науки) професійне наукове розріз-
нення понять постає нагальною потребою сьогодення. Зокрема це твер-
дження стосується релігієзнавства, яке науковці поділяють на богослов-
ське та академічне (так зване світське) на основі різних дослідницьких 
установок, різних теоретичних цілепокладань, принципів та методів.  

З огляду на такий поділ ми пропонуємо розробляти методологічні 
засади філософського релігієзнавства, яке б в силу специфіки філософ-
ського стилю мислення проводило б належну рефлексивно-критичну 
роботу над понятійно-категоріальним апаратом релігієзнавства в цілому, 
– завдяки чому релігієзнавство розвивалось би в формі високої науки, а 
його дослідження були представлені на належному теоретичному рівні. 
Представники світського релігієзнавства звинувачують богословське 
релігієзнавство у деякій замкненості та за ангажованості, і у цьому є пе-
вна правда. Власне філософське релігієзнавство могло б у цьому плані 
допомагати релігієзнавству богословському теоретично-рефлексивно 
прояснювати свої основні категоріальні вузли, доводячи їх до поняття (в 
геґелівському розумінні) і тим самим відкрито репрезентувати свої по-
зиції на високому теоретичному рівні. А академічному релігієзнавству – 
уникати редукціонізму та вузьких рамок сцієнтизму. Адже філософське 
мислення є й свідомо категоріальним (теоретичним), й історичним вод-
ночас (воно відверто позиціонує себе в певному історичному часові і 
вбирає в себе творчі здобутки попередників), що, своєю чергою, дає ці-
лісну картина розвитку сутнісних зв’язків. Щодо історичності філософ-
ського мислення, то ця риса філософії повністю відповідає історичному 
принципу релігієзнавства. Оскільки таке мислення категоріальне, воно й 
онтологічне, тобто його категорії і поняття вписані в найбільш фундаме-
нтальне і всезагальне ціле (буття), воно максимально конкретне, бо бере 
на себе відповідальність узгоджувати взаємозв’язок понять з їх предме-
том. Названі особливості власне філософського мислення максимально 
можливо відповідають складності предмету релігієзнавства: “академічне 
релігієзнавство має розглядати людину саме в контексті буття, всередині 
його, у специфічному відношенні людини до нього як суб’єкта пізнання 
та дії, суб’єкта життя [1, с. 19]”. Філософське мислення прагне до істин-
ності та об’єктивності, які відповідно корелюються з такими принципа-
ми релігієзнавства, як позаконфесійність (незаангажованість) та плюра-
лізм (каузальний та логічний) [1, с. 72]. Формування філософського релі-
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гієзнавства могло б зняти суперечності в позиціях щодо місця філософії 
релігії в структурі релігієзнавства. Наприклад, В. Л. Петрушенко вважає, 
що філософія релігії не входить в структуру релігієзнавства, а співпра-
цює з ним як окрема галузь знання [2, с. 17]. У філософському релігієз-
навстві філософія могла б зайняти місце методологічної основи для релі-
гієзнавчих досліджень. Зокрема, ми пропонуємо розглядати діалогізм як 
метод філософської інтерпретації християнської догматики, культу, ду-
ховного життя та інших елементів структури релігії, що і може стати 
однією з основних характеристик філософського релігієзнавства.  

Вже не виникає сумніву, що філософія не суперечить принципам світ-
ських наук та дисциплін, особливо зважаючи на те, що філософія виступає 
методологією науки як такої. Але досі залишається під питанням взаємо-
дія філософії з такою специфічною галуззю знання, як богослов’я. Відпо-
віддю на це питання може стати філософське релігієзнавство.  

Для сучасної науки вже не характерне різке протиставлення вільної 
світської думки і віруючого розуму. Тому об’єднання зусиль філософії 
та богослов’я для вирішення нових проблем, на нашу думку, є цілком 
закономірним кроком. Адже ці дисципліни спрямовані перш за все на 
осмислення та визначення духовної ситуації часу, яка ставить їм нові 
запитання: яке значення має філософська традиція для сучасного мис-
лення? Чи існує між ними спадковість? Чи можна розуміти термін “пос-
тсучасність” як нову увагу до минулого, а термін “постхристиянська 
епоха” як можливість по-новому осмислити християнський спадок євро-
пейської культури і заново поставити питання про його актуальність? Чи 
існує ще єдиний простір думки для філософії та богослов’я (а отже, про-
стір, де сходяться наука і релігія (відбувається діалог між ними), простір 
де може розвиватись і релігієзнавство)? 

Філософ покликаний співвідносити свій досвід світу з мовою наяв-
ної культури, яка пропонує йому певний спосіб розуміння світу і гово-
ріння про нього. Тому основне його завдання і функція полягає в тому, 
щоб задавати питання (ставити під питання) і світу, і існуючій культурі, 
тобто ставити питання собі (вести діалог з собою), який одночасно пере-
буває в світі-космосі та світі-культурі.  

Основне у методології філософського релігієзнавства – це культура 
роботи з поняттями, культура оперування ними. Йдеться не про якусь 
особливу техніку, технологію чи методику, які можна було б застосову-
вати абстрактно без аналізу суто конкретного змісту. Акцент слід робити 
саме на культурі категоріально-понятійного руху, де саме поняття “куль-
тура” постає у найглибшому смислі. А культура такого теоретико-
рефлексивного руху полягає у тому, що поняття (у вигляді лише термі-
нів) не беруться готовими з буденного представлення, з інших наук чи 
так званих “міждисциплінарних досліджень”, у відстежується насампе-
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ред та реальність (яка є історичною за своєю природою), яка входить у 
зміст поняття, “знімається” у ньому. Категорії доводяться до поняття, до 
розуміння, а у змістові понять розкривається їх категоріальний каркас. 
При цьому поняття постають як синонім розуміння суті справи, а не у 
своїй формально-логічній редукції як проста “сукупність істотних 
ознак”1. Тоді поняття виступає суто діалектичною єдністю всезагально-
го, особливого та одиничного.  

Отже, поза культурою роботи з поняттями власне філософське релі-
гієзнавство не здатне виконувати свою роль, – воно не буде, говорячи 
геґелівською мовою, “відповідати своєму поняттю”. А те, що не відпові-
дає своєму поняттю, знаходиться поза істиною. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЇ: 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 
На сьогодні в релігієзнавчій і соціологічній думці не існує єдиної, чіткої 

дефініції релігії. Різні дослідники, залежно від спрямування свого наукового 
інтересу і методологічних позицій, по-різному підходили до цього питання. 
Загалом у соціологічній думці можна виокремити такі напрями у розумінні 
релігії, як функціональний (Е.Дюркгайм, Т.Парсонс), марксистський 
(К.Маркс) та феноменологічний (розуміючий) (Г.Зіммель, П.Бергер). 

Е.Дюркгайм тісно пов'язував релігію з питанням інтеграції групи, 
збереження її цілісності. Для нього релігія – “це єдина система вірувань і 
дій, які об'єднують в єдину моральну спільноту, яку називають Церквою, 
всіх тих, хто є її прибічниками” [1, с.230-231]. Релігія для Дюркгайма – 
явище соціальне за суттю. Це дії, які підтримують солідарність, гармо-
нію в суспільстві, яке виступає як синонім Бога. І головне в ній – саме 
колективні дії та ритуали. Суспільство, на переконання вченого, висту-

                                                 
1 Казав же Гегель, що немає більш яскравої ознаки занепаду логіки, ніж горезвісна катего-

рія “ознаки”. 
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пає автором і предметом релігійного культу, і відправлення обрядів є 
найважливішим елементом соціального. 

Іншим поширеним напрямом функціонального підходу до релігії є її 
інтерпретація, притаманна структурному функціоналізму. Тут робиться 
спроба дати характеристику того, що таке релігія, через вказування на 
те, що вона робить. Так, Т.Парсонс [2] розглядає релігію як “найвищий” 
і найзагальніший рівень культури. Стверджується, що в будь-якій систе-
мі людської дії індивіди контролюються нормами взаємодії, встановле-
ними соціальною системою, а соціальна система, своєю чергою, контро-
люється культурною системою вірувань, цінностей і символів. Культур-
на система виконує функцію забезпечення загального спрямування люд-
ських дій. Серед представників школи структурного функціоналізму 
побутує розуміння релігії як деякої “сукупності символічних форм, які 
зіставляють людину з кінцевими умовами її існування” [3 , с.268]. 

На думку К.Маркса, який багато в чому розвиває ідеї філософів доби 
Просвітництва і німецької класичної філософії (Л.Фоєрбаха, Г.Гегеля), у 
релігії відбувається перетворене відображення реально існуючого світу. 
Людина переносить у деяку створену нею фантастичну реальність відно-
сини й характеристики справжньої реальності. І причиною цього є недо-
сконалість цієї справжньої реальності. 

Г.Зіммель, подібно до К.Маркса, вважав релігію продуктом людсь-
кого розуму. “Релігія як така є процесом, що відбувається в людській 
свідомості, й нічого більше” [4, с.606]. Але, на відміну від К.Маркса й 
Е.Дюркгайма, він розглядав її як деяку реальність, що більше пов'язана 
із внутрішніми почуттями індивіда, аніж з груповою діяльністю. Релігія, 
стверджує Г.Зіммель, – одна з тих категорій, які дають змогу зобразити 
всю повноту життя у вигляді особливої, витриманої в єдиній кольоровій 
гамі, всеосяжної картини [5]. 

П.Сорокін [6] писав, що у релігіях суть справи не у віруваннях, не в 
тих чи тих комплексах ідей, а в чуттєво-емоційних переживаннях віри 
людиною. При цьому релігійний зв'язок, на його думку, є, головним чи-
ном, зв'язком ідеологічним, об'єднанням на ґрунті схожих теорій, пере-
конань і вірувань, на ґрунті спільного світогляду. 

В цілому, на думку Дж.Йінгера [7], підходи до визначення сутності 
релігії можна поділити на два види: сутнісні та функціональні. Прибіч-
ники першого намагаються зрозуміти особливості релігії, описуючи те, 
чим, на думку якогось автора, релігія має бути, якою вона є “насправді” 
чи “головним чином”. Функціональні ж визначення беруть за основу ті 
функції, які, на думку тих чи тих авторів, виконують або мають викону-
вати релігійні вірування. При цьому не можна стверджувати, що той чи 
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той підхід більше відповідає фактам. Вони радше стосуються різних бо-
ків релігійного феномена, відображають різні напрями дослідження од-
ного явища, які мають доповнювати один одного. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що сучасні соціологі-
чні теорії релігії розглядають її або як відповідь на деякі загальні, але 
невідворотні проблеми сенсу, або як реакцію на певний тип досвіду, на-
самперед на досвід скінченності людського буття, який породжує почут-
тя потойбічного, або як поєднання першого і другого. Але релігія не є 
лише засобом боротьби з журбою та відчаєм. Радше, як зазначає Р.Белла 
[8], вона є символічною моделлю, яка формує людський досвід – як пі-
знавальний, так і емоційний. Релігія займається не стільки конкретними 
проблемами, скільки загальною проблематикою природи людини. Релі-
гія має справу не стільки з досвідом конкретних меж, скільки зі скінчен-
ністю загалом. Вона є особливим, специфічним елементом культури, 
який здатен впливати на поведінку і почуття індивідів і соціальних груп, 
і тому потребує детального, ретельного вивчення всіма науками про лю-
дину взагалі й соціологією зокрема. 

Крім цього релігія – не лише вид взаємозв'язків і взаємодій, не лише 
форма суспільної (чи індивідуальної) свідомості, а й сфера духовного 
життя суспільства, груп індивідів, спосіб практично-духовного освоєння 
світу. Як така вона є: 1) проявом сутності суспільства; 2) продуктом сус-
пільних відносин, який справляє на них зворотний вплив; 3) способом 
існування і подолання людського самовідчуження; 4) відображенням 
дійсності; 5) суспільною підсистемою; 6) феноменом культури; 7) соціа-
льним інститутом. 
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ПРАВОСЛАВНО-АКАДЕМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК КЛЮЧ ДО 

ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЇ ТА НАУКИ 
 
Задовольнити себе благами життя з фізичної сторони може кожна лю-

дина, не кожна зможе наповнити свій світ щастям. Воно не підкорюється 
нікому, а саме обирає момент аби проявитися. І цей момент не пояснюється 
логікою і розумом, а просто існує за своїми власними правилами. 

 Цікаво до цього явища ставиться релігія, особливо християнський 
світ. Всі мученики за цю віру, в певній мірі, були щасливі, що закінчу-
ють своє життя саме таким чином, смертю у муках. Вони вірили, в краще 
життя після смерті, в того хто їх спасе. Тобто щастя тут, в релігії, десь 
перетинається з вірою, саме з вірою у Абсолютне, Ідеальне, Незмінне, 
словами релігії - у Бога. Проте не дивлячись що ця віра (віра, як одна з 
основ релігії) має так багато спільного для всіх людей, для кожного 
окремо поняття Божества не є однаковим. Всі бачать (розуміють) Його 
по-різному, хоча й користуються здебільшого тими сформованими у ти-
сячоліттях, визначеннями, що зводяться або найбільш підходять до їх-
ньої релігії життя, власним переконанням. Чому, попираючи всі гуманні 
настанови існування й ліберальні «заповіді», щодо інших релігій, ніколи 
не зможе сформуватись єдине бачення сутності Бога, єдина релігія яка б 
задовольнила потреби усього людства? Чому кількість релігійних течій 
та самих новосформованих релігій з кожним роком не скорочується, а 
постійно зростає? Чому для особистості Бог один, а в суспільстві – бага-
то форм Його бачення? Невже мати одного Бога для всіх, не є тим же 
щастям, що пропонує релігія, адже тоді всі люди отримують спільну 
особливість, яка зможе вирішити багато проблем. 

Хоча не можна стверджувати, що за свою історію люди ніколи не пра-
гнули вчинити саме таким чином, створити одну теорія, одну релігію, од-
ного Бога. Так Фрезер говорив, що суспільство проходить три етапи свого 
розвитку: магія, релігія й наука. Пояснити сам феномен релігії й сутності 
Бога, оскільки вони споріднені, намагалися богослови, філософи та релігі-
єзнавці, а також науковці у своїх працях розуміли, що такий самодоскона-
лий світ не міг утворитись сам по собі, тільки за допомогою чиєїсь над-
природної сили. Але одні стверджували, що релігія бере початок від ша-
нування і обожнення стародавніх царів (теорія євгемеризму). Інші вбачали 
початок релігії у психічних переживаннях людини (психологічна теорія). 
Умовні відстані між такими поглядами були настільки великі, що поєдна-
ти зразки таких теорій аби задовільнити суб’єктивні потреби суспільства у 
відповіді на питання ідеальної релігії – були неможливими. 
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І найбільш досконалий й актуальний підхід до вирішення питання 
виникнення релігії, на нашу гадку, сформував російський релігійний 
філософ В.Д.Кудрявцев-Платонов. Основний зміст можна виразити 
наступними словами: Кожна людина має своє, чимось характерне для 
неї розуміння Бога, адже це пізнання засвоюється особисто кожним 
впродовж свого життя. Таке пізнання відбувається власне надприрод-
ною дією на людину Божества (об’єктивного), підтримує ідею про 
причетність Бога до спасіння людини і засвоєння цієї дії самою люди-
ною через рівень її розвитку (суб’єктивного), що говорить про власти-
вість людини, як вінця творіння Бога. Тобто мати й розуміти те чим 
ділиться Творець через призму висновків власного розсуду які грани-
чать з правилами здорової логіки – раціональним пізнанням. Але Бог 
не є лише предметом для пізнання розумом, Він є живою ціллю стрем-
ління нашого духу до найвищого Єства, що заради коректного розу-
міння потребує чистоти свого розсуду [1, с.25-34]. 

З даних міркувань філософа можемо виокремити наступні аспекти: 
1. Оскільки людина не має границь у розвитку своєї особистості, 

свого потенціалу – так і її пізнання Бога у цьому, матеріальному житті, 
не має жодних обмежень. В цій теорії поєдналися дві рушійні сили люд-
ства наших днів: релігія, що зменшує сьогодні свій вплив на суспільство 
та наука, розвиток якої росте й зацікавлює соціум з швидкістю геомет-
ричної прогресії, хоч не завжди у вірному руслі.  

2. Кудрявцев-Платонов сформував таку «сферу» сутності Бога та 
релігії, яка має змушувати розвивати людину на рівні з сучасними за-
конами, громадянськими та загальноприйнятими моральними й етич-
ними правилами, мати Бога в серці і в голові. Бути щасливим від того, 
що все робиш правильно. І ось головне: саме тут поєднавши духовне і 
матеріальне, слід дотримуватися тієї чистоти, про яку згадувалося ви-
ще у двох сферах буття. Берегти свої почуття і відчуття, аби спогляда-
ючи спотворені чуттєвості й маски повсякдення, жорстокі ігри реаль-
ності, не забруднити ці сенсори свого внутрішнього світу, а навпаки, 
живучи життям, у якому є наслідки й почуття власної моралі, збагачу-
вати їх та розвивати у напрямку до Істини. 

Коли мова заходить про такі аспекти, що пропонуються теорією 
К.Платонова, можемо доходити висновків, що стосуються потенціалу 
духовної науки, що допоможе краще зрозуміти реальні потреби особис-
тості як в прагматичному так і в духовному світі. 

Вище розглянуті думки не є достатньо висвітлені в сучасному релі-
гієзнавстві і в основі підтримуються лише поглядами автора. 
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ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА 

ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ІІ –ІЙ ПОЛ. XVII СТ. 
 
Історики не фіксують, коли польський уряд починає переговори з 

Перемиським і Львівським єпископами у справі унії. Проте добре видно, 
що активізація цього процесу припадає на другу половину XVII ст. У 
той час Київським митрополитом (уніатським) був Гавриїл Коленда. Цей 
період характерний планомірним процесом повернення позицій Уніатсь-
кої Церкви, що були втрачені в наслідок російсько-польської війни та 
боротьби з новою конфесією. За часів пастирського служіння уніатсько-
го митрополита Григорія (до 1674 р.) та його наступника Кипріяна Жо-
ховського (1674 – 1693 рр.) Уніатська Церква не лише відродилася, а й 
розширила свою інфраструктуру і зміцнилася внутрішньо. Поза всяким 
сумнівом, найважливішим її досягненням була унія двох західноукраїн-
ських єпархій: Перемиської (1691 р.) і Львівської (1700 р.).  

У постберестейський період обидві єпархії залишалися православни-
ми і уніатський вплив на їхній території був мінімальний, якщо не брати 
до уваги поодинокі спроби настановити на єпископську кафедру Переми-
шля ієрарха з уніатів. Натомість внутрішньоцерковне життя Львівської 
єпархії ускладнювали самі ж православні: за православну єпископську 
кафедру м. Львова велася непримиренна боротьба між Свято-Успенським 
братством і партією, яку підтримував король. Конфлікт почався з моменту 
вибору Львівським єпископом Євстахія Свистильнецького, проігнорував-
ши ставлеником від польської шляхти Іваном Шумлянським (чернече імя 
– Йосип). Водночас свою прихильність до Шумлянського він засвідчив 
привілеєм, у якому визнавався його вибір в єпископи. Йосип Шумлянсь-
кий зайняв єпископську кафедру м. Львова лише після смерті єпископа 
Євстахія (1676 р.). З того часу Ян Собеський всіляко підтримував Львівсь-
кого єпископа, сподіваючись прихилити його до унії. 10 березня 1675 р. 
він привілеєм, виданим у Брацлаві, призначив Йосипа Шумлянського ад-
міністратором Київської митрополії. Польський уряд робили все для того, 
щоби під юрисдикцію Львівського єпископа опинилися усі ті єпархії, які 
належали Київському митрополитові Йосипу Тукальському і таким чином 
сприяли зміцненню адміністративного та духовного впливу свого ставле-
ника, який був прихильником унійної політики Речі Посполитої і міг доб-
ре прислужитися для успішної її реалізації.  

Офіційну заяву про готовність перевести увірену йому єпархію на 
унію Львівський єпископ Йосип зробив перед папським нунцієм ще 1677 
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р. Залишалося проголосити унію публічно та подбати про переведення 
власної єпархії на католицьке сповідання віри.  

1681 р. єпископ Йосип Шумлянський у супроводі архімандрита Вар-
лаама Шептицького та ігумена Твардовського прибули до Варшави, де 
разом з єпископом Перемиським узяли участь у роботі сейму. Обгово-
рюючи умови унії на теренах західноукраїнських єпархій, вони вимагали 
від короля пролонгувати рішення всіх декретів і привілеїв, виданих його 
попередниками на користь уніатів.  

Отже, і Перемиська, і Львівська єпархії відтепер перебували у руках 
таємних уніатів (для своїх вірян і підданого їм духовенства нижчого ран-
гу). Насправді ж, унія у Перемиській єпархії остаточно утверджується 
наприкінці XVII – на початку XVIII ст., що внесло серйозні корективи у 
церковно-релігійне життя всієї Правобережної України. Переведення 
Перемиської єпархії на унію прискорило цей процесі в сусідній Львівсь-
кій і навіть Луцькій єпархії.  

Підготовка до впровадження унії у Львівській єпархії тривала майже 
чверть століття. Проводилися тривалі соборові засідання. Незважаючи 
на всю складність ситуації, єпископ Йосип Шумлянський 25 квітня 1700 
р. скликав духовенство своєї єпархії до Свято-Юрівської церкви на по-
годжувальну нараду, де публічно заявив про переведення Львівської 
єпархії на унію. Урочисте богослужіння з нагоди переходу Львівської 
єпархії на унію відбулося в братській церкві 12 липня у день святих пер-
воверховних Апостолів Петра і Павла. Зауважимо, що на відміну від Пе-
ремиської єпархії, де унія стала всезагальною, у Львівській єпархії це 
явище зустріло серйозний спротив. Проти її запровадження на теренах 
єпархії повстали не лише братчики, а й монастирі, головно Крехівська та 
Словітська обителі. Однак братства, які перебували у складному матері-
альному становищі так і не встояли перед уніатським впливом. Єдиним 
оплотом Православ’я на Правобережній Україні залишалися Угорниць-
кий монастир і Манявський скит. Хресто-Воздвиженська обитель у с. 
Манява, що на Прикарпатті залишалася бастіоном Православ’я аж до її 
ліквідації австрійським урядом 1786 р. (зараз ця святиня належить Укра-
їнській Православній Церкві Київського Патріархату) 

Переведення Львівської та Перемиської єпархій на унію серйозно 
вплинуло на розвиток суспільного та національно-культурного життя на 
Правобережній Україні.  

Головними причинами, які спонукали єпископів Львівського та Пе-
ремиського вдатися до запровадження унії у ввірених їм єпархіях були 
як особисті інтереси, так і зовнішні чинники, найважливішими серед 
яких є поділ України між Росією та Річчю Посполитою на Лівобережну і 
Правобережну; втрата Києвом статусу духовного та політичного центру 
для підвладної Речі Посполитій території; насильницьке приєднання Ки-
ївської митрополії до складу Московської патріархії з усіма витікаючи 
ми з цього акту наслідками. 
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СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПОВІДНИЦЬКОЇ 

СПАДЩИНИ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО 
 
Інтерес до вітчизняної філософської думки епохи бароко сьогодні 

залишається досить актуальним, оскільки багато її аспектів є малодослі-
дженими. Зокрема не достатньо вивченою є морально-філософська скла-
дова української церковної проповіді XVII ст. 

В XVII ст. на Україні працювала низка видатних проповідників: Лазар 
Баранович, Іоаникій Галятовський, Антоній Радивиловський тощо. Окрім 
богословського змісту їх спадщина має значне морально-філософське нава-
нтаження, проте воно залишається багато в чому невідомим. 

Донедавна творчість українських проповідників досліджувалася пере-
важно з точки зору літературних якостей. Прикладом таких досліджень мо-
жуть послужити праці М. Сумцова [7], М. Марковського [6], В. Крекотня 
[5], І. Чепіги [1] тощо. Проте останнім часом спостерігається дедалі більше 
залучення творчості українських проповідників як джерела з вивчення укра-
їнської філософської думки. Це зокрема праці Л. Довгої [2], М. Корзо [4], 
М. Кучинської [8] та ін. Ці дослідження засвідчують високий потенціал спа-
дщини українських церковних мислителів XVII ст. як історико-
філософських джерел, проте їх філософська складова залишається недоста-
тньо дослідженою і потребує більш пильної уваги. 

Метою даної розвідки є обґрунтування історико-філософського дослі-
дження спадщини видатного українського проповідника другої половини 
XVII ст., Антонія Радивиловського (? – 1688рр.) та окреслення філософсь-
кої проблематики, на яку звертав увагу мислитель у своїх проповідях. 

Антоній Радивиловський залишив по собі багату спадщину, що 
складає понад 300 проповідей. Цей доробок досліджувався здебільшого 
в лоні літературознавчих студій (праці М. Марковського [6] та В. Креко-
тня [5]) і його змістовна, зокрема філософська морально-етична складова 
залишається поза увагою дослідників.  

Останнє певною мірою пов’язане з тим, що при вивченні української 
морально-філософської думки XVII ст. постає проблема вибору контекс-
ту, в якому слід витлумачувати тексти, котрими послуговується дослід-
ник історії української філософської думки цієї епохи. Адже церковні 
проповіді та інші подібні джерела часто залишаються поза увагою дослі-
дників історії філософії, оскільки вважаються продуктами релігійної чи 
літературної творчості. Ця проблема потребує розв’язання питання щодо 
можливості включення цих не специфічно філософських джерел до пре-
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дмету філософських студій [3, с.6], а також методологічних особливос-
тей аналізу цих джерел з філософської точки зору. 

Завдання виокремлення філософської думки з “нефілософських” 
джерел вимагає врахування контексту функціонування філософії.  

Вищезгадана проблема є досить актуальною, оскільки сумнів щодо 
приналежності проповіді до джерел з історії філософської думки є об-
ґрунтованим. Традиційно церковна проповідь розглядалася, як продукт 
релігійної творчості. Проте її зв'язок з релігією не є перепоною для 
включення церковної проповіді у поле філософських досліджень. Стосу-
нки взаємної залежності релігії та філософії пронизують всю інтелектуа-
льну історію середньовічної та ранньомодерної доби. Можна стверджу-
вати, що релігія була визначальною для життєвого досвіду людини тієї 
доби і за своєю роллю в суспільному житті релігія на той час не мала 
конкурентів. До того ж, як справедливо зазначає дослідник 
С. Йосипенко: “філософія та теологія не є засадничо несумісними, біль-
ше того, як свідчить історія їх співіснування в середньовічний та ран-
ньомодерний період, вони пов’язані між собою теоретично, і цей зв'язок 
є важливим елементом історії філософії” [3, с. 113]. 

Оскільки українські мислителі XVII ст. є перш за все церковними іє-
рархами, для історико-філософського дослідження їхньої спадщини про-
дуктивнішим буде аналіз текстів не за статусом продукції філософського 
чи “нефілософського” виробництва, а відповідно до визначення їх як до-
робку окремих інтелектуалів, задіяних у загальнокультурний інтелектуа-
льний обмін, що включає теологічні та філософські дискусії [3]. Отже, 
зважаючи на специфічний зв'язок філософії та релігії в цю епоху, є мож-
ливим вивчення філософської думки бароко на базі релігійних творів.  

У проповідях Антонія Радивиловського відбилися головні тенденції 
філософської морально-етичної думки України XVII ст. У центрі його 
вчення поставлена “жива” земна людина з її чеснотами та вадами. Голо-
вним сюжетом моралістичних прикладів у проповідях Радивиловського є 
тема праведного та грішного (читай – морального й аморального) життя.  

Морально-етичним ідеалом, взірцем праведного життя у його творах, 
як і належиться для текстів богословського характеру, виступають Ісус 
Христос, Богородиця, апостоли та святі. Втім, чимало уваги автор приді-
ляє і образам простих мирян, які здебільшого і є носіями тих загальних 
моральних рис, що визначають у соціумі стратегії щоденної поведінки, 
ставлення до Бога, релігії, Церкви, правовірних християн, іновірців, єрети-
ків, людей різної національності, різних соціальних станів тощо. Ці персо-
нажі окреслюються як християни або невірні, праведники або грішники. 
Автор намагається показати, яким чином люди можуть досягти блага і 
цнот та уникнути гріха в земному житті. Морально-етична думка Антонія 
Радивиловського характеризується тісним зв’язком з життям тогочасного 
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суспільства, є своєрідним відгуком на його виклики та проблеми. Для мо-
ральних приписів вміщених у проповідях Антонія Радивиловського є ха-
рактерною детальна розробка правил поведінки християнина в різних 
життєвих ситуаціях (відносин людини та “соціального світу” довкола неї), 
що робить його проповідницьку спадщину надзвичайно вагомим джере-
лом для вивчення української морально-етичної філософської думки 
XVII ст. Розглядаючи належне життя християнина, Антоній Радивиловсь-
кий звертається до широкого кола філософських морально-етичних кате-
горій (добро, зло, справедливість, милосердя, благо та ін.), що наповнює 
його повчання глибоким філософським змістом. 

Ми можемо зробити висновок про можливість використання таких не 
специфічно філософських джерел, як релігійні твори, зокрема церковні 
проповіді, для дослідження історії вітчизняної морально-філософської 
думки. Особа Антонія Радивиловського цілком відповідає вимогам того-
часного церковного інтелектуала-філософа, а його проповідницька спад-
щина має значну філософську складову. Морально-етичні повчання Анто-
нія Радивиловського формувалися під впливом Православної теології, ка-
толицької схоластики, етики Аристотеля, ідей Відродження та Реформації, 
а також життя тогочасного українського суспільства. 
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ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ 

(О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЛОСОФСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ЭПОХИ «ПОСТ-») 

 
В настоящее время в философии интенсивно обсуждается проблема-

тика, связанная с изменениями в традиционном понимании метафизики – 
изменениями, которые кем-то воспринимаются как долгожданное подтве-
рждение объективной её «смерти», а кем-то – как проявление в филосо-
фии очередной тупиковой гносеологической ситуации, вызванной всеоб-
щим кризисом рациональности, самодискредитацией разума и проч. 

Оставим в стороне эмоциональный аспект интерпретаций судеб ме-
тафизики и постараемся посмотреть на ситуацию спокойно – как на один 
из исторических (временных и временных) этапов становления логики 
мышления. В данном случае это мышление эпохи постмодерна. 

Очевидно, объективная причина отказа от метафизики состоит в 
том, что условия человеческого существования год от года становятся 
всё более формализованными, схематизированными и структурирован-
ными, включаются в огромное количество протокольно-церемониальных 
связей, обрастают знаковыми характеристиками и тем самым становятся 
бесконечно отчуждёнными. Конечно, эти тенденции существовали всег-
да, но в какой-то момент начали восприниматься особенно негативно, 
прямо-таки нестерпимо. Растущее количество, так сказать, породило 
новое качество. Человек, с тех пор как обосновал всеобщность законов 
социального бытия, всё больше тоскует по простой и наивной непосред-
ственности отношений, которые он несколько поверхностно ассоциирует 
с гуманностью и человечностью; он попросту устал от всеобщей объек-
тивности и законодательности. Установка Гегеля на то, что незыблемым 
является тождественное самому себе – мысль, направлен на самоё себя» 
[3, 72], уже давно стала раздражать своей незыблемостью. Естественно, 
в этом стремлении нет того жёсткого социального протеста, которым 
было отмечено, с одной стороны, мышление Маркса, с другой – мышле-
ние Ницше. Это безвольное, даже инфантильное желание компенсации 
удовольствием за постоянное отчуждение и поиски смягчения конфлик-
тности межличностных отношений не с помощью объективных законов 
человеческого общежития, а путём привлечения общественного и инди-
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видуального внимания к новым зрелищным событиям и явлениям. Ины-
ми словами, изменчивость, случайность и непостоянство ныне ассоции-
руются со свободой и открытостью и воспринимаются помимо всего 
прочего как сущностные признаки «жизни», как «настоящая Жизнь»1. 

Существует и субъективная причина отказа от метафизики, также 
проявившаяся в середине XIX в.: метафизика давным-давно утратила 
статус «науки наук», но долгое время сохраняла его номинально, поско-
льку научная рациональность не имела альтернативы метафизическому 
методу. Однако с обоснованием диалектики как всеобщего метода исс-
ледования формальная логика всё больше переставала восприниматься 
как всеобщая философская методология и постепенно сближалась со 
сферой науки, в частности математики [См.: 9, 123–133]; эстетика как 
сфера исследования чувственной деятельности всё больше срасталась с 
концепциями прекрасного и художественного, трансформируясь в тео-
рию искусства2; природа перестала восприниматься как абстрактная и 
неизменная система или поле «натуральной философии», претворяясь в 

                                                 
1 Ответ на вопрос, почему это так, был дан давным-давно, и. к сожалению, не только не 

утратил актуальности, но неизмеримо её преумножил: причиной происходящего в со-
циальных отношениях и общественном мировоззрении является никуда не ушедшее, 
не преодолённое временем отчуждение труда, которое, как известно, заключается в 
том, «что труд является для рабочего чем-то внешним, не принадлежащим к его сущ-
ности; в том, что он в своём труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не 
счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою физическую и духовную энер-
гию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свои духовные силы. Поэтому 
рабочий только вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует 
себя оторванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а когда он работа-
ет, он уже не у себя. В силу этого труд его не добровольный, а вынуждённый; это – при-
нудительный труд. Это не удовлетворение потребности в труде, а только средство для 
удовлетворения всяких других потребностей, но не потребности в труде. Отчуждённость 
труда ясно сказывается в том, что, как только прекращается физическое или иное прину-
ждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний труд, труд, в процессе которого 
человек себя отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистязание. И, наконец, 
внешний характер труда проявляется для рабочего в том, что этот труд принадлежит не 
ему, а другому, и сам он в процессе труда принадлежит не себе, а другому. 

<…> В результате получается такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя 
свободно действующим только при выполнении своих животных функций – при еде, 
питье, в половом акте, в лучшем случае ещё расположась у себя в жилище, украшая 
себя и т.д., – а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь живот-
ным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое пре-
вращается в то, что присуще животному. 

Правда, еда, питье, половой акт и т.д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в 
абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превра-
щающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный харак-
тер» [6, 563–564]. 

2 Об объективных основаниях различия теории эстетического процесса как всеобщей мето-
дологии и теории искусства как одного из предметных проявлений эстетической дея-
тельности см.: [1]. Исследование этой же проблемы с положительной стороны см.: [5]. 
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естествознание; политическая, правовая, экономическая сферы социаль-
ной деятельности также подверглись диалектической «обработке». 

На основании этих представлений и формировалось философское 
мышление постмодерна как по преимуществу «акцидентальное», пос-
кольку предпочитает рассматривать не вечные и неизменные сущнос-
ти, а случайные, неоднозначные и несущественные признаки вещей. 
Вероятно, последним, кто исследовал бытие как таковое (и уже приз-
навался в грядущем неминуемом конце метафизики), был М. Хайдег-
гер1. Вскорости после выхода книги «Бытие и Время» (отчасти с пода-
чи Сартра) представление о тождестве Бытия и Ничто обрело предмет-
ный характер, и трансцендентное Бытие стало восприниматься пустой 
абстракцией, не имеющей смысловой, то есть предметно насыщенной, 
ценности для мыслящего субъекта. 

Ситуация быстро стала привычной, даже банальной, поскольку с тех 
пор воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Поскольку 
«сознание» переводили в статус языка как своего материального носите-
ля, «мышление» довольно быстро вытеснялось «коммуникативностью» 
и «дискурсивностью». Это привело к тому, что «бытие» и «сущее» от-
ныне не являются диалектическим тождеством противоположностей, а 
выступают только лишь синонимами, то есть по чистой случайности 
близкими по смыслу представлениями, отношения между которыми мо-
гут быть, а могут и не быть законодательными2. 

Однако некоторые тенденции развития современного философского 
дискурса заставляют задумываться о возможной преждевременности 
«изгнания» метафизики с историко-философской сцены. 

Современная философия во всех основных направлениях – от гермене-
втики до философии науки и неопрагматизма – устойчиво тяготеет к тому, 
чтобы рассматривать основным объективным законом самоосуществления 
практическую направленность исследуемой проблематики. Поэтому одной 
из главных и всеобщих категорий философии с некоторых пор объявлено не 
«бытие», а «жизнь», поскольку она «является самым значительным предме-
том мышления, тем, на что всё мышление в конечном итоге направлено, 
тем, чем мышление постоянно занимается. Мы не можем не размышлять о 
жизни, и мы делаем это снова и снова по-новому. Следовательно, должны 
существовать возможности для того, чтобы размышлять в жизни о жизни 
без парадоксов, парализующих мышление» [10, 55]. 

                                                 
1 Именно Хайдеггер, поскольку его отношение к проблеме «завершения метафизики» было 

серьёзным, взвешенным и отнюдь не пессимистическим. Для сравнения, более позднее 
мнение Деррида – это уже что-то патетическое, манерное и сосредоточенное на игре 
слов [См.: 4, 99–196]. 

2 В соответствии с этим по-новому выстраивается историко-философская ретроспектива 
[См.: 2, 337–345]. 
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Это заявление не ново, начало своё оно берёт у представителей «фи-
лософии жизни» и Гуссерля с его проблемой «жизненного мира». Прав-
да, из того обстоятельства, что мы сами постоянно находимся в пределах 
жизненного поля, вовсе не следует, что жизнь в целом постоянно нахо-
дится в поле наших мыслей; не следует из этого также и то, что она ос-
мысливается или должна осмысливаться последовательно и непротиво-
речиво. «Жизнь» и «смерть» – феномены, принципиально недоступные 
для внешнего наблюдения (М.Мамардашвили). Чтобы наблюдать их, 
необходимо занимать противоположные им позиции и при этом оста-
ваться живыми людьми, воображающими себя иными (состояние сума-
сшествия, в которое впал Ницше). Эта невероятная ситуация указывает 
на то, что «жизнь» и «смерть» мыслятся не просто как «другие жизнь и 
смерть», а как «Другое вообще», поскольку для адекватного их осозна-
ния отсутствует рациональное основание. 

Этим исследование «жизни» и «смерти» как феноменов отличается 
от исследования «бытия» и «ничто» как категорий: для последних осно-
вание есть всегда – это форма сознания. 

Поэтому жизнь может, конечно, быть предметом философского раз-
мышления. Но она не будет соответствовать его сущности – не больше, 
чем, к примеру, «розовые слоны» или «синие крокодилы» могут быть 
предметами биологических исследований. И философия «жизни как та-
ковой» будет чем угодно – разновидностью медитации, называемой «ду-
ховной практикой», но не будет соответствовать своему философскому 
статусу. Кстати, большинство представителей «философии жизни» это 
понимали, поэтому рассуждали о чём угодно, но только не о реально 
протекающей жизни. 

Это означает, что если сознание как основание бытия открывает 
мышлению бесконечную свободу отражать бытие как угодно и всегда 
адекватно, то «жизнь как осознанное основание самой себя», напротив, 
является пределом возможности мышления вообще, поскольку не только 
не исчерпывается им, но даже может вовсе его исключать. Следователь-
но, «жизнь» является проявлением «не-свободы», невозможностью быть 
истинно осознанной и абсолютно реализовываемой. В этом смысле она 
всегда негативна – всегда в процессе поисков собственного смысла (син-
дром доктора Фауста); она всегда неудовлетворительна – неожиданно 
прерывается и не до конца удаётся. Поэтому все оптимистические пред-
ставления о жизни внутренне противоречивы: это представления герои-
ческие (пограничные со смертью), и потому представления о ней как о 
прошлом и в прошлом. 

Исходя из сказанного выше, становится понятной историческая нео-
бходимость метафизики, её нынешняя актуальность и, в конце концов, 
неуничтожимость. В этом признаются и те, кто полагает, что кантовско-



 197

аристотелевский опыт остался в прошлом: «Для мышления, как мы при-
выкли его мыслить, жизнь есть граница мышления. Она делает мышле-
ние парадоксальным и блокирует его. Если вследствие этого мышление 
мыслит себя как вневременное, то оно исключает само себя из жизни и 
её временности или уходит в качестве трансцендентального субъекта к 
её границе» [10, 68]. 

Однако очевидно, что речь не идёт о некоем мифическом «возвра-
щении метафизики» в её платоновской или аристотелевско-кантовской 
разновидностях, а, скорее, о преодолении её классического опыта и «во-
зрождении» уже в каком-то ином смысле. Так, Левинас полагал, к при-
меру, что современный путь метафизики невозможен вне этической про-
блематики, и его позднее поддержал Деррида. Приведу мнение послед-
него целиком: «В глубине иссушённости, в разрастающейся пустыне, 
мысль эта, которая не хочет более быть в основе своей мыслью о бытии 
и феноменальности, заставляет нас грезить о каких-то неслыханных 
утратах мотивации и обладания: 

1. В греческом, в нашем языке, в языке, богатом всеми отложениями 
своей истории – и уже заявляет о себе наш вопрос, – в языке, винящем 
самого себя в силе соблазна, каковою он беспрерывно играет, она при-
зывает нас к расчленению греческого логоса, к расчленению нашей тож-
дественности и, может быть, тождественности вообще; мысль эта при-
зывает нас покинуть греческое место и, быть может, место вообще ради 
того, что даже уже и не источник и не место (слишком привечающие 
богов), ради дыхания, ради пророческой речи, уже навеянной не только 
до Платона, не только до досократиков, но и не доходя до всякого грече-
ского истока, ради грека другого (но другой для грека – будет ли это не-
грек? Сможет ли он, прежде всего, назвать себя негреком? И близится 
наш вопрос. Мысль, для которой греческий логос уже целиком свершил-
ся, стал перегноем, упокоенным не на грунте, а вокруг более древнего 
вулкана. Мысль, которая хочет, не прибегая к филологии, одной только 
верностью непосредственной, но погребённой обнажённости самого 
опыта освободиться от греческого владычества Того же и Единого (дру-
гие имена для света бытия и феномена) как от притеснения – конечно 
же, ни на какое другое не похожего, притеснения онтологического или 
трансцендентального, но также и истока и уловки любого притеснения в 
мире. Мысль, наконец, которая хочет освободиться от философии, зача-
рованной «обликом бытия, каковой проявляется на войне» и «закрепляе-
тся в понятии целостности, властвующем в западной философии» < …> 

2. Эта мысль хочет тем не менее определиться в своей первоначаль-
ной возможности как метафизика (греческое, однако же, понятие, если 
мы следуем жиле нашего вопроса). Метафизика, которую Левинас хочет 



 198

освободить от подчинения, и понятие, которое он хочет восстановить 
наперекор целой традиции, идущей от Аристотеля.  

3. Эта мысль обращается к этическому отношению – к ненасильст-
венной соотнесённости с бесконечностью как с чем-то бесконечно дру-
гим, с кем-то другим, – которое одно смогло бы раскрыть пространство 
трансцендентности и освободить метафизику. Притом не водружая эти-
ку и метафизику ни на что иное, кроме них самих, и не смешивая их с 
другими водами, когда они пробиваются на поверхность» [4, 104–105]. 

Другие варианты существования метафизики в условиях некласси-
ческой рациональности возможны вследствие её слияния её с антрополо-
гической, феноменологической, логической проблематикой [См.: 7].  

Таким образом, «преодоление», возможно, является единственным 
способом существования метафизики: «упражнение в смерти» есть её 
содержание от начала рефлексии. Наиболее продуктивный период её, 
как известно, был периодом критики, – по сути, требованием к преодо-
лению её предыдущих этапов. Испытывая себя на прочность, она, тем 
самым, защищает себя: «Утверждая свой конец, метафизика самоутвер-
ждается как метафизика. А всякая новая попытка преодолеть метафизи-
ку, дать её конец – это новый вариант утверждения метафизики. Мета-
физика, раз она возникла в культуре, уже неискоренима в этой культуре, 
потому что она воплощает в данной культуре момент конца этой культу-
ры, хотя этот конец нескончаем» [9, 127]. 

Вот почему существование метафизики в условиях современного 
философского дискурса оказывается возможным лишь в случае утраты 
ею чётких границ классической проблематики и трансформации привы-
чных смыслов всеобщих категорий под воздействием потребностей нау-
ки, религии, искусства и даже повседневности. Утрачивая всеобщность и 
абстрактность, эта новая метафизика возвращается к исходному – к «фи-
зике»1: коль скоро оказывается невозможным продуктивно развивать 
учение о сверхчувственных основах бытия, значит, следует повернуться 
лицом к его чувственным основам – к бытию человека в мире. 
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МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА: 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРОБЛЕМИ 

 
Визначення складної комплексної проблеми пов’язане з усвідомлен-

ням неможливості її розв’язання у межах окремої наукової дисципліни. 
Наявність таких проблем вимагає утворення зв'язку багатьох галузей різ-
них наук, що потребує відмови від уявлення “чистої” математики, біології, 
хімії, мовознавства, психології тощо. Тобто мова йде про наукові пробле-
ми, які для свого розв’язання вимагають поєднання зусиль різних науко-
вих дисциплін (наприклад проблеми екології, українознавства, вичерп-
ність енергетичних ресурсів), а також подекуди представників ненаукової 
сфери (наприклад економістів, юристів, політиків, військових).  

В Україні ще за часів СРСР склалася традиція відносити подібну 
проблематику до поняття “інтеграція науки”. Однак, у 1994 році після 
створення “Всесвітньої спілки трансдисциплінарних дослідників” сфор-
мувалося нове методологічне ставлення до дослідження складної ком-
плексної проблеми. Воно вимагає відмови від прагнення одночасного 
оволодіння декількома дисциплінами чи створення універсальної дисци-
пліни (на зразок біохімії, біофізики, фізхімії тощо) та реалізується сис-
тематичним дотриманням представниками різних наук своїх дисциплі-
нарних принципів. Тобто визнається, що спроба конкретного науковця 
(наприклад хіміка) підлаштуватися під вимоги інших наук (фізики, біо-
логії, астрономії, політології, мовознавства тощо) стає причиною втрати 
новизни, глибини, точності дослідження. Іншими словами, універсаліза-
ція визнається причиною руйнування науковості. 
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Проблема суперечності між історичним поступом науки, що розви-
вається шляхом диференціації, утворенням нових спеціалізованих дис-
циплін, і технічним прогресом була усвідомлена вже у середині ХІХ ст. 
представниками інженерно-технічної інтелігенції, розробки яких відомі 
нам під назвою “позитивізм”. Тоді проблема була усвідомлена як несу-
мірність диференціації наук і вимоги конструкторсько-проектних розро-
бок інтегрувати здобутки різних наукових дисциплін у єдиному техноло-
гічному рішенні (наприклад у машині поєднуються здобутки математи-
ки, фізики, хімії, економіки, естетики, тощо). Позитивістів турбувало 
питання відсутності наукового, розумного пояснення синтезу здобутків 
різних наук інженерами. Наслідком їхніх студій стала пропозиція вима-
гати від науки специфічного роду знання: наука має давати відповіді на 
питання “Як?”, а не “Що?”, “Чому?”. Відповіді на перше питання почали 
витлумачувати як наукові, а на інші – як метафізичні, теологічні.  

Критика позитивізму виявила, що їх пропозиція ототожнювати нау-
кове знання з методом не дозволяє зрозумілим чином поєднуватися різ-
ним науковцям для розв’язання складної комплексної проблеми, оскіль-
ки знання “Як?” у-собі залишається дисциплінарно обмеженим і не роз-
повідає про зрозумілий зв'язок хіміка з математиком, фізиком, економіс-
том. Тому для розв’язання складних проблем вимагається усвідомлення 
себе носіями принципової неможливості знати усі (потрібні для успіш-
ного розв’язання проблеми) складові об’єкта. Тобто визнається, що такі 
складові – за межами фахових дисциплінарних знань конкретних науко-
вців, і відповідно, вимагають співпраці з представниками інших наук як 
носіями іншої системи знання несумірної з твоєю наукою. Проблема 
несумірності різних систем знання, яскраво демонстрована студіями 
Т.Куна та розвинена до визначення принциповості поступу науки шля-
хом проліферації (множення наук) П.Фейєрабендом, у своєму заверше-
ному вигляді була формалізована “Португальською конвенцією спілки 
трансдисциплінарних дослідників” у 1994 році. 

Розглядаючи ідею збереження дисциплінарної приналежності науков-
ця як гарантії науковості його дослідницької практики по відношенню до 
складної комплексної проблеми, маємо вказати на прихованість у ній но-
вого редукціонізму. Дисциплінарна приналежність науковця до конкрет-
ної науки дозволяє йому залишатися у межах раціонального сприйняття 
завдань, які ним розв’язуються, оскільки дослідник може дозволити собі 
зрозумілі, доведені, обґрунтовані спрощення. Тобто хіміку не треба розу-
міти завдання, які розв’язує математик, фізик, біолог, економіст та мисли-
ти за них, він розв’язує свої вузько спеціалізовані задачі.  

За історичною аналогією з розвитком промисловості, абдуктивно та-
кий підхід нагадує перехід ремісництва до мануфактури та фабрики, які 
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лише поглибили спеціалізацію, спростивши операції виконувані кожним 
учасником виробничого процесу. 

Зазначений перехід науки на нові методологічні засади, пов’язаний з 
потребою розв’язувати складні проблеми, вимагає визнати, що зв'язок 
різних наукових дисциплін починає опосередковуватися такою редукці-
єю, яка зобов’язує розв’язувану проблему розділяти на комплекс дисци-
плінарно обмежених задач. У вказаному контексті, гасла про універсалі-
зацію, холістизацію, інтеграцію науки доведеться визнати різновидами 
наративного дискурсу, що демонструє прагнення окремих представників 
науки до політичного владарювання над іншими науковцями. Поділ 
проблеми на комплекс дисциплінарно різних задач, як створення фунда-
менту для проведення трансдисциплінарного дослідження, відрізняється 
від редукції здійснюваної у межах окремої дисциплінарної матриці. 
Т.Кун вдало назвав їх “проблемами нормального дослідження” та виок-
ремлював серед них “задачі-головоломки”.  

Прикладом може слугувати відома редукція, яку здійснив Галілей, 
пропонуючи спеціальні обґрунтування відповідності своїх концепцій 
досвіду, оскільки між ними виявлялася різниця. Не заперечуючи даних 
буденного сприйняття, які суперечили його концепціям, він впроваджу-
вав ряд контекстуальних роз’яснень з метою зняти цю суперечність. При 
цьому створювалася роз’яснювально спрощена теоретична картина, зро-
зуміла уважній пересічній людині. У межах цієї картини визначалася не 
принциповість розбіжностей між безпосереднім спостереженням і теорі-
єю, тобто розбіжності не долалися, а демонструвалося, що буденний до-
свід не вписується у теоретичну надбудову над досвідом. 
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ОБЪЕКТ-ЦЕНТРИЧНЫЙ ПОВОРОТ К НОВОЙ 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
Еще Элвин Тоффлер, создавая свой «Future shock», придавал исклю-

чительное значение такому важному для исследователя качеству как 
«повышенная чувствительность к ходу времени». Чтобы это значило? В 
самом общем смысле такая чувствительность определяется способнос-
тью быть релевантным изменяющемуся миру, который ты хочешь по-
нять и объяснить. В нашем случае – миру социальных объектов, вещей, 
процессов, систем... За сказанным не следует, что автор предлагает на-
бор «самых релевантных» приемов соответствия современности. В ста-
тье предлагаются анализ, который, с одной стороны, примыкает к совре-
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менным «постсоциальным исследованиям», с другой – в него включает-
ся аутопойезис, как составляющая современной теории коммуникации, 
динамической теории информации, а также некоторых математических 
теорий. Отстаивается позиция «объект-центричного» социального поз-
нания. Таковое, по мнению автора, релевантно поведению, по крайней 
мере, некоторых сложных объектов. Речь идет об объектах, которые не 
только заявили о своем существовании, но и создали новые формы соци-
альных ориентаций. Эти объектные ориентации и следует рассматривать 
как социальные отношения, в которых творится новая формула «взаим-
ного сотворения» личности и объекта. 

Термин «постсоциальный» служит обозначением для расширяюще-
гося спектра культурных форм, выходящих за пределы традиционных 
определений социального порядка. Наиболее отчетливо преимущества 
«постсоциальных» объект-центричных разработок остаются востребо-
ванными в исследованиях непредсказуемости поведения фондовых рын-
ков1. Сегодня особую значимость в русле поставленных проблем приоб-
ретает объект-центричный анализ Интернет-комьюнити и информаци-
онных систем в целом. На этом фоне происходит непрогнозируемый 
рост рисков, порожденный увеличением числа подобных объектов и 
усилением продуцируемых ими десоциализирующих сил. Наиболее ин-
тересно и значимо в «постсоциальных исследованиях» то, что в них отк-
рываются вновь образуемые формы социальности и присущие им риски, 
связанные с включением людей в новый тип отношений со сложными 
информационными объектами. «Постсоциальные исследования» вклю-
чают в поле анализа те элементы риска, которые возникают, когда объе-
кты получают преимущества, а представленные таким образом объект-
ные отношения составляют конкуренцию отношениям человеческим.  

Как это может случиться? И как это может быть? 
В предлагаемом анализе значительную смысловую нагрузку несет 

понятие «эпистемический объект» (ЭО). Впервые термин «эпистемичес-
кая вещь» предложил Х.-И.Райнбергер для обозначения разворачиваю-
щейся структуры, не тождественной самой себе2. Этот термин позволял 
провести важное различение с объектами технологическими. Статус те-
хнологических вещей (инструментов и товаров), по Райнбергеру, опре-
деляется наличием в них фиксированных, стабильных свойств, готовых 
служить исследователям или потребителям. Впрочем, эти элементы мо-
гут находиться в состоянии переопределения, как, например, пакеты 
программного обеспечения. Но при всем этом переопределяет их всеце-
ло под свои цели субъект, располагающий содержанием и границами 
применения преобразуемого технологического объекта. То есть субъект 

                                                 
1 Анализ рынков в современной экономической социологии. -М.: ГУ ВШЭ, 2008. 
2 Rheinberger H.-J. Experiment, Difference, and Writing: I. Tracing Protein Synthesis//Studies in 

the History and Philosophy of Science. 1992. Vol. 23. № 2. P. 305-331. 
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(человек, управляющий устройством-инструментом) придает инструме-
нтальной вещи функции, которыми он сам уже располагает.  

Другое дело ЭО. Он порожден все более усиливающимся присутст-
вием экспертных систем и процессов познания в современных западных 
обществах и непосредственно связан с «обществом знания» и «общест-
венной экспертизой», которые прошли в своем развитии через два этапа. 

Первый этап – вещи в социологии. Он связан с авторскими экспертны-
ми интерпретациями, когда группа специалистов изучает социальный объ-
ект и предписывает те или иные конкретные действия для его устойчивого и 
предсказуемого развития в «нужном» направлении. Инструментализм и 
ангажированность здесь налицо. Предписания оформляются экспертами 
(специалистами), которые «извлекают» рациональное действие из своего 
знания социума. Цели, которые эксперт преследует, прямо или косвенно 
устанавливаются заказчиком экспертизы. И дело здесь вовсе не в злой или 
доброй воле конкретного «заказчика», а в том, что траектория развития со-
циального объекта предписывается и направляется извне, из замысла экспе-
ртов и его знания того, «что объект есть сам по себе». В этом случае те или 
иные интересы и цели групп населения преобразуются экспертами-
профессионалами в набор инструментов влияния на объект, а знание высту-
пает в качестве конкретного продукта (товара). В отношениях эксперта и 
объекта экспертизы продолжает работать концепция отчуждения.  

Второй этап - социология вещей. Вещи (объекты, системы), как это 
выясняется, с определенного момента сложности способны «давать 
отпор» (Б.Латур) конструктивистским проектам. вмешательство субъе-
кта – управление, исследование, наблюдение – автоматически ведут к 
еще большему их усложнению. На этом этапе возникают интерпрета-
ции, в которых экспертное знание выступает в качестве одной из пере-
менных сложной системы связей и отношений. Такое возможно, когда 
культура знания строится вокруг объектных миров. Можно сказать, что 
она «объектуализируется», а знание и экспертиза перестают быть «инс-
трументальными действиями» и становятся разновидностью социаль-
ных отношений. Словом, объекты в данном случае уже не орудия, не 
инструменты, не товары и не посредники в традиционном смысле. Та-
кое положение вещей (вещей в буквальном смысле) существенно рас-
ширяют концепцию социальности, вынося ее за пределы классических 
представлений о формировании таковой. 

В своей статье К.Кнорр-Цетина и У.Брюггер предложили интерпре-
тацию ЭО как объекта знания, способного безгранично разворачивать 
свою сущность, «взрываться» и «мутировать». Так, если «инструменты и 
товары по сути своей напоминают закрытые ящики стола конкретного 
размера с четко очерченными углами, – пишут авторы, – то объекты зна-
ния скорее подобны выдвинутым ящикам, заполненным папками, ряды 
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которых теряются в темноте отведенного им пространства стола»1. 
Определяющей характеристикой ЭО называется «недостаточность объе-
ктивности и завершенности существования, нетождественность самому 
себе»2. Нечто схожее можно обнаружить у М.Хайдеггера. «Послуш-
ные», «прозрачные», выверенные человеком вещи идентифицируются 
им с «оснасткой» (“Zeug”), через которую осуществляется наше инстру-
ментальное пребывание в мире3. Оснастке отводится инструментальное 
отношение с миром, требующее от человека заботы и опеки. В свою 
очередь «вещь» идентифицируется с теми объектами познания, которые 
только и достойны быть выраженными в знании, в хайдеггеровском 
смысле – вне практических рассуждений. 

Полагаю, что линия водораздела между отчужденными объектами 
(инструментами, фетишизированными товарами…) и объектами, на-
званными «эпистемическими», может определяться и по наличию или 
отсутствию аутопойезиса «вещей». Вводя понятие «аутопойезиса» в со-
циологию вещей, мы получаем дополнительную возможность привклю-
чить в ее исследовательские практики по меньшей мере три усиливаю-
щих эти практики позиции.  

Аутопойезис (от греч. αυτος – сам, ποιησις – создаю, произвожу, тво-
рю) буквально означает само-строительство, само-производство или 
воссоздание себя через себя самого.  

В нашем случае речь идет о том, что усложнение структуры техно-
информационной системы с определенного момента переводит управле-
ние ее функциями в режим аутопойезиса. Еще в 1973 году чилийские 
ученые У.Матурана и Ф.Варела, стремясь описать ключевое свойство 
всякой живой системы, вывели понятие «аутопойетической машины» 
как существующую в пространстве сеть непрерывно регенерирующих и 
поддерживающих свою идентичность процессов4. К примеру, в отличие 
от «аутопойетической машины», машина «аллопойетическая» (автомо-
бильный завод) строит организованные структуры, являющие собой неч-
то иное, чем она сама.  

Аутопойетическая структура (клетки или их компьютерная модель) 
проявляли способность к восстановлению нарушенных воздействием 
извне связей. Все выглядит так, как будто клетки организма каким-то 
образом «узнавали» о нарушении целостности их структуры, чтобы 

                                                 
1 Карин Кнорр-Цетина, Урс Брюггер. Рынок как объект привязанности: исследование пост-

социальных отношений на финансовых рынках//Социология вещей. Издательский дом 
«территория будущего».  М., 2006. С.318. 

2 Там же.  
3 Хайдеггер М. Время и бытие//Время и бытие: статьи и выступления: Пер. нем. –М.: Рес-

публика, 1993. С.391-406. 
4 Maturana H.R., Varela F.J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dor-

drecht, 1980. P.78. 
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путем регенерации точно и с наименьшими затратами «закрыть» соз-
давшуюся брешь. Именно это «узнавание» объекта о себе и последу-
ющая его само-достройка позволяют перебросить мостики аутопойе-
зиса из области определения феномена жизни к феноменам социаль-
ности и социальному познанию в целом. И дело вовсе не в слове «уз-
навание», а в самом типе объективирования информации. Что в даль-
нейшем позволит рассматривать такого рода сложноорганизованные 
системы как «эпистемические объекты».  

Следует выделить три ключевых свойства всякого аутопойезиса. 
Это: 1) автономия (в отличие от гетерономии, к примеру, кибернетичес-
ких моделей Н.Винера); 2) инактивация (толчок, начало достраивания 
исходит не извне, а изнутри самой системы); итерация (незамкнутость 
цикла, постоянное его самообновление и самодополнение, выстраивание 
новых уровней собственной сложности). Есть основания полагать, что 
аутопойезис, обнаруженный в самом феномене жизни, присущ и для 
других сложных социально-информационных систем - коммуникации, 
Интернет-сетей, личности, сознания…  

Полагаю, что линия водораздела между отчужденными объектами 
(инструментами, фетишизированными товарами…) и объектами, на-
званными «эпистемическими», может определяться и по наличию или 
отсутствию аутопойезиса «вещей». Вводя понятие «аутопойезиса» в со-
циологию вещей, мы получаем дополнительную возможность привклю-
чить в ее исследовательские практики по меньшей мере три усиливаю-
щих эти практики позиции.  

Первая позиция – это привлечение исследовательского потенциала 
современных коммуникативных теорий, где аутопойезис давно успешно 
реализуется. Так, Н.Луман рассматривает коммуникативные революции 
(язык, письменность, книгопечатание…), как ступени эволюции аутопойе-
зиса коммуникации1. Технологически обособившиеся электронные масс-
медиа рассматриваются им как высшая ступень аутопойезиса системы, на 
которой коммуникация способна продуцировать новые формы професси-
ональной кооперации и, в конечном итоге, социальности в целом. По сути, 
Луман говорит об особых следствиях эволюции объекта (в данном случае 
– электронных массмедиа) и такого наращения его сложности, которое 
позволило запустить его принципиально новой возможности – способнос-
ти к автономному продуцированию социального действия. 

Вторая позиция – это использование понятийного аппарата совре-
менных неклассических информационных теорий и теорий сложных 
систем – неравновесных, необратимых, диссипативных, эргодических и 
др. К примеру, упомянутая конечная («прозрачная») вещь-инструмент 

                                                 
1 Луман Н. Медиа коммуникации /Пер. с нем. А.Глухов, О.Никифоров. – М.: Логос,  2005. 
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может быть проинтерпретирована в терминах динамической теории ин-
формации (Д.Чернавский)1 как «консервативная система». И от такой 
интерпретации мы ничего не утрачиваем, а только обретаем новые смы-
слы. Скажем, понятие «диссипативной системы» дает пример эмерджен-
тности - неалгоритмизируемой и невычислимой сложности, которая не 
сводится к свойствам (или сумме свойств) ее частей. К примеру, непред-
сказуемость и неопределенность развития сложных объектов выражено 
эргодичностью, когда процессы порождения новых качеств и уровней 
сложности «не являются инвариантными относительно времени» и «ха-
рактеризуется необратимостью по отношению к его течению».  

Третья позиция – обогащение словаря объект-центричной социоло-
гии посредством использования словарей и понятий из пограничных 
областей знания (теории коммуникации, динамическая/неклассическая 
теория информации и др.). Такой подход позволяет выйти за пределы 
прежних мыслительных схем, а также существенно расширить представ-
ление об объект-центричности как таковой. Признаки уже известных ЭО 
(фондовый рынок) вполне просматриваются в медиа коммуникации и 
Интернет-коммуникации, а также в таких «чисто физических» объектах, 
как климат и океанические течения. Или, к примеру, в таких математи-
ческих объектах, как: неравновесная (нелинейная) динамика (Пуанкаре, 
Колмогоров, Хопф, Арнольд…), теория катастроф и перестроек (Ар-
нольд), динамическая теория информации (Чернавский) и др. Напомним, 
что объект приобретает эпистемологический статус, когда «заимствует» 
свои свойства из сферы науки и экспертного знания. Для естествознания 
подобная концептуализация вполне обычное дело, тогда как в социаль-
ных науках она все еще расходится с традиционными представлениями. 
Но именно эти и подобные им интегративные свойства ЭО дают основа-
ние использовать те понятия, термины, характеристики и обращения, 
которые мы используем, когда описываем вновь образовавшиеся эмоци-
ональные миры или коллективные типы ответственности, соответствен-
но, личности или социальной группы.  

Таким образом, настоящую статью следует рассматривать как часть 
более широкой программы преодоления «классических» представлений 
о поведении социальных объектов, которые прошли точку самозапуска 
аутопойезиса и длят себя во времени как объекты «эпистемические». 
Словом, для нас наибольший интерес представляет не столько то, кáк 
люди, руководствуясь своими рациональными представлениями, осуще-
ствляют инструментальную деятельность при помощи вещей, сколько 
то, кáк наплыв объектных миров сопротивляется конструктивистским 

                                                 
1 Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М.: 

Наука, 2001. 
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намерениям человека и изменяет его социальность - через аутопойезис 
отношений (процессов) между людьми и «ожившими» вещами.  

К числу наиважнейших факторов, способствовавших повороту к об-
ъект-центричной социальности следует отнести глобализацию техноло-
гических и коммуникативных сетей. Сама по себе глобализация вовсе не 
привела к автоматическому нарастанию социальной сложности, но при-
вела к порождению локальных микроструктур (community). Однако опи-
сание и классификации некоторых комьюнити, их состав и структура 
стали утрачивать четкие очертания. Наиболее очевидно это обстоятельс-
тво проявилось в индивидуализированных сообществах Интернет-
коммуникации, где объект-центричная социальность представляет обо-
ротную сторону современной индивидуализации. 

Обозначенная трансформация не открывается сразу, а порожденные 
ею вновь образуемые формы социальности, еще не выражены явно и зача-
стую остаются в поле традиционных интерпретаций – как социально-
групповое образование, хотя и новое. Можно, к напримеру, констатиро-
вать: там, где традиционно работала связка «человек - человек» (или «че-
ловек - социальная организация»), стали образовываться другая - «человек 
- эл. инф. устройство». И даже продолжать, отмечая, что пользователь 
сети Интернет или поглощенный игрой подросток – далеко не исчерпы-
вают списка тех, кто безоговорочно принял электронного посредника ме-
жду своим вопрошанием к миру и ответом на него: заработную плату мы 
теперь получаем не из рук кассира, а из отверстия банкомата, задаем ав-
томату вопросы и получаем от него нужную информацию, говорим с дис-
петчером через переговорное устройство, ищем интересующую нас инфо-
рмацию вбрасывая сформулированный вопрос в поисковую системы, 
вступаем в переговоры в ЧАТе с инкогнито, скрывающегося под ником... 
Но сама по себе констатация того, что первый тип связки - «человек-
человек» - уступает место второму типу - «человек - устройство» - в усло-
виях сохранения традиционной социологической интерпретации мало что 
прибавляет к пониманию изменившейся социальности события.  

Описывая аутопойетические объекты традиционным языком (слова-
рем) субъект-объектной социологии, мы обречены искать для них место 
в старых мыслительных схемах. Для адекватного их объяснения и пони-
мания («чувствительности к ходу времени») необходимо включение по-
тенциала словаря объект-центричной социальности. При этом мы полу-
чаем вполне ощутимое преимущество – доступ к анализу рисков, кото-
рые не разглядеть, принимая в расчет только вовлеченного в отношения 
субъекта. Данная позиция особенно актуальна, когда мы имеем дело с 
такими отношениями, в которых «инициатива» принадлежит «ожив-
шим» вещам – высокотехнологическим информационным объектам. 
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Подытоживая, приведу еще несколько сопоставлений двух типов 
объектов - инструментального и эпистемического, - которые не вошли в 
вышеприведенные размышления. 

 
 
Объект - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

 
Объект - ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ  
 

«Равен самому себе» - спрятанная, но 
полностью развернутая сущность  

(«стол с закрытыми ящиками») 
 

«Не равен самому себе» - приобрета-
ет новые свойства и изменяет те, которые 
имел.  

(«постоянно воспроизводящаяся не-
завершенность») 

Позиция независимого наблюдателя 
Определение управляющего уровня → 

перехват управления 

Со-делание, «тонкая подстройка» -  
(формула взаимного сотворения) 

Предполагается, что существует (поте-
нциально) единственно верное описание, а 
все другие стоят ближе или дальше от него. 

Объекты генерируют всевозможные 
знаки, репрезентации и выражаются через 
них → требование расширения социаль-
ного воображения и словаря. 

Антропоцентрические системы Анонимные неживые системы со 
свойствами живого организма → социаль-
ные риски  

Объекты наделяются человекоразмер-
ностью, а их содержание и сущность усмат-
ривается в социальных отношениях.  

Объектные отношения замещают со-
циальные и участвуют в формировании: 

- эмоциональных миров; 
- коллективных договоренностей; 
- морального порядка. 

Идентичность обретается исключитель-
но в социальных отношениях 

Диктуется необходимость определе-
ния идентичности (обретения своего «Я») 
с точки зрения объектных принципов и 
категорий.  

 
В заключении уместно вспомнить признание Алана Гринспена, бы-

вшего главы Федеральной резервной системы США, которое он сделал 
осенью 2008 г. на заседании комитета Палаты представителей в Кон-
грессе США, расследующего причины кризиса. Гринспен заявил, что 
происходящее сейчас в мире перевернуло его понимание о том, как воо-
бще функционирует рынок и что ни одна из существующих математиче-
ских моделей не может охватить масштаба его сложности. Кризис не 
имеет четких границ, он усложняется и всегда на шаг опережает по сло-
жности те модели, которые предлагаются специалистами для его обуз-
дания. Экономистам, бизнесменам, финансистам и политическим лиде-
рам кризис представляет возможность только искать инструменты тон-
кой подстройки «к себе», но не оставляет шансов перехватить управле-
ние. Это признание вполне может служить свидетельством тому, что 
объектный сдвиг стал уже данностью экономической социологии. Сле-
дующая за ней данность – это новая концептуализация социальности 
разворачивающихся объект-центричных структур. 
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СОЦІОСИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ 
В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ 

ГУМАНІТАРНИХ ПОШУКІВ 
  
Основною темою більшості інтелектуальних дискусій нашого часу 

виступає постулювання кризи класичних наукових засад, методологічних 
принципів та стратегій пізнання дійсності. З середини 80-х років ХХ сто-
ліття у вітчизняній та західній літературі з’являється нова дефініція для 
позначення сучасного етапу розвитку наукового знання, що відображаєть-
ся в термінах “постнекласики” або “постнекласичної раціональності” . 
Формується нова картина світу – постнекласична, концептуальним гносе-
ологічним ядром якої стає синергетика – теорія нелінійного розвитку, або, 
іншими словами, теорія самоорганізації. Виникнувши в середовищі при-
родничих, прикладних наук (фізики, хімії, біології), синергетичний підхід 
достатньо швидко поширився на сфери гуманітарних дисциплін, позиціо-
нуючи себе як універсальна наукова методологія, що “придатна” до засто-
сування не лише у площині прикладних дисциплін, а й у рамках пробле-
матики наук соціогуманітарного профілю. Відбувається інфільтрація по-
нятійно-категоріального апарату синергетики у структури гуманітарного 
знання і, одночасно, мають місце спроби використання математичних мо-
делей синергетичної теорії нелінійних динамічних систем і математичної 
теорії хаосу для дослідження проблем соціальних наук. У рамках суспіль-
ствознавства дуже популярним стає поняття “соціальна синергетика” , як 
елемент загальної теорії самоорганізації, об’єктом уваги якого є сфера 
соціальної проблематики. Однією з найважливіших проблем соціосинер-
гетики стає створення нової (постнекласичної) моделі історичного розвит-
ку, в межах якої досліджується і одночасно конструюється історична реа-
льність на базових принципах синергетичного підходу.  

Така ситуація викликала до життя широкий спектр реакцій, пере-
важно негативного характеру, з боку вчених-гуманітаріїв. Це 
пов’язано, передусім, з “вторгненням” в предметну площину суспіль-
ствознавчих дисциплін інструментарію та пізнавальних стратегій 
природознавства, спробами переосмислення традиційних проблем 
історії, філософії, соціології, психології, культурології в руслі синер-
гетичності, нелінійності, що, на думку більшості представників озна-
чених наук, сприяє втраті ними своєї самоідентичності та посилює 
кризові процеси в рамках даних наукових дисциплін.  

Разом з тим, варто відзначити, що існує інших підхід до спроб сине-
ргетики “працювати” у предметному полі гуманітарних наук. Він базу-
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ється на постулюванні доцільності (неодмінності) знищення кордонів 
між природознавством і суспільними науками, внаслідок чого відкриєть-
ся можливість для створення нової картини світу. Синергетика тут вияв-
ляє себе як загальна методологія, використання якої дозволить подолати 
методологічну кризу суспільствознавства і дати відповідь на більшість 
питань гуманітарного знання. Перед наукою відкриваються нові можли-
вості, розширюється горизонт пізнавальної діяльності, ускладнюється 
спектр проблематики. Синергетика стає своєрідним “рятівним кругом” 
для суспільствознавства, передусім, у площині методології. 

В останнє десятиліття в науковій літературі, переважно російській, 
з’являються публікації, у рамках яких мають місце спроби “упорядку-
вання хаосу” синергетичних версій соціально-історичного розвитку. На 
думку багатьох дослідників, вони можуть бути локалізовані у трьох ос-
новних площинах. У межах першої з них відбувається розробка теорети-
чних засад нелінійного реконструювання історичної практики на основі 
методологічних напрацювань синергетики у сфері природознавства. У 
межах другої – мають місце спроби дослідження історії людського роз-
витку як нелінійної системи, як такої, що знаходиться у стані нестабіль-
ності і нерівноваги. Третя площина синергетичних пошуків – спроба 
переосмислити некласичну (постмодерністську) модель історичного роз-
витку на засадах синергетичної картини світу. Багато в чому така дифе-
ренціація є достатньо умовною, адже гносеологічні конструкти та пошу-
ки, репрезентовані в них, мають спільне ідейно-теоретичне підґрунтя. 

 Фактично “виростаючи” з постмодерністської традиції розгляду іс-
торичної практики людства, соціосинергетика “переносить” у свої пізна-
вальні конструкції ідеї нелінійності історичного процесу, поліваріатив-
ності розвитку подій і явищ, індетермінованості історичної практики, 
заперечення причинно-наслідкової взаємодії. Під сумнів ставиться ціліс-
ність (єдність) всесвітньо-історичного процесу, його прогресистська 
спрямованість. Стрижневий принцип класичної історицистської методо-
логії – діалектичний характер суспільно-історичного розвитку (перехід 
від нижчих форм суспільного буття до вищих), репрезентований, перед-
усім, у теорії суспільно-економічних формацій, замінюється в рамках 
синергетики принципом можливої варіативності. 

Класична парадигма бачення історичної еволюції базувалася на уяв-
ленні про жорстку причинно-наслідкову детермінацію, взаємозв’язок 
усіх чинників, які впливають на розвиток людського суспільства. Мо-
мент випадковості, спонтанності, непрогнозованості “виносився за дуж-
ки” , розглядався як такий, що не здійснює суттєвого впливу на історич-
ний поступ, окремі, локальні дії індивідів не могли визначати еволюцій-
ний рух людства. Періоди кризи, розбалансованості елементів єдиної 
історичної системи трактувалися у класичній моделі як негативні, як 
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такі, що порушують внутрішню логіку історичного процесу і мають бути 
обов’язково подолані. Натомість у постнекласичних (синергетичних) 
уявленнях про історію надзвичайно важлива роль відводиться саме та-
ким періодам “нестабільності” , коли порушується причинно-
наслідковий взаємозв’язок і людство змушено реагувати на виклики ча-
су, “обираючи” з можливих варіантів подальшого розвитку найкращий. 
Ця позиція має багато спільного з т.зв. “різоматичною” моделлю світо-
будови в рамках постмодерну, згідно з якою світ уявляється як децент-
рована хаотична “грибниця” , окремі елементи якої існують за своїми 
алогічними законами і не перетинаються, не взаємодіють з іншими. Ра-
зом з тим, не варто розуміти синергетичний підхід як “модернізований” 
постмодернізм. На думку багатьох дослідників, постмодерністські версії 
історичного розвитку не в повній мірі позбавлені недоліків класичної 
історіософської парадигми.  

Базовою, фундаментальною засадою соціосинергетики є розгляд іс-
торичної практики людства як функціонування спектру нелінійних ди-
намічних систем, що розвиваються за власною (внутрішньою) логікою і 
в процесі розвитку проходять певні “критичні точки” (у термінах синер-
гетики – “точки біфуркації” ), у яких відбувається вибір варіантів пода-
льшої еволюції системи. Точки біфуркації – це моменти хаотичності, 
неврівноваженості системи, моменти кризи і нестабільності. У такі пері-
оди функціонування системи значно зростає роль випадковості, спон-
танності. У рамках класичної моделі історії на це не зважали, в синерге-
тичній теорії ці фактори набувають великого значення.  

Апелюючи до своїх висхідних постулатів, синергетика намагається 
розглядати історію як полінелінійну метасистему, в якій присутні розви-
ток і динаміка. Але, на відміну від класичного історизму, де розвиток 
мав поступальний характер і був причинно-наслідково зумовлений, у 
рамках синергетичної моделі він розглядається як спонтанність, перехід 
від одного стану існування системи до іншого. Сама нелінійність систе-
ми визначає потенційні варіанти її подальшого існування, разом з тим 
вони не можуть бути задані наперед. Це яскраво ілюструється в рамках 
синергетичного концепту “народження порядку з хаосу” . Суть його по-
лягає в наділенні хаосу внутрішньою “творчою силою” , здатною поро-
джувати новий стан порядку, який потім знову трансформується в хаос, 
але вже на більш складному рівні буття системи. Власне, стан порядку, 
як і стан хаосу – це лише окремі елементи функціонування системи. Ви-
бір шляхів подальшого існування “історичної системи” залежить від 
внутрішніх процесів у ній, поза зовнішнім впливом на неї.  

На думку більшості сучасних апологетів соціосинергетичного підхо-
ду, лінійність, спрямованість історичної динаміки (у значенні визначеності 
вектору руху) в історичній практиці людства зустрічається дуже рідко. 
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Натомість, фактор непередбачуваності, спонтанності в поведінці “істори-
чної системи” починає домінувати, проявляючи себе у впливі т.зв. “незна-
чних причин” на функціонування системи. Яскраві приклади цього – фун-
кціонування держав у періоди соціальних потрясінь, воєн, революцій, 
природних катаклізмів тощо. У такі моменти надзвичайно посилюється 
роль і значення особистості в історії, яка своєю волею може змінити хід 
подій, “перенаправити історичну енергію” в інший напрямок.  

Це і є час “біфуркаційного максимуму” , коли система знаходиться у 
стані нерівноваги, коли “не працюють” старі детермінації, а нові ще не 
створені. Формується своєрідне “поле можливостей” , в рамках якого 
відбувається становлення нового системотвірного фактору, окреслюєть-
ся перспектива подальшого розвитку, визначається новий вектор соціа-
льного руху. Упорядкованість і закономірність у такі моменти щезає, 
соціальна система самоорганізується (точніше – “переорганізується” ), а 
рушійні сили цього можуть бути взагалі не проявленими, або не є насті-
льки яскраво вираженими. Хаос у “точках біфуркації” породжує новий 
порядок, який визначається лише як певний, тимчасовий етап функціо-
нування цієї системи. Варіативність шляхів розвитку історії надалі зумо-
влюється наявністю внутрішньої здатності системи до самоорганізації і 
самовідновлення в нових формах. 

Репрезентована в рамках синергетичного підходу модель соціоісто-
ричного розвитку є фактично альтернативою як класичній (лінійній) те-
орії, так і некласичній (постмодерністській) версії історичного процесу. 
Закономірно, що більшість її засадничих принципів і тез викликали і 
викликають різні оцінки серед істориків, філософів, соціологів тощо. 
Дискусії, які мають місце в сучасній науковій літературі, пов’язані, пе-
редусім, з визначенням обґрунтованості і аргументованості синергетич-
них уявлень про історію як нелінійну систему, здатну до самоорганізації, 
з формуванням новітніх гносеологічних конструктів, які за своєю суттю 
є протилежними до класичних моделей, власне, з аналізом спроможності 
соціосинергетики не тільки працювати у предметному полі історіософ-
ських дисциплін, а й шукати відповіді на “вічні” питання соціоісторич-
ного буття людства, розв’язувати комплекс теоретичних і практичних 
проблем історичної науки.  

Прихильники постнекласичної парадигми, відзначаючи великий ме-
тодологічний та евристичний потенціал синергетичної пізнавальної мо-
делі, стверджують, що вона акумулює здобутки як класичного, так і не-
класичного підходів поза абсолютизацією жодного з них. Так, на їх дум-
ку, в рамках соціосинергетики фактично “знімається” нерозв’язаність 
класичного питання про закономірність і випадковість в історичному 
розвитку, знаходять власне тлумачення проблеми історичного детерміні-
зму, природи соціальних криз, отримує нову інтерпретацію проблема 
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рушійних сил та ролі видатних постатей в історії, відкриваються широкі 
можливості у сфері соціально-історичного планування та прогнозування. 
Важливими для синергетичної теорії історії також стають проблеми кри-
теріїв та спрямованості суспільного прогресу та універсальності соціа-
льних ідеалів, що були “винесені за дужки” в межах постмодернізму. 
Особливої ваги і значення набуває проблема коеволюції – співіснування 
людини і природи в контексті відповіді на питання про потребу втручан-
ня людини у природне середовище та його перетворення. Розв’язання 
цих та інших питань у рамках синергетичних пізнавальних практик дасть 
можливість вийти за межі жорсткої причинно-наслідкової детермінації 
класики і уникнути аморфності, розмитості, суб’єктивності, притаман-
них постмодерністським моделям пізнання історичної дійсності.  

Можливості та евристичний потенціал соціосинергетики в історич-
ному пізнанні надзвичайно великі, особливо у сфері соціального прогно-
зування, моделювання варіантів розвитку подій, виявлення скритих ме-
ханізмів та детермінант суспільно-історичної практики, разом з тим його 
не варто абсолютизувати, щоб не повторювати методологічних помилок 
минулого і адекватно реагувати на сучасні виклики історії. 

 
 
 

© Владимир Лазуткин 
(Москва, Россия) 

 
СИНЕРГЕТИКА И ДИАЛЕКТИКА: 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ БЫТИЯ VERSUS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД 
 
Начиная с девяностых годов прошлого века, большой интерес во 

всем мире вызывают нелинейная динамика, исследующая неравновес-
ные процессы в физических средах, иначе именуемая синергетикой. Бы-
ло открыто, что процессы в физическом мире имеют тенденцию к само-
организации. Путем физико-математических исследований удалось выя-
вить наличие в неравновесных процессах относительно устойчивых тра-
екторий формообразования, особых центров притяжения, генезиса неко-
торой целостности, системы. Такие «центры притяжения» получили в 
синергетике названия «аттракторов», от латинского attrahere и английс-
кого attract - привлекать, притягивать. 

Можно ли это новое открытие физики осмыслить с философской то-
чки зрения, с точки зрения науки, специально занимающейся логикой 
мышления, логикой познания и преобразования мира? Безусловно, не 
только можно, но и необходимо. В том числе и для того, чтобы противо-
стоять стремлениям к синтезу очередной общей теории бытия. 
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Все попытки построения общей теории бытия после того, как время 
натурфилософии, философии истории, философии права и т.д. и т.п. без-
возвратно прошло с возникновением физики, химии, биологии, теории 
права, истории как науки и т.д., представляют не что иное, как своего 
рода околонаучное мародерство. Жертвой такого мародерства становит-
ся, как правило, новое в науке, привлекающее всеобщее внимание. Еще 
недавно таким общим кумиром была кибернетика и околонаучные маро-
деры пытались все представить как информационные процессы, процес-
сы саморегулирования и т.п. Теперь настала очередь синергетики и все 
представляется в качестве «самоорганизующихся систем». 

Излюбленный прием мародерства такого рода – терминологическое 
переодевание результатов действительных научных исследований. Так, 
например, читая книгу В.Васильковой по теории социальной самоорга-
низации [1], убеждаешься, что вся она состоит в попытке перевода на 
«синергетический» язык различных подходов к исследованию историче-
ского процесса. Древние мифологические космогонии и теогонии, древ-
неиндийская и древнегреческая философия, философские, исторические, 
социологические и культурологические теории Нового и Новейшего 
времени, Дж.Вико, Тойнби и Данилевский - во всем пытаются отыскать 
энтропию и негэнтропию, диссипации, бифуркации и аттракторы. 
Ю.Данилов видит в такой способности «перевода» даже главную роль 
этой ныне модной теории: «Синергетика с ее статусом метанауки изна-
чально была призвана сыграть роль коммуникатора, позволяющего оце-
нить степень общности результатов, моделей и методов отдельных наук, 
их полезность для других наук и перевести диалект конкретной науки на 
высокую латынь междисциплинарного общения» [10, с.10]. 

Подобное «философское» осмысление синергетики ничего не способно 
прояснить, а способно только запутать дело: во-первых, обессмыслить дейс-
твительные достижения синергетики, как физико-математической науки, и, 
во-вторых, оттолкнуть от философии представителей других наук, внедрить 
в умы людей представление о том, что философия действительно не наука, а 
словесная эквилибристика. 

Вразумительное философское объяснение синергетики нам удалось 
обнаружить в статье А.Панкратова [13]. На вопрос о том, какая физичес-
кая реальность скрывается за синергетикой, автор дает следующий 
ответ: телеологическое взаимодействие. «Аттрактор в синергетике есть 
математический образ физически действующей цели» [13, с.50]. Если 
перевести это утверждение на язык материализма, то получится следу-
ющее. Целоустремленность есть неотъемлемое свойство, атрибут мате-
рии, в том числе и материи физической, а аттрактор есть математичес-
кий образ целосообразности процессов в физическом мире. В отличие от 
Панкратова, мы не считаем, что физическая материя находится в некоем 
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потоке телеологической силы, наоборот, мы полагаем, что «целесообра-
зность» имманентна, а не трансцендентна физической материи, как и 
материи вообще. Так, рассматривая вопрос с материалистической точки 
зрения, Гете, в частности, замечал: «Не будут утверждать, что быку даны 
рога, чтобы он бодался, а будут исследовать, как мог он получить рога для 
бодания... Животное формируется обстоятельствами для обстоятельств; 
отсюда его внутреннее совершенство и его целесообразность в отношении 
внешнего мира» [3, с.159-160]. Что же касается странных аттракторов1, 
которые препятствуют данной целоустремленности, то они действительно 
«символы свободы», ибо сама целостность, целосообразность не есть неч-
то застывшее, она также развивается, и странные аттракторы играют клю-
чевую роль в снятии заданной целостности. Всеобщее, понимаемое как 
конкретное, как целое, как тотальность (у Гегеля), существующее до поры 
до времени только потенциально, только ideell, первоначально проявляет-
ся именно как единичное отклонение от данности. 

Что же получается? Физики в рамках собственной науки пришли к 
пониманию восхождения от абстрактного к конкретному, от частного к 
общему, понимаемому как конкретность, как целостность. В начале ХХ 
века Ленин писал: «Современная физика лежит в родах. Она рожает диа-
лектический материализм. Роды болезненны. Кроме живого и жизнеспо-
собного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, 
кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот» [6, 
с.306]. К таким отбросам относится и «синергетика» как общая теория 
бытия, претендующая на роль нового общего метода, новой логики и 
теории познания, вместо якобы устаревшей диалектики. 

Цель Ленина была не в том, чтобы показать, что критикуемые им эм-
пириокритики встали на позицию субъективного идеализма - это было 
уже и так превосходно показано Г.Плехановым. Задача была в другом: 
показать, что в основе гносеологической природы данной разновидности 
субъективного идеализма лежит абсолютизация формальной логики и ма-
тематического аспекта естествознания, попытка строить теорию на основе 
формальных обобщений, попытка представить онтологию не как учение 
об истине бытия (истинном бытии), а как некую «общую теорию бытия», 
задача построения которой будто бы и есть дело философии. 

Сочиненная на основе формальных обобщений и формальных ана-
логий «общая теория бытия» становится для ее авторов и адептов логи-
кой теоретического познания вообще, поскольку именно через ее схемы 
и формулы, как через призму, они смотрят на Мир: «образцы (паттерны) 
нового стиля мышления» [1, с.29-30], «общеметодологические моменты 

                                                 
1 Математический образ детерминированных непереодических процессов, для которых 

невозможен долгосрочный прогноз, назвали странными аттрактарами [4, с.25]. 
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в содержании научной мысли» [1, с.79], «средства отображения и моде-
лирования всевозможных реальных объектов» [1, с.134], «познаватель-
ная универсальность второго начала термодинамики» [1, с.159], эврис-
тические принципы, аналогии, изоморфизмы и т.д. и т.п. 

В свою очередь, теория познания, не рассматриваемая как логика, 
превращается в дело психологов и физиологов высшей нервной деятель-
ности. Это уже не теория познания и преобразования бытия, не онтогно-
сеология или историческая гносеология1, не теория, которая рассматри-
вает мышление как необходимый активный момент развития бытия, как 
активное отражение универсальных форм этого развития. Нет. Подобная 
гносеология рассматривает мышление как нечто сугубо особенное, сугу-
бо специфическое и даже как случайно возникшее в этом мире, а, следо-
вательно, и как не имеющее никакого отношения к истине этого мира, 
как не способное адекватно отразить эту истину.  

На протяжении всего ХХ века тенденция выдавать за универсальный 
метод познания различного рода общие теории бытия, была преоблада-
ющей в философии. Не обошла эта тенденция и Россию. В своей книге 
об Ильенкове С.Мареев убедительно показал, что так называемый совет-
ский диамат был не чем иным, как очередной попыткой создания общей 
теории бытия, поскольку сводил диалектику к сумме общих формул и 
иллюстрирующих их примеров, к «диалектике кипящего чайника» [9, 
с.135-156]. Поэтому, когда сегодня пытаются противопоставить синерге-
тику как метод диалектике, на самом деле, противопоставляют «устаре-
вшую» общую теорию бытия – «новейшей». 

В результате понимания диалектической логики - логики понятийного 
мышления - как формальной системы, как простой совокупности готовых 
формул, появляется следующая точка зрения: «Понятийное мышление 
крайне ограничено. Оно, обладая линейной, логически последовательной 
структурой, мало пригодно для отражения нелинейного, спонтанного, ра-
знообразного мира… Эта исходная посылка объединяет представителей 
восточной философии, мистиков и современных методологов науки» [1, 
с.46]. Зато для такого отражения очень пригодна формальная аналогия: 
«Метод аналогии имманентно присущ исследовательской программе си-
нергетики в целом, стремящейся отыскать универсальные, общие для сис-
тем любой природы законы самоорганизации. Поэтому вся специальная, 
ставшая классической литература по данной проблематике, собственно, и 
построена на сравнении и аналоговом сопоставлении феноменов самоор-
ганизации в процессах живой и неживой природы» [1, с.72]. Характеризуя 
подобные «научные» упражнения, Маркс в свое время писал: «…Это 

                                                 
1 Термины, введенные Мих.Лифшецем. 
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очень убедительный метод для напыщенного, притворяющегося научным, 
высокопарного невежества и лености мысли» [10, с.571]. 

Синергетика при ее содержательном философском осмыслении 
позволяет некоторым гуманитариям заново открыть для себя всеоб-
щие законы развития, давно уже известные диалектике. Однако при-
менение формальной аналогии ведет к тому, что вместо диалектичес-
кого различения (distinguo) производится эклектическое смешение 
существенно различных процессов развития в дочеловеческой приро-
де и в человеческой истории. 

Справедливо отмечая, что если материя имеет не только актуализи-
рованное, но и неактуализированое существование, определяющее воз-
можность ее будущих изменений, то ставится под сомнение сам факт 
разделения бытия на пассивную материю и активную форму, Василькова 
утверждает, что изменяемость материального бытия заложена в свойстве 
потенциальности материи1 [1, с.149]. 

Материя, безусловно, имеет не только актуальную, но и потенциа-
льную форму своего существования (ideell). Но любая потенциальная 
форма может стать актуальной лишь в случае наличия способности к 
актуализации, ибо одной абстрактной возможности не достаточно. В 
качестве способа актуализации может выступать либо «счастливый» 
случай (один среди множества других - несчастливых), либо субъектив-
ная способность. Это принципиально разные, прямо противоположные 
способы актуализации: метод «тыка» и сознательная деятельность по 
преобразованию объекта в соответствии с его собственной логикой. По-
клонники же синергетики от философии ставят знак равенства между 
случайностью и субъективностью [2, с.17-20], между субъективностью и 
проявлением индивидуальной человеческой воли, между единичной во-
лей, отдельным событием и случайностью [1, с.196, 208-209]. 

Так, один из таких поклонников - В.Егоров пишет, что «для рацио-
нализма характерно отождествление материального и объективного, 
идеального и субъективного» [4, с.74]. «Как это не непривычно, но мате-
риальное может быть не только объективным, но и субъективным» [4, 
с.75]. Непривычно это только для того, кто не знаком или кто абсолютно 
не понял сочинений Шеллинга, Гегеля, Маркса и Ленина, которые, если 
исходить из критерия В.Егорова, никак не относятся к категории рацио-
налистов. Материя действительно может быть и объектом, и субъектом 
(мыслящим телом), но не следует путать материю как субстанцию и ма-
териальное как атрибут этой субстанции, существующий в единстве 
с другим ее атрибутом - идеальным (мышлением).  

                                                 
1 Это типичная тавтология, поскольку потенциальность есть не что иное как способность к 

изменению. 
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Суть «синергетики как междисциплинарного подхода» состоит в 
своеобразной естественнонаучной интервенции в область социальных 
наук. Причина такой интервенции в том, что, по мнению многих пред-
ставителей общественности, в том числе и научной, науки об обществе 
до сих пор не способны быть средством разумного исторического дейст-
вия, устойчивого развития, средством предвидения и прогнозирования 
результатов общественного процесса. Так, по мнению авторов книги 
«Синергетика и прогнозы будущего» [5], история до сих пор не является 
теоретической наукой, способной помочь в решении глобальных про-
блем человечества. А не является она, по их мнению, таковой потому, 
что она до сих пор не имеет своего математического аппарата: теорети-
ческая история может быть только математической историей. 
Все, чего им не взвесить, не смеряти,  
Все, кричат они, надо похерити; 
Только то, говорят, и действительно, 
Что для нашего тела чувствительно1. 
Выше мы уже говорили об абсолютизации математического аспекта 

знания и, соответственно, формальной аналогии, как о гносеологических 
корнях эмпириоувлечений начала ХХ века. Какую роль играет матема-
тика в науке вообще? Она помогает точно, ясно, кратко, в форме удоб-
ной для восприятия, однозначно зафиксировать некоторые устойчивые 
формы, отношения в объекте исследования, проще говоря, помогает 
описать объект исследования на определенном этапе его развития, фор-
мализовать его, построить его теоретическую модель, с которой затем 
можно работать в идеальном плане деятельности, оставив сам объект 
исследования до поры до времени в стороне. 

Но правильно описать предмет, еще не значит понять, объяснить 
его. В последнем случае необходимо выявить не просто математически 
фиксируемые закономерности, но внутреннюю логику развития самого 
предмета, а здесь общим методом всегда была и останется диалектика, 
как логика и теория познания. Мир обладает свойством зеркальности, 
взаимной отражаемости его сторон, его моментов друг в друге. Но есть 
единственный предмет, в котором мир отражается универсально во всей 
своей конкретной всеобщности, как единство в многообразии. Этот пре-
дмет - человеческое мышление. Именно поэтому внутренняя логика раз-
вития мышления, познания и оказывается отражением общих, универса-
льных законов развития мира. Мышление здесь понимается не в психо-
логическом аспекте, а как процесс преобразования мира Человеком в 
соответствии с собственной логикой этого мира. 

                                                 
1 А.К.Толстой. Пантелей – целитель. 
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У авторов книги «Синергетика и прогнозы будущего» частенько воз-
никает соблазн аналогий между поведением частиц в пробирке во время 
химической реакции и социальными процессами [5, с.40-41]. Однако, че-
ловеческий индивид не молекула, он обладает сознанием - знанием и во-
лей (во всяком случае, может и должен ими обладать!) и при определен-
ном уровне развития способен осмысленно, сознательно вести себя, тем 
самым целенаправленно влияя на течение социального процесса; в преде-
ле изменение обстоятельств и человеческая деятельность совпадают. 

Вряд ли терминологию нелинейной динамики можно использовать 
на конкретном содержательном уровне в историческом исследовании. 
История не физика, не термодинамика, не нелинейная динамика - у нее 
своя особая, специфическая предметность. Точно также как и мышление 
- совершенно особый предмет, качественно, специфически отличный от 
нейродинамических процессов, которые пытаются моделировать с по-
мощью нелинейной динамики.  

Эмпириокритки и прочие позитивисты отрицают гегелевскую диалек-
тику, в том числе пеняя Гегелю за гипостазирование логических форм в 
онтологию. Отчасти Гегель действительно грешит этим, и в исследовани-
ях специфических предметов - физической и биологической природы, ре-
лигии, права и т. д. - случается, подгоняет специфическое предметное со-
держание под формулы «Науки Логики», подменяя логику дела делом 
логики. Но когда позитивисты, отрицающие универсальность мышления, 
сочиняют на базе новомодных знаний очередную общую теорию бытия, 
то они впадают в тот же самый грех гипостазирования, только куда более 
худшего свойства: хотят они того или нет, они специфические формы спе-
цифических предметов обращают в универсальные логические формы, и 
убегая от теории познания как логики они приходят к абсолютизации час-
тных форм бытия в качестве универсальных логических форм. 

Нельзя абсолютизировать математическое моделирование с его 
принципом: «Понимаю, следовательно могу сформулировать в виде ал-
горитма» [5, с.91]. Нельзя ни историю, ни человеческое мышление, как 
бы глубоко их не понимали, сформулировать в виде алгоритма.  

То, что естествоиспытатели не знакомы с действительной теорией 
истории, - не вина их, а беда. Дело осложняется еще и тем, что ученых-
естественников, окружает большая стая мародеров «гуманитариев», не 
только неспособных помочь им разобраться в теоретических вопросах 
истории, но и неспособных даже сделать верные выводы из достижений 
самого естествознания. Последнее на уровне изучения физической мате-
рии пришло к пониманию целосообразности развития. Авторам книги 
«Синергетика и прогнозы будущего» удалось, пусть и в самой абстракт-
ной форме, понять то, что и историческая наука должна исходить, преж-
де всего, из признания целосообразности общественного процесса. 
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Говоря о том, что так называемые легальные марксисты не схва-
тывали в теории Маркса самого главного, сути его метода, известный 
венгерский философ Д.Лукач в своей книге о Ленине писал: «Они не 
понимают того, что признание того или иного факта или тенденции 
как действительно существующих еще вовсе не означает, что они до-
лжны быть признаны как действительность, определяющая наши дей-
ствия... Они не понимают того, что для настоящего марксиста... всег-
да существует нечто более действительное и более важное, чем отде-
льные факты или тенденции, а именно действительность совокупного 
процесса, целостность общественного развития» [8, с.61]. 

Из понимания исторического процесса как целостности можно 
сделать два важных вывода. Во-первых, на каждом конкретном этапе 
развития исторической целостности существует такой центральный 
момент этой целостности, такое звено системы, обстоятельства дви-
жения которого определяют по преимуществу развитие системы в 
целом. Это то самое звено, за которое по словам Ленина, необходимо 
взяться, для того, чтобы вытащить всю цепь. 

Во-вторых, объективной и высшей ценностью для исторического 
субъекта являются действия, исходящие из целосообразности историче-
ского процесса. Таким образом, истинно моральное действие - это дейс-
твие с позиции целого, связанное с актуализацией указанного выше 
«центрального звена». Моральность - это высшая целесообразность, но 
именно высшая, конкретно-всеобщая, а не частная и узкопрагматичекая.  

Авторов [5] – настораживает массовое увлечение «синергетикой». Они 
утверждают, что ни кибернетика, ни квантовая механика, ни синергетика не 
являются, собственно, философскими теориями, что синергетика не обязана 
заменить диалектику, что перспективы «синергетики секса» тоже не хороши 
[5, с.13-14]. «Чтобы погубить дело, надо сделать его престижным... Это 
«идет». Под это «дают». Но будущее слишком серьезная вещь, чтобы отда-
вать его в руки временщиков от политики и науки» [5, с.31]. 

В этом и заключается общественная опасность изобретений очеред-
ных общих теорий бытия, опасность околонаучного мародерства. В ка-
честве основы общей теории бытия может приниматься любое новомод-
ное научное направление: была бы теория, а мародеры всегда найдутся. 
Помнится в телефильме про Н.Вавилова, «философ» Презент первонача-
льно предлагал свои услуги по «философской» интерпретации достиже-
ний агробиологии именно генетику Вавилову, а не Лысенко. Если допу-
стить невозможное, что Николай Иванович принял бы предложение 
Презента, то вряд ли это изменило бы трагическую судьбу ученого. Ког-
да «народный академик» окончательно вышел из моды, десятки презен-
тов бросились обслуживать моду на генетику. 



 221

На что ориентируют людей философские поклонники синергетики? 
По Васильковой, главная социально-культурная ценность синергетики в 
том, что она «открывает (вернее возрождает на новом витке, на новых 
основаниях) другой (в противоположность к гуманизму. - В.Л.) мировоз-
зренческий подход: человек должен «лепить себя по образу и подобию 
мира (читай по рецептам синергетики, кибернетики, общей теории сис-
тем или какой-то иной общей теории бытия. - В.Л.), не перестраивать 
(т.е. не очеловечивать. - В.Л.) мироздание, а встраивать себя в упорядо-
ченное (кем интересно? - В.Л.) мироздание» [1, с.32-33]. Все это не что 
иное, как основанный на сциентизме социальный конформизм, возве-
денный в принцип человеческого поведения и призванный идеологичес-
ки обслуживать технократическую элиту.  

Одним из самых ярких примеров последовательного, доведенного до 
крайностей, антигуманизма является книга А.Назаретяна. Здесь «уже не 
механика, а психология видится образцом для построения интегральной 
картины мира» [11, с.129]. Понимая развитие интеллекта как проявление 
изначально присущей человеческой природе агрессивности, а формы 
духовной культуры как превращенные формы агрессии и одновременно 
средства ее эволюционной компенсации, Назаретян открыл законно тех-
но-гуманитарного равновесия, который социальный прогресс сводит к 
средству выживания, а мораль, религию и т.д. представляет как формы 
обуздания агрессивного интеллекта. 

Нет, господа, не интеллект необходимо сдерживать, а степень его 
подчиненности «собственно материальному производству», «беспреде-
льное» развитие которого и грозит человечеству уничтожением. Необ-
ходимо даже не столько ограничение материального производства, ско-
лько высвобождение из под его власти человеческого развития, ибо пос-
леднее действительно беспредельно.  

Как можно видеть, синергетика как наука дала физикам и матема-
тикам способность смотреть и на физический мир как на целосообраз-
ное - с «точки зрения целого» - и таким образом утверждать в рамках 
своей науки объективность истины. «Синергетика» как новомодная 
общая теория бытия в худших традициях позитивизма стремится сте-
реть все различия, смешать истину и ложь, добро и зло, прекрасное и 
безобразное: какая схема, модель (какой ракурс) для меня удобней, 
таким я и вижу мир, главное, чтобы она помогала мне удобно устро-
иться в нем. «Самое наукообразное мышление не гарантирует цивили-
зованное человечество от новых видов суеверия. Там, где наука стано-
вится модной фразой, следующим шагом обязательно будет игра в на-
учные доказательства самых темных идей» [7, с.95].  
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THE SOCIO-COGNITIVE POTENTIALISM 

AS THE PROBLEM OF PHILOSOPHY OF SCIENCE 
 
Socio-cultural and cognitive dimensions of the scientific knowledge are 

investigated in the context of the potentialist understanding of the interaction 
of internal and external factors of its development. It allows overcoming 
antinomy of the externalist and internalist approaches. 

The problem of the conditionality of the process of cognition in the 
beginning of the 20th century remains open. Knowledge, being an element of 
the axiosphere, cannot be absolutely independent and not be influenced by the 
socio-cultural system, though it has its own potentials of the development, 
realizing which, it influences the changes in the society and culture. 

In the course of the philosophical research of this problem the so-called 
socio-cultural approach achieved great extension. It played an important part 
in the forming of the new, unlike the logical-gnoseological, view on the nature 
and potential of the scientific knowledge. Its main advantage lies in 
directedness to the investigation of the gnoseological problems not abstract 
(distracting from the conditions of the particular historical activity of the 
subject of the cognition), but taking into consideration all the factors which 
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determine from without the means and forms of the cognitive actions. The 
socio-cultural approach in the investigation of the nature, functions and 
spiritual-practical potential of the knowledge is oriented to the research of the 
cognitive process in the broad context of the cultural-historical interactions. 

In the post-soviet philosophy, which tries hard to take leave of the 
inherited from the “the only true” and “the only scientific” philosophy of the 
dialectic and historical materialism (with “the scientific communism” and “the 
scientific political economy” it became easier), there takes place cardinal 
change of the categorical notional and methodological basis of the 
investigation of the knowledge, understanding of its socio-cultural grounds, 
ideals and norms, aims and value orientations. New discussions arise in the 
sphere of the new philosophical discourse. They were present in the western 
philosophy, where two new diametrically contradictory positions (internalistic 
and externalistic) were formed in the search of the answers about the driving 
forces of the establishment and the development of science in the thirties of 
the last century. The internalistic position concentrates its attention on the 
internal, and externalistic – on the external factors of the evolution of the 
scientific cognition, without rejecting, at the same time, the existence and 
influence of the second opinion, which is considered to be secondary. 

We’ll try to form our own understanding of the problem of the socio-
cultural conditionality of the scientific knowledge, relying on the conclusions 
about educational discussion between externalists and their opponents – 
internalists. We mean the third alternative approach, which emphasizes 
mutual conditionality of the internal scientific and socio-cultural factors and 
actualization of the potential of their interaction. Potentialism is an attempt to 
find “the happy medium” in the solving of this problem driving from the 
existence of the commensurably contrary internal potentials of the scientific 
knowledge and potentials of the eternal socio-cultural environment in which it 
develops. That is why it is important to clarify positive and negative sides of 
the extreme positions and to display their intentions as for the compromising 
solving of the problem. 

Externalism is a methodological directive to find dependences of the 
development of science on the surrounding socio-cultural environment, 
proving the secondary nature of the immanent logics of the scientific-
cognitive activity. The potential of the evolution of knowledge, seen in the 
development of the society and culture, one of the forms of actualization of 
which (also because of the constant change of the paradigms) is science. The 
most popular thinkers of the externalist program in the history and 
methodology of science were B.Hessen, J.Bernal, E.Zisel, D.Nidam and 
others. But it attained its complete elaborated look in the works of T.Kun, 
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P.Feierabend, M.Malkey, M.Polani, L.Kosaryeva, G.Gachev etc. The socio-
cultural approach achieved its popularity after publishing in 1962 the book by 
Thomas Kun “The Structure of the Scientific Revolutions”, which caused 
active arguments. It immediately confronted conceptions of the logical 
positivism and popular at that time ideas of K.Popper. 

Admitting the substantial influence of the society and culture on the 
character and dynamics of the scientific knowledge, the representatives of the 
externalism very differently interpreted socio-cultural factors, which directly 
conditioned the scientific development (economics, technique and technology, 
the framework of society and the level of the cultural development, spiritual 
potential, ideals, norms, aesthetic, moral, religious values, overall cultural 
context and microclimate in the scientific community, worldview or 
psychological characteristics of the scientists and so on). 

It is doubtless that researches of the socio-cultural factors of the 
development of science are of great importance, but one cannot completely 
reduce scientific knowledge to the social product. Negative consequences of 
the entire dependence of the science on the social context are radical 
relativism, dissolving of the criteria which can substantiate advantages of not 
sole scientific theory comparing with the other one, but also scientific forms 
of knowledge comparing with pseudo-sciences (E.Agazzi). The understanding 
of it stimulated the rejection from the radical externalism and search for a 
more adequate explanation of the socio-cultural conditionality of knowledge. 

We can say the same about the approach which deals with the denial of 
the potential of the socio-cultural conditionality of the scientific knowledge. 

Internalism, which was formed generally as an ideological and 
methodological reaction to the externalist paradigm, insists on the decisive 
role of the internally scientific potential of the development of knowledge. It 
reduces external factors to the favorable or unfavorable conditions of the 
actualization of this potential. That is why the adherents of the internalism 
direct their attention to the cognitive process, and socio-cultural factors are 
considered to be secondary. The internalist conception of the development of 
science, the most prominent representatives of which are A.Koyre, R.Hall, 
P.Rossi, G.Gerlak, and post-positivists I.Lakatos and K.Popper, doesn’t reject 
socio-cultural conditionality of the scientific knowledge, but it isn’t inclined 
to overestimate its significance. 

One of the brightest attempts to substantiate internalists program of the 
development of science with the help of the conception of the three worlds 
(physical, psychological and the world of knowledge) belongs to Karl Popper. 
The “third world”, though it was created by humans, became the objective 
reality, the development of which is determined by its internal abilities. 
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Popper does not reject the influence of the social conditions on the science – 
the real need of the society in the scientific knowledge as a means of the 
solving of many problems, or the influence on it of the beyond-scientific 
knowledge. But this influence is external and doesn’t express dynamics or 
content of the scientific knowledge. 

In the same spirit I.Lakatos reflects on the interrelation of the internal and 
external factors of the science development. He also gives preferences to the 
internalism. The inner history is primary, and the external one is secondary, 
and has no significant meaning for the understanding of science, because any 
problems, also historical-scientific, are formed on the basis of a certain 
methodology. Besides I.Lakatos criticizes radical positions, widely spread in 
the internalist branch of the philosophy of science. 

The search of the alternative conception, able to neutralize negative sides of 
both internalist and externalist strategies, and to define and actualize inherent to 
them heuristics potentials, led us to rediscovery of the potentialistic worldview 
and methodological directives. In our opinion, the potentialism itself is the most 
reasonable, deliberate approach, which comes out of the interaction of the inner 
potentials of the scientific knowledge with the commensurably contrary 
potentials of the surrounding socio-cultural context.  

It is important to state that the social environment influences the science 
not directly, but through the medium link, connected with the sphere of the 
cognitive activity. In the same way science, being an organic part of the socio-
cultural entity, influences it through the same link, realizing only the inherent 
creative potentials, consonant with the actual external challenges. 
Assimilating the influences of the environment, it not only adapts, but also 
forms its own socio-cultural niche – the so-called socio-cognitive sphere of 
culture, where the mediation of the mutual influences and cognitive factors 
takes place, as well as the actualization and the broadening of the potential of 
their constructive interaction. 

The conception of the methodological potentialism pretends, not without 
grounds, on the role of the widely spread in literature dichotomist solving of the 
problems of the driving forces of the evolutionary revolutionary development of 
science, allowing not only to explain adequately inner laws of the dynamics of 
the scientific knowledge and its socio-cultural conditionality, but also to reveal 
still unrealized abilities of the above mentioned interaction. Such an approach, 
to our mind, is indeed able to show positive moments and overcome the 
negative sides of the still spread in the historical-scientific and philosophical-
methodological literature the problem of the “internalism-externalism”. 
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ПОСТНЕКЛАСИКА ЯК ЗБЛИЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЙ 

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ 
 
 Постнекласична наука, що постає останніми десятиліттями, відріз-

няється від класики та некласики певними особливостями, серед яких 
слід відзначити зближення природничо-наукового та гуманітарного пі-
знання – як за характеристиками знання, так і за методологічними підхо-
дами. Відповідно екологічні практики – людські впливи на біосферу – 
ґрунтуються на знанні, яке є результатом складних перетинів природни-
чо-наукового та гуманітарного. Це в результаті призводить до включен-
ня проблем гуманітарного характеру, зокрема проблем аксіологічних, у 
сучасне пізнання біосфери та сучасні екологічні практики. 

Екологічні практики є видом діяльності, яка здійснюється зі склад-
ними системами – екологічними системами, найскладніші з яких є лю-
диномірними. Зокрема сучасна біосфера органічно включає людину. 
Об’єктами екологічних практик є різноманітні системи: власне екологіч-
ні системи, соціоекологічні системи, людина в системі екологічно-
орієнтованих соціальних відношень. Очевидно, що потреба відповіднос-
ті системи впливів специфіці об’єкта вимагає використання методології, 
яка є адекватною складності об’єкта. 

Такою методологією, що здатна формувати оптимальну систему 
екопрактичних впливів, є постнекласична методологія, яка пов’язується 
філософами науки з поняттями “постнекласична раціональність” та “по-
стнекласична наука”. Постнекласична раціональність ґрунтується зокре-
ма на тому, що “для забезпечення об’єктивності пізнання треба зважати 
не тільки на спосіб діяльності суб’єкта, а й на його ціннісні орієнтації” 
[3, c.123]. Постнекласична методологія пов’язана з постнекласичною 
раціональністю та її особливостями. 

Як підкреслюють філософи науки, утвердження постнекласичної ра-
ціональності пов’язане з нелінійним мисленням. Йдеться про урахування 
в сучасній науці нового типу взаємодій об’єктів, зокрема біологічних, 
екологічних, соціальних, коли враховується нестійкість складних систем, 
момент вибору з можливих варіантів подальшого розвитку системи, мо-
жливість спонтанного формування нових систем з елементів середовища 
[3, c.127]. Г.Б.Гутнер наголошує, що ознакою постнекласичної науки є 
не лише специфічний тип об’єктів, а й методів. “Розв’язання задачі, яку 
передбачає реалізація проекту, включає в себе постійну зміну самої пос-
тановки задачі. Можна сказати, що задача остаточно поставлена, коли 
вже розв’язана. Тому реалізація проекту припускає становлення об’єкта 
дослідження. Це особливо помітно при розробці нових технологій – біо-
медичних, політичних, військових тощо” [2, c.65]. Проективність пост-
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некласичного пізнання складних об’єктів стосується і екологічних прак-
тик, тому що потрібне прогнозування можливих варіантів впливів люди-
ни на екосистеми та результатів такого впливу. На думку Л.П.Киященко 
смислове ядро постнекласичної методології є комплексом ідей, що фо-
кусує дослідження на вивчення становлення та змін предмету та методу 
в сучасному науковому пізнанні, яке розташоване на межі між природ-
ничо-науковим та гуманітарним знаннями [5, c.17]. Йдеться про орієнта-
цію на проблемність, про пошук кожного разу нової відповіді на питання 
– що було, що є та що буде [5, c.17].  

Як вже зазначалося вище, постнекласична наука базується на нелі-
нійному стилі мислення і представляє нову картину світу, в якій не все 
детерміновано законами, а можливі свобода та вибір. Такий погляд став 
можливим завдяки синергетиці. Останніми роками дослідники все біль-
ше наголошують на тому, що синергетика є перспективною постнекла-
сичною методологією. Синергетику як методологію розглядають або 
використовують поняття синергетичної методології В.Г.Буданов, 
Л.Д.Бевзенко, І.С.Добронравова, Є.Н. Князева, С П.Курдюмов, 
Р.Є.Ровинський, В.С.Стьопін. Початок ХХI ст. є часом утвердження но-
вої – синергетичної парадигми [1] та її принципових настанов про скла-
дність, нелінійність, принципову непередбачуваність багатьох виявів 
буття природи та людини [6]. 

Синергетична методологія дозволяє включити людину в наукову кар-
тину світу. Причому людина розуміється в єдності її природної та соціа-
льної виявленості. Дуже важливо методологічно обґрунтувати доречність 
діяльності людини в цьому світі та можливості її сумірності йому. В цьому 
відношенні І.Пригожин і І.Стенгерс зазначають, що “складні системи ма-
ють високу чутливість щодо флуктуацій. Це вселяє у нас одночасно і на-
дію й тривогу: надію на те, що навіть малі флуктуації можуть посилюва-
тися і змінювати всю їх структуру (це означає, зокрема, що індивідуальна 
активність аж ніяк не приречена на безглуздість); тривогу – тому, що наш 
світ назавжди позбувся гарантій стабільних, неминущих законів. Ми жи-
вемо в небезпечному і неповному світі, що викликає не почуття сліпої 
впевненості, а лише... почуття поміркованої надії” [6, с.386]. Отже, люди-
на в сьогоденному пізнанні світу – і соціального, і природного – має спра-
ву зі складними системами і має усвідомити їх єдність. 

У рамках класичної картини світу людська дія зовсім не обґрунтову-
валася. Як наголошують філософи науки, “виведення людини за межі 
пасивної природи, відокремлення законів суспільного життя від життя 
природи було вихідним світоглядним пунктом антропоцентричного тех-
нократизму щодо природи (“не можемо чекати милості”) і нинішніх еко-
логічних трагедій. Навпаки, сьогоднішня тенденція до усвідомлення єд-
ності людини і природи, природи й суспільства дає шанс новому розу-
мінню відповідальності людини за свої дії, оскільки і слабкі флуктуації, 
які вносяться нею у природне існування, посилюючись, можуть, як ми 



 228

знаємо тепер, мати планетарні наслідки (і є надія, що за наявності знання 
і доброї волі не тільки негативні)” [3, c.130].  

 Ціннісні виміри людського практикування у біосфері знаходять вті-
лення в екологічній етиці, яка формулює вимоги морального ставлення 
до природи. На наш погляд, формування екологічної етики створює умо-
ви для становлення неруйнівних екологічних практик. Для того, щоб 
виробити систему дій, яка б не шкодила природі, біосфері, людині, пот-
рібно принципи, орієнтації цих дій “пропустити” через моральну свідо-
мість. Це важливо тому, що моральні норми не мають моменту віднос-
ного, вони завжди – максими. Отже, лише набувши статусу моральних 
переконань, вимог, дозволів та заборон засади людської діяльності мо-
жуть стати підґрунтям неруйнівних екологічних практик. Недарма бага-
то дослідників зауважують про включання взаємин “людина – природа” 
у сферу морального відношення та формування вимог екологічного ім-
перативу. Отже, принципи екологічної етики є підґрунтям для форму-
вання про-екологічних практик. 

Треба зауважити, що традиції української культури у ставленні до 
природи мають взірці етичних роздумів. Так, методологічні засади еко-
логічної етики можна сформувати, спираючись на ідеї Г.С.Сковороди. 
Йдеться про певну трудову етику. Так, сенс людського буття він вбачав 
у трудовій діяльності – життя і діло є одне і те саме, але справжнє щастя 
може бути тільки у вільній праці, яка заснована на пізнанні людиною 
своїх природних нахилів та здібностей [7, c.77]. Важливою складовою 
для утвердження таких етичних орієнтирів є життєвий досвід. Його лю-
диномірність створює особливий пласт культурної “емпірії” з такими 
характеристиками, як добро та зло, можливість – неможливість, безпека 
– небезпека тощо. Така емпірія виступає як онтологія людської 
суб’єктивності, що задає горизонт осмисленого існування та вибору по-
ведінки [7, c.79]. А.М.Єрмоленко зауважує, що стратегією обґрунтуван-
ня екологічної етики є подолання антропоцентризму та зазначає, що цьо-
го можна досягнути, якщо додержуватися таких традицій: етики рівності 
всього живого, яка ґрунтується на введеному А.Швейцером принципі 
“благоговіння перед життям” , та холістичної етики, яка виходить з ви-
знання морального статусу всієї природи” [4, с.135]. 

Отже, саме на підґрунті ціннісних орієнтирів постнекласики відкри-
ваються нові сенси у діалозі людини та природи. Постнекласична мето-
дологія представляє поняття та підходи, які дозволяють осмислити став-
лення до природи не як її завойовування, а як розуміння у процесі пере-
осмислення в контексті таких понять синергетики, як нелінійність, атра-
ктор, хаос, самоорганізація та усвідомити важливість екоетичних прин-
ципів у такому діалозі. 
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THE INTEGRAL POTENTIAL OF POST-NON-CLASSICAL 

METHODOLOGY OF SCIENCE 
 
The problem of integration of knowledge is becoming increasingly 

relevant in modern philosophy and methodology of science. Progressive 
differentiation is transformed into “chaotization” due to integrative processes 
which are carried out spontaneously or as the result of conscious systematic 
activities subordinate philosophical and methodological guidelines. If at times 
Aristotelian classifications numbered up to 20 scientific disciplines which also 
were internally undifferentiated, it is at present, according to statistics – over 
15 thousand. The integration of the entire array of modern scientific 
knowledge is really a very complex problem that requires specific 
professional setting and solving. 

The processes of differentiation and integration are inextricably linked, 
expressing the two major trends in science: an attempt to understand the world 
as a single integrated system and the need for specific (discrete) approach to the 
study clarifying the identity of structural elements and connections between 
them [1]. Most scholars belief that no specific scientific discipline has the means 
which would guarantee a full system of worldview knowledge or a 
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comprehensive explanation of the world in which man lives and his place in it. 
Hence, there’s an urgent need for understanding the nature of integration and 
synthesis of interdisciplinary science in terms of methodological philosophy. 

Ideological role of the integrative potential of science is that it defines the 
style of modern scientific and rational thinking in general, given that under the 
influence of postmodern theories of subjectivity and relativism. The “truth” as 
an ideal of scientific knowledge is considered fiction and fantasy and the source 
of many problems existing today. Not just culture in general, but science has 
become multipolar. This attitude is very prevalent in the intellectual 
environment including scientific. Relativists believe that the necessity of 
universal knowledge does not prove that pluralism is a positive phenomenon 
and that knowledge can be collected in thousands of different ways [3]. 

However, today there are many supporters of the "old" ideas. They try to 
oppose relativism belief in the possibility of building a universal system of 
knowledge which would be able to unite all the science and give the key to a 
holistic understanding of man and the world. It is believed that without culture 
universals can not exist as a plurality of truths that conflict with each other, 
leading ultimately to moral degradation that neglects any stable moral principles.  

It is very important to find a single foundation that would ensure the 
deployment of integration processes in science. Different scholars have 
different interpretation of the basis on which to build a single, integrated 
system of modern scientific knowledge. Classical science has successfully 
built a complete picture of the world on the mechanical foundation. Non-
classical relativated it, making the quantum physics the principle of relativity. 
Post-non-classical science investigates complex systems capable of self-
organization based on ideas anthropological knowledge about the world 
(anthrop principle, universal evolutionism, etc.) [2, p.234].  

All this requires a thorough research on the integration of scientific 
knowledge, identification of leading trends, methodological principles and 
forms of cognitive and value potential. 
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ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

ПРОБЛЕМИ ЄДНОСТІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО 
ТА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 
Філософія науки розвивається одночасно з самою наукою і виступає 

самосвідомістю науки. Протягом історії прослідковується тісний зв'язок 
філософії та науки. З одного боку, філософія, спираючись на досягнення 
науки, розвиває свої ідеї, принципи та категоріальний апарат, а з іншого 
- активно впливає в якості світоглядно-методологічної основи на проце-
си фундаментальних наукових відкриттів, їх інтерпретацію і включення 
в культурний контекст. Філософія усвідомлює себе як система знання, 
що розвивається, яке подібно науці, не закінчується ні на одному етапі 
свого розвитку досягненням завершеної та всеохоплюючої картини сві-
тобудови. Водночас філософія все більше звертає увагу на специфіку 
пізнання та знання не лише в науці, й в інших галузях культури – мисте-
цтва, моралі, політичній та правовій свідомості, повсякденному мислен-
ні, релігійному досвіді.  

Зміст наукового знання визначається природою світу і не залежить 
від соціальної генези науки в цілому. “Ріст наукового знання виступає 
одним із важливих факторів динамізму сучасної цивілізації, характерних 
для неї тенденцій постійних видозмін та оновлень” [4, с.153]. 

Сучасна наука – продукт визначеної культурно-історичної ситуації. 
Так, наприклад, в античній науці теорія розумілась як вираження певно-
го змісту, який попередньо даний і може споглядатись, інтуїтивно схоп-
люватись. У зв’язку з таким підходом повинні зафіксувати нерелевант-
ність історично розмитої відмінності науки та філософії: більш важли-
вою опиняється відкриваюча можливість оперувати деякими раціональ-
ними побудовами для створення свідомої і достатньо автономної карти-
ни світу. Прагнення до створення такої раціональної картини світу було 
загальним для релігійного забарвлення філософії та науки, однак заснов-
ки і вихідні установки у тої чи іншої були відмінні. Питання про співвід-
ношення науки та філософії в античності не знімається: актуалізована 
проблема статусу науки в момент її виникнення. 

Експериментальне природознавство Нового часу могло виникнути 
лише в умовах певного розуміння природи і відношення до неї людини. 
Це розуміння обумовлено виникненням особливого типу цивілізації, яку 
можна назвати технологічною. Природа тлумачиться як простий ресурс 
людської діяльності, як пластичний матеріал, який допускає безграничне 
людське втручання, переробку та видозміну з точки зору інтересів лю-
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дини. Експеримент є спосіб такого втручання в природні процеси для то-
го, щоб краще зрозуміти їх внутрішні механізми. Ті, зміни, які відбува-
ються в науках про природу і в науках про людину дозволяють зрозуміти 
їх відношення в новому світлі й виявити їх сутнісну єдність. Вони дають 
можливість по-новому зрозуміти цілі наукового мислення в цілому. В тих 
випадках, коли дослідження не веде до здійснення цих цілей, воно не 
обов’язково перестає бути науковим, або може мати цінність унікального 
способу реалізації людської необхідності в поясненні і розумінні реально-
сті. Адже жити в неосмисленому світі людина просто не може.  

На думку В.Лекторського, в гуманітарному суспільстві спостеріга-
ється явна тенденція різкої протидії наук природничих і гуманітарних, 
тенденція навіть деякого неприйняття природничих наук. Як вважає ав-
тора, це негативно відбивається як на гуманітарному, так і на природни-
чо-науковому пізнанні, ізолюючи представників різних областей, переш-
коджаючи побудові методологічних проблем та обміну досвідом. 

Різке протистояння наук природничих і гуманітарних було в деякій 
мірі виправдано в світлі класичного природознавства XIX ст. Але в XX 
ст. спостерігаємо в природознавстві корінні зміни світоглядного харак-
теру, які співзвучні методологічним проблемам гуманітарних наук і сут-
тєво зближують ці області знання. Як не парадоксально, але “гуманітарні 
науки, включаючи семіотику, філософію науки та епістемологію, по ха-
рактеру своїх проблем і по своїм методологічним установкам найближче 
всього до фізики” [3, с.42]. 

Якщо для природничо-наукового підходу характерна єдина точка 
зору на природу об’єкта, що вивчається, і можливість використання тео-
ретичних знань, то гуманітарій, як у свій час писав В.Дільтей, знаходить 
в своєму об’єкті вивчення «дещо таке, що є в самому суб’єкті, що пізна-
ється». Важливим для гуманітарного пізнання є розрізнення двох планів 
пізнання: тлумачення (інтерпретацій) текстів і побудова пояснень та тео-
рій. Гуманітарно-наукове дослідження має справу перш за все з проява-
ми явищ, що вивчаються, які розглядаються як текст. 

Аналіз робіт (Плугіна, Бахтіна) та інших гуманітарно орієнтованих 
дослідників показують, що нове тлумачення текстів пропонує активне 
відношення дослідникиків до існуючих точок зору в мисленнєвій комуні-
кації. Ці дослідники розпочинають з полеміки (діалогу) відносно інших 
позицій, точок зору, тлумачень. В ході такої полеміки артикулюються вла-
сні цінності та бачення, пояснюється новизна авторського підходу, висло-
влюються перші розмірковування про природу об’єкта, що вивчається. 

Присутність цінностей в науці в самих різноманітних явних і неяв-
них формах – це об’єктивна даність, що підтверджується практикою на-
укового знання та віковим досвідом філософсько-рефлективного, логіко-
методологічного і епістемологічного аналізу наукового знання та пізна-



 233

вальної діяльності. В такому випадку змінюється сама “суть епістемоло-
гічних категорій, норм та способів пізнання, суттєво зростає об’єм поня-
тійного апарата, з’являється необхідність у нових конструктивних при-
йомах та принципах філософського знання” [1, с.7]. 

Епістемологічна проблема полягає в тому, щоб зрозуміти як цінніс-
но «навантажена» активність суб’єкта може виконувати конструктивні 
функції в пізнанні. Для вирішення цієї проблеми найбільш плідним є 
пошук і знайдення тих засобів і механізмів, які створені в середині само-
го наукового пізнання. Важливо виявити епістемологічними засобами 
способи входження та існування цінностей через явні та неявні форми 
засновків та знання, що залежать від них. Таким чином, при чіткій ви-
значеності предмета епістемології існує також “необхідність більш гли-
бокого її розуміння та подолання «абстрактної опозиції», співвідносячи 
внутрішні та зовнішні аналізи, в кінцевому рахунку розширюючи про-
блемне поле епістемології” [2, с.12]. 

Проблема обґрунтування наукового знання проходить через всю іс-
торію західноєвропейської філософії. Вона представляється як задача 
зведення знання до деяких беззаперечних «початків», як проблема об-
ґрунтування тих чи інших методів виведення знаків із запропонованих 
«початків», як проблема критеріїв істинності знання, пояснення відно-
шення знання до останніх елементів буття. Отже, вона багатовимірна і 
пронизує собою все проблемне поле традиційної гносеології, тісно пере-
плітаючись з уявленнями про влаштування реальності, про природу та 
призначення людини. Протягом віків вона залишалась однією із важли-
вих проблем філософії. Проблема обґрунтування знання є стержневою 
для теорії пізнання, яка набула розвитку в класичній філософії. 

Філософія та історія науки розвиваються в напрямку формування 
системи понять і методологічних засобів для адекватної реконструкції 
історичних форм наукового знання й наукової діяльності, розкриваючи 
при цьому всю різноманітність факторів, що впливають на них і форму-
ють свідомість ученого.  
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ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В МЕТОДОЛОГІЧНОМУ 

КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИКИ 
 
 Проблематика постнекласики репрезентує особливості наукової ра-

ціональності, які постають у процесі дослідження складних систем, що 
самоорганізуються та саморозвиваються, та нового погляду на роль дос-
лідника у процесі пізнання. Слід наголосити на сучасному зближенні 
гуманітарних та природничих наук, що дозволяє побачити риси “людини 
гуманітарного пізнання” [5] у природничо-науковому пізнанні. У кон-
тексті обговорення окреслених питань виявляється сфера аксіології пос-
тнекласичної науки, яка визначає ціннісні виміри ставлення людини до 
досліджуваного, моральні дозволи та заборони в реконструюванні живих 
систем, включаючи людину. Слід відзначити, що аксіологічна проблема-
тика стосовно сучасної наукової раціональності представлена в дослі-
дженнях багатьох вітчизняних філософів – Т.Аболіної, Т.Гардашук, 
І.Добронравової, А.Єрмоленка, М.Кисельова, С.Кримського, 
В.Крисаченка, В.Кулініченка, В.Лук’янця, М.Марчука, М.Попова, 
М.Поповича, С.Пустовіт, Т.Суходуб, В.Табачковського, Л.Шашкової та ін. 

 Етичні питання настільки органічно вплетені в контекст постнек-
ласичної науки, що дослідник буквально наштовхується на них, навіть 
маючи на меті епістемологічне та методологічне дослідження. Така 
особливість пов’язана з орієнтованістю сучасної філософії науки на 
людину. Йдеться не про абстрактного суб’єкта пізнання та діяння, а 
про особистість у багатоманітності та єдності таких її виявів, як інте-
лектуальне та чуттєво-емоційне, індивідуальне та колективне, природ-
не та соціальне, тілесне та ментальне.  

 Таке уявлення людини, що пізнає, дослідника цілком вписується в 
картину світу початку ХХІ ст., яка репрезентує світ, що істотно змінився 
та в якому людина почувається не дуже затишно. Жан Бодріяр вдало 
позначив нашу історичну добу як час “після оргії”, після всілякого виві-
льнення – “предметів, символів, ідеологій, утіх” , час, коли людина задає 
собі головне запитання: “що робити тепер, після оргії?” – у час, коли 
починається забіг уперед у нелінійне майбутнє, гонитва за технікою та її 
глобальними негативними наслідками, за людиною та продуктом її кло-
нування [1]. Не дивно, що в такій ситуації людство намагається рефлек-
сувати над своїм буттям, шукаючи його моральні сенси. 

 Серед ціннісних настанов класичної науки – орієнтація на пошук іс-
тини, на приріст нового знання, вимога наукової чесності у процесі ви-
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кладення результатів дослідження (йдеться про те, що можна повторити 
вже здійснені дослідження, але не можна займатися плагіатом) [8, с.29-
30]. У постнекласичній науці такі ціннісні настанови також присутні. 
Але умови реалізації цих настанов змінюються. Такі зміни впливають на 
характеристики постнекласичного знання, які вивчаються методологами 
науки [10, с.70-75]. Особливості постнекласичного знання та можливість 
його самоорганізації, істинність та об’єктивність постнекласичного 
знання у ситуації посилення ролі суб’єктного в отриманні істинного 
знання, визнання моральних вимог як однієї з умов його отримання – ці 
проблеми досить активно обговорюються та досліджуються науковою 
спільнотою останніми роками. Як наголошує І.С.Добронравова, у пост-
некласичній науці “для забезпечення об’єктивності пізнання треба зва-
жати не тільки на спосіб діяльності суб’єкта, а й на його ціннісні орієн-
тації” [2, c.123]. Суб’єкт пізнання в постнекласичному дискурсі постає 
як такий, що “обростає багатомірністю діючої в суспільстві особистості, 
породжуючи свою низку конфліктних переживань і виборів, чергове 
розгалуження, чому віддати перевагу: гносеологічній точності та істин-
ності суджень або здійсненню вчинку, додержуючи норми “етики відпо-
відальності” (Ю.Габермас), яка формує відповідний поняттєвий апарат 
та ідеально задане проблемне поле” [4, c.16].  

 За останні 20 років осмислення процесу становлення постнекласич-
ної раціональності, особливостей постнекласичного дослідження та, 
останнім часом – постнекласичного знання, значно просунулося. Якщо 
міркувати стосовно тих характеристик, які взагалі можна означити для 
постнекласичного знання та стосовно такого знання про живі системи, то 
можна сказати про таке. Беручи до уваги дослідження останніх років та 
власні міркуванні, я б наголосила на таких моментах, які характеризують 
постнекласичне знання. По-перше, це знання на межі природничо-
наукового та гуманітарного. Таке існування “на межі” передбачає здійс-
нення оцінки, оцінювання не лише в гуманітарному, а й у природничо-
науковому дослідженні. Отже, у постнекласичному природничо-
науковому знанні з'являється момент оцінки. Таке було неможливим, 
виходячи з цінностей та вимог класичної науки.  

 Слід пояснити, що мова йде про оцінку не в сенсі “істинне – неіс-
тинне” (така оцінка вочевидь притаманна класичній раціональності), а в 
сенсі того, що таке знання несе людині, суспільству, чи слід рухатися в 
такому напрямку пізнання, чи можна втручатися в живі системи, в біос-
феру – чи не принесе це деструктивних наслідків, чи може принесе їх, чи 
є тут потенційні загрози?  
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 На складному характері взаємозв’язку людського пізнання та оціно-
чних моментів, що має бути відтворений у дискурсі сучасної раціональ-
ності, наголошує М.В.Попович: “Пошук істини сповнений спалахів і 
згасань окремих думок, що є водночас і емоційними оцінками, і вольо-
вими рішеннями, “інтонуваннями” думки, за виразом Бахтіна. Але цей 
видимий хаос спалахів і згасань описується і макроскопічними характе-
ристиками, серед яких із когнітивної точки зору найважливіші “істина” і 
“лжа” (“хиба”), із практичної, вольової – “добро” і “зло”, а у сфері по-
чуттів незрозумілим чином людина здатна реагувати на “гармонію” як 
вищий прояв порядку” [6, c.87-88]. Якщо говорити про сучасне дослі-
дження живих систем, людини, біосфери, які розуміються постнекласи-
кою як складності, що самоорганізуються та саморозвиваються, оціноч-
ний момент, зрозумілий в широкому аксіологічному сенсі, стає однією з 
неодмівнних умов дослідження. 

 У постнекласичній науці з’являється потреба оцінювання в широ-
кому аксіологічному контексті – намірів, цілей, технологій, практик дос-
лідження, потенційних загроз, деструктивності як втручань дослідниць-
ких технологій, так і втручань людини в біосферу на основі отриманих 
знань. Отже, неможливо відірвати питання про те, до чого отримане 
знання приведе, від власне дослідження – особливо, коли воно стосуєть-
ся живих систем, людини, екологічних систем, загалом біосфери. Напри-
клад, використання людиною певних медпрепаратів, біомедичних доба-
вок, трансгенних продуктів, внесення у ґрунт добрив, що впливають на 
продукти харчування – всього того, що класична раціональність частіше 
за все виправдовує, визначаючи як науково істинне – чи може людство 
сьогодні довіритися таким істинам? У таких випадках власне наукове 
знання не може не містити оціночного моменту. Недарма А.Єрмоленко 
розглядає екологічну кризу як морально-етичний виклик людству, за-
уважуючи: “Адже врешті-решт кожний з нас має відповісти на Кантове 
запитання, що я повинен робити за умов екологічної кризи? А це вже 
питання етики, практичної філософії” [3, с.14].  

 Отже, в постнекласичному пізнанні ситуація змінюється. Новий тип 
раціональності загалом орієнтований на діалоговий вимір буття. “Пріори-
тетний розвиток комунікативної раціональності в філософії формує інте-
лектуальні умови етосу науки. Завдяки цьому у світоглядній позиції уче-
ного все більш актуальною стає категорія відповідальності, що дає надію 
на розв’язання глобальних проблем сучасного світу” [9, c.293-294].  

 Друга особливість постнекласичного знання, яка пов'язана з пер-
шою, це трансдисциплінарність знань. Прикладом може бути фізика жи-
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вого [7], яка долає редукціонізм, орієнтується на цілісність живого та 
отримує трансдисциплінарне знання. 

 Третя характеристика постнекласичного знання пов’язана з тим, що 
знання і практика по-новому взаємодіють. Як припускають методологи, 
постнекласичне знання виникає на межі теорії та практики. Схема, звич-
на для класичної науки, коли чітко можна було розділити знання теоре-
тичні, їх використання на практиці та постфактум зрозуміти, добре це чи 
погано для людства, істотно змінилася. Не вичерпується відношення 
знання та практики і розподілом на фундаментальне та прикладне, коли 
фундаментальні знання розуміються як теоретичні, а прикладні – як ті, 
що можуть бути використані у практиці виробництва або в ній виника-
ють. Постнекласичне знання є результатом більш складних взаємин тих 
виявів дослідження, що їх можна означити “теоретичне” та “практичне”. 
Йдеться про дослідження як практикування, про отримання фундамента-
льного знання у практикуванні. 
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ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ТИП НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 
У СТАНОВЛЕННІ ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 
У другий половині XX ст. – на початку XXI ст. утвердження постне-

класичного типу наукової раціональності взаємопов’язано з включенням 
ціннісних орієнтацій у сам процес наукового пошуку. Така потреба, зна-
чною мірою, викликана цілим спектром філософсько-світоглядних та 
етичних проблем – як пізнання, так і людського буття загалом. 

Аксіологічні орієнтації як неодмінна сутнісна складова сучасного 
наукового пізнання, зокрема біологічного, виявили себе як регулятиви, 
що втілюють стійку єдність когнітивного та ціннісного й мають спрямо-
вувати хід наукового дослідження. Відбулися суттєві зміни щодо реалі-
зації ціннісного відношення в пізнанні живого [1].  

Такі зміни обумовленні зміною типів наукової раціональності в біо-
логічному дослідженні. Досліджуючи класичну, некласичну та постнек-
ласичну біологію було зроблено висновок, що відбулася зміна форм про-
яву аксіологічних настанов. Відповідно до цього, можна передбачити, 
що нові форми прояву аксіологічних настанов – постнекласичні, повинні 
спрямувати подальші наукові пошуки – перспективи наукових стратегій. 
Об’єктивна істина у пізнанні живого виступала безумовною цінністю за 
часів класичної науки. Однак, треба підкреслити постнекласичні мето-
дологічні тенденції – аксіологічні настанови в науці модифікують підхо-
ди до наукового пізнання. 

Аксіологічно-пізнавальні форми в науці, зокрема в біології, демон-
струють спроби побудови цілісного синтетичного теоретичного образу 
об’єкта в науках про живе. Можливість використання основних виснов-
ків та методологічних розробок сучасних методологів (Добронравова 
І.С., Сидоренко Л.І. та ін.) дозволяє науково пояснювати етичне спряму-
вання постнекласичної науки, зокрема в біології [2]. 

Аксіологічно-пізнавальні форми постнекласичної науки (біоетика, 
біофілософія тощо) функціонують, водночас, у двох площинах – аксіо-
логічній та науково-теоретичній. Подальша методологічна перспектива 
такого смислового функціонування потребує осмислення. Аксіологічні 
питання сучасного наукового пізнання, їх смислові акценти – проблема, 
що визначається опозицією: цінність істини – цінність людини. Це приз-
водить до потреби осмислення проблеми контролю наукових досліджень 
з огляду на людські цінності. Питання істини постає в подвійному про-
блемному полі: по-перше, істина має сенс, якщо відповідає об’єктивній 
дійсності, по-друге, істина також має сенс, якщо відповідає цілям люди-
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ни – виживанню її як роду. Цінність істини розглядається тут як похідна 
вид цінностей людини. 

Однак, гносеологічні та методологічні засади постнекласичного ти-
пу наукової раціональності мають бути не тільки дослідженими, а й ре-
тельно зваженими. У першу чергу, йдеться про теоретико-пізнавальні 
настанови постнекласичного знання. 

Постнекласичний тип наукової раціональності утверджується саме в 
дослідженні та діяльності зі складними системами, що здатні до самоор-
ганізації та розвитку [3, с.24-28]. Вивчаються закономірності включення 
живого в еволюцію Всесвіту, зокрема, перспективи біологічного світу в 
розвитку світу космічного [див.: 1]. Перспективи охарактеризованих пі-
знавальних особливостей відповідають природі пізнання. У цьому аспек-
ті варто було би звернути увагу методолога науки на те, що ретельно 
неосмислено в аналізі пізнавальних підходів, загалом багатофункціона-
льність кантівської “речі в собі”. 

Осмислення методологічної ролі такої багатофункціональності по-
іншому висвітлює аксіологічний чинник у науковому пізнанні [4]. Його 
роль може бути розглянута, виходячи лише з гносеологічних настанов, 
які мають філософський характер. Наприклад, теза, що ми нічого не мо-
жемо сказати про об’єкт, окрім того, що він є.  

Такі підходи дещо перегукуються із синергетичною методологією: 
дослідити традиційними науковими підходами розвиток системи надалі 
– методологічно некоректно після точок біфуркації. Складається вра-
ження, що таке прогнозування неможливе в принципі, як і відсутнє ро-
зуміння багатофункціональності кантівської “речі в собі”. 

Навіть довільні аналогії з філософською проблематикою, примушу-
ють науковця звернути увагу на нові, ще не досліджувані підходи у пі-
знанні, зокрема щодо об’єкта науки.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДИНОМІРНОСТІ 

ЯК МЕТА-МЕТОДОЛОГІЯ 
 
Питання людиномірності самої наукової галузі є основним об’єктом 

уваги філософії науки останніх десятиліть. При цьому саме тлумачення 
людиномірності залишається дуже широким. Це пов’язано з тим, що 
саме визначення людиномірності визначатиме рівень зміщення розумін-
ня самого феномену науки. 

Теза про людиномірність означає «залежність суджень про істину та 
оману, буття та небуття від прагматичного інтересу, який стоїть за тією 
чи іншою ситуацією» [3, с. 3]. Наука не може бути людиномірною, бо 
наука ніколи не була не людиномірною. Адже наука є людським фено-
меном, з якого не можна виключити людину з її пізнавальними можли-
востями та бажанням отримати всезагальну картину світу [Див. 2, с. 20]. 
Просто сучасний рівень методології науки усвідомлює те, що наука по 
суті є людиномірною. Але не в тому плані, що людиномірність ототож-
нюється з суб’єктивністю. 

Для методології науки людиномірність науки означає людиновимір-
ність самого феномену науки. Людиновимірність означає «врахування в 
наукових побудовах людської недосконалості» [3, с. 158]. Це означає, що 
годі вже шукати об’єктивність, тобто культивувати людську свідомість з 
нівелюванням потенціалу людської міри у справі пошуку істини. Саме 
через прагнення до Істини людина себе загнала в ситуацію відсутності 
цінності власного буття у цьому світі (онтологія важливіша за аксіологію). 
Адже, як тільки людина «забуває» про «людську міру» самого знання, 
вона таким чином «об’єктивує» сам процес та результат знання. І через 
об’єктивізацію знання утверджує антропоцентричність знання. Тобто лю-
дина в такому знанні утверджує як істинне не тільки саме знання, але й 
інтерпретацію цього знання, тобто його розуміння. А останнє вже не є, 
власне, знанням, а концептуалізацією знання, яка визначається культурою 
епохи, цінностями суспільства, традицією мислення тощо, тобто вже когі-
тивними моментами, що і характеризує знання як людиномірне! 

Людиномірність – це антропоцентричний вимір, в якому ми проживає-
мо і не можемо пере-живати світ інакше. Ми не можемо розкрити її, бо це і є 
основа нашого світогляду. Але, з іншого боку, ми постійно повинні вказува-
ти на неї, інакше в забутті людиномірності виникає антропоморфізм! 

Тобто тільки визнання людиномірності науки, що фіксує факт наперед 
заданої об’єктивності наукового дослідження, не заперечує об’єктивність 
науки, але єдино вірним для методології науки вірним шляхом утверджує 
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його. Виявляється, що методологія класичної науки віднаходила не 
об’єктивність, а здійснювала об’єктивацію людського знання через систе-
му постулатів принципової неможливості людиномірності знання. 

Методологія людиномірності знання змушує людину проводити про-
цедуру фальсифікації власного контексту (психологічного, культурного, 
світоглядного, ціннісного) самого знання! 

Таким чином, визнання людиномірноісті науки на методологічному 
рівні дозволить здійснювати «світоглядну реконструкцію знання» – роз-
гляд даних науки під кутом зору більших інтегральних закономірностей, 
що охоплюють і природу і суспільство [Див. 1, с. 13]. Тобто в концепту-
алізованому знанні (– науковому знанні, що вже вбудовано в певне кон-
цептуальне поле парадигми, теорії, гіпотези тощо) визначати наявність 
та спосіб інтерпретації знання (– мрія позитивізму). 

Виявлення людиномірності наукового знання дозволить вийти на 
мета-методологічний рівень та виявити закономірності виявлення, впро-
вадження та визнання будь-яких методів в межах певної наукової карти-
ни світу, типу раціональності, парадигми тощо. 
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ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ ЯК ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ 

СУБ’ЄКТИВНОЇ ДІАЛЕКТИКИ 
 
Зі становленням віртуальної культури, яка спричинила небувалий 

кроскультурний процес та віртуальні феномени, простежується активне 
зростання інтересу до проблем віртуальної реальності у філософському 
дискурсі з метою дослідження сутності віртуальної культури, оскільки 
вона вже вийшла за межі кібернетичних і комп’ютерних технологій. Су-
часні філософські дискусії виявили смислову дотичність поняття «вірту-
альне» з категоріями «ідеальне», «можливість» і «дійсність», продовжу-
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ючи розробку понятійної основи цих категорій, започаткованої Аристо-
телем, Гегелем та напрацьованої К.Марксом і Ф.Енгельсом. 

Після Аристотеля саме Гегель вперше в історії нової філософії розг-
лянув категорії дійсності і можливості в усій їх змістовній повноті (в 
контексті тотожності логіки, теорії пізнання та діалектики). Для нас сут-
тєвий інтерес становить те, що діалектичні категорії дійсності і можли-
вості були застосовані Гегелем до вирішення питань, пов’язаних зі сфе-
рою свідомості і буття. 

Важливо відзначити, що категорії дійсність і можливість, в гегелів-
ському сенсі теорії пізнання, містять у своєму взаємовідношенні в зня-
тому вигляді усі попередні категорії. 

Так у праці “Наука логіки” Гегель робить висновок, що під дійсніс-
тю розуміється сутність у всіх її багатоманітних проявах, внутрішнє у 
прояві зовнішнього. Дійсність – це не лише основа, сутність, але і її про-
яви. Зовнішнє, за його висловом, є “енергією дійсного” [1, с.312]. 

При цьому зауважимо, що Гегель, як відомо, ототожнює дійсність з 
ідеєю, якій притаманна сутність і свій прояв, внутрішнє і зовнішнє. 
Адже для Гегеля, природа – це інобуття абсолютної ідеї, а в основі роз-
витку суспільства лежить діяльність усесвітнього духа. 

Для Гегеля, дійсність тотожна розумності, яка тлумачиться як зако-
номірний розвиток поняття, що, напевно, означає перехід до більш дове-
ршеної форми розвитку у порівнянні із попередньою. Дійсне тут постає 
як творчий підсумок дії, що випливає із закономірного розвитку поняття 
[1, с.312]. Наступне тлумачення дійсності акцентує увагу на тому, що 
окремо взяті сутність, існування, внутрішнє та зовнішнє не утворюють 
дійсності, а умовою дійсності виступає лише їхня тотожність. Також 
підкреслюється розумність дійсності, а усе, що суперечить розуму, слід 
вважати недійсним. Адже нерозумне, звичайно, існує, але за гегелівсь-
кою концепцією, воно є недійсним. 

Дійсність, отже, є таким існуванням, яке є у-собі-буття, має підстави 
в собі самому, в законі розуму, що розвивається. Зауважимо, що введен-
ня Гегелем в обіг поняття існування є більш широким, таким, що охоп-
лює собою, крім дійсного у якості розумного, і явища, які є випадковими 
і нерозумними. Отже, не будь-яке існування є розумним і виправданим. 
В процесі розгортання і розвитку дійсності окремі явища стають нерозу-
мними і, отже, недійсними, але існуючими. За Гегелем, між існуючим і 
дійсним виникає суперечливість. 

Зрештою Гегель вважає, що дійсність як в природі, так і у світовій 
історії людства є тим, що утворює їхню сутність, яка ототожнюється з 
ідеєю та розумом. Таким чином дійсність тотожна сутності, внутріш-
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ньому, ідеї, розуму. Це неодмінний висновок із висхідного положення 
Гегеля про те, що буття тотожне мисленню. 

Можливість Гегель розглядає як один із суттєвих моментів дійснос-
ті, але як момент лише в припущенні необхідного її існування. Він пише: 
“Можливість є тим, що суттєве для дійсності, але суттєве таким чином, 
що вона разом із тим є лише можливість” [1,с.313]. Гегель підкреслює 
діалектичний характер їх взаємодії. Дійсність не існує без можливості, 
так само як можливість утворює певний внутрішній момент дійсності. 

Характеризуючи можливість, Гегель зауважує, що “безпосередня 
дійсність містить у собі зародок чогось зовсім іншого. Спочатку це інше 
є лише можливістю, але згодом ця форма знімає себе і перетворюється у 
дійсність. Ця нова дійсність, яка таким чином народжується, є суто вну-
трішнім безпосередньої дійсності, і воно поглинає останню. Внаслідок 
цього, виникає зовсім інша форма (Gestalt) речей, і разом з тим не вини-
кає нічого іншого в порівнянні із тим, що було раніше, оскільки перша 
дійсність лише належить відповідно її сутності” [1, с.321]. Діалектика 
дійсності і можливості полягає в тому, що дійсність Гегелем розгляда-
ється як реалізована можливість і як джерело нової можливості. 

Постановка питання Гегелем про те, що дійсність містить в собі мо-
жливість, що остання виникає з дійсності як зі свого внутрішнього стану 
і вона не є зовнішньою по відношенню до дійсності, має діалектичний 
характер. Це положення філософії Гегеля – важливе теоретичне підґрун-
тя для розробки нашої теми дослідження. 

Не менш суттєвим ніж з’ясування змісту понять дійсність і можли-
вість вважаємо і виконаний Гегелем аналіз відношення між ними. Так, за 
Гегелем, ці відносини розгортаються в самій дійсності та із неї самої. 
Можливість стає дійсністю не лише в результаті суто внутрішнього роз-
витку предмета, а передбачає обов’язкові умови, які вона знаходить в 
дійсності, в її зовнішньому вираженні. Умови тут є засобом здійснення 
переходу можливості у дійсність.  

Процес перетворення можливості на дійсність, за Гегелем, передба-
чає діяльність як саморух. Таким чином, діалектика перетворення мож-
ливості на дійсність містить три моменти: предмет, умови, діяльність. 
Цей діалектичний процес Гегель характеризує наступними міркування-
ми: “Цей саморух форми є діяльністю, приведенням в дію предмета як 
реальної засади, яка знімає себе в дійсності, з одного боку, і приведен-
ням в дію випадкової дійсності, умов, а саме рефлексія умов всередину 
себе і зняття ними самих себе в іншій дійсності, в дійсності самого пре-
дмета (Sache) – з іншого. Коли всі умови наявні, предмет із необхідністю 
повинен стати дійсним…” [1, с.322]. Тобто: дійсність містить можли-
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вість; ця можливість дією внутрішніх сил у взаємодії з існуючими умо-
вами переходить знову вже у нову дійсність, яка змінює стару дійсність. 
Отже, мислитель розглядає процес перетворення можливості в дійсність 
як породження нової дійсності. 

Розглядаючи дане положення Гегеля в аспекті віртуальності, хочемо 
зазначити, що воно логічно співпадає з сучасною концепцією віртуаліс-
тів про пояснення взаємодії об’єктів віртуальних реальностей різного 
ієрархічного рівня, а саме про те, що ці об’єкти знаходяться між собою у 
відношенні породженості й інтерактивності. Об’єкти віртуального рівня 
породжуються об’єктами, що знаходяться на нижчому рівні, але, незва-
жаючи на свій статус породжених, дані об’єкти взаємодіють із об’єктами 
реальності, що породжує, як онтологічно рівоправні [2, с.403,404]. 

На жаль, Гегель не приділив уваги розгляду принципу єдності і боро-
тьби протилежностей щодо категорій можливості та дійсності. Цей прин-
цип у нього мислиться при характеристиці процесу перетворення можли-
вості на дійсність як процес саморуху. У відповідності до своєї концепції 
Гегель визнавав у предметі лише одну реальну можливість, яка виникає в 
ньому і здійснюється при наявності необхідних умов. Дійсність для Гегеля 
ніби створена, а отже уся зводиться до розгортання вже установленого. 
Звідси й неувага до багатоманітності можливостей та відсутність аналізу 
суперечливого характеру тенденцій, які присутні в явищі. 

Тут важливо констатувати, що за Гегелем, перетворення можливості 
на дійсність в їх єдності і русі, у зміні внутрішнього і зовнішнього озна-
чає необхідність. Розглядаючи питання про виникнення необхідності, 
Гегель відзначає, що якщо наявні всі умови, зокрема і діяльність, яка 
поєднує їх із предметом, а отже поглинає їх, тоді можливість стає дійсні-
стю і в силу цього необхідністю. Можливість тут є якістю майбутнього і 
тим самим необхідності. Будь яка реальна можливість мислиться як не-
обхідність дійсного процесу. 

Інакше кажучи, реальна можливість, яка виникає із взаємодії і взає-
мопроникнення предмета і обставин, створює необхідність заперечення 
старої дійсності і виникнення нової дійсності. При цьому визначальним є 
розвиток самого предмета, який сам себе покладає, збирає розпорошені 
обставини і приводить їх до певної із собою взаємодії. Дійсність, яка 
виникає, має характер обов’язковості, неможливості іншого. Зумовле-
ність предмета самим собою і містить в собі необхідність, яка є розвину-
тою можливістю, що знімає стару дійсність. 

Зокрема у “Філософії духа” (2, 3 частини) Гегель аналізує проблеми 
можливості та дійсності як в розвитку свідомості та її різних форм, так і 
в конкретних галузях суспільного розвитку, зокрема всесвітньої історії, 
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яку він характеризує виявом духу в тому вигляді, як він виробляє собі 
знання про те, що він є в собі, і подібно до того як зародок містить в собі 
всю природу дерева, смак, форму плодів, так і перші прояви духа віртуа-
льно (виділено автором – В.З.), містять в собі всю історію людства. На 
наш погляд, це положення у вченні Гегеля органічно вписується як ме-
тодологічна основа для дослідження природи віртуальності. 

Розглядаючи категорію можливості та дійсності в її філософському 
розвитку потрібно також звернути увагу на дискурсивні твердження, що 
були напрацьовані в марксистській філософії,  

Так Ф.Енгельс у «Діалектиці природи» на основі широкого матеріа-
лу історії природничих наук, дослідивши питання взаємовідношення 
філософії та природознавства, показав, що їх розвиток зумовлений пот-
ребами практики. Він довів значення теоретичного мислення і роль ме-
тоду в пізнанні світу. В інтерпретації Енгельса дійсність(energeia) – це 
об’єктивна реальність, яка відображується і пізнається людиною. При 
цьому, визнаючи за об’єктивну реальність рухому матерію, він вважав 
тим самим дійсністю не лише явища, але і їхню глибинну сутність, не 
тільки певні конкретні речі, але й приховані в них і такі, що виявляються 
у їх властивостях та відношеннях – об’єктивні зв’язки, закони і законо-
мірності. Тобто, категорія «дійсність» трактувалася ним так само широ-
ко як і категорія «матерії»: поза нею і безвідносно до неї не існує нічого. 
При цьому Енгельс гносеологічно розмежовує поняття «рухома матерія» 
та «дійсність», які тотожні лише в онтологічному аспекті. Він розмірко-
вує про дійсність чи недійсність уявлень і думок, беручи до уваги, що в 
мисленні дійсне - це лише істинне, доведене практикою і при деяких 
відношеннях категорія «дійсності» може не співпадати з категорією «ма-
терії», оскільки у гносеологічному аспекті наші поняття і відчуття дійсні 
лише тоді, коли вони дають правильне відображення дійсності. При 
цьому самі поняття і відчуття не є тим, що вони відображають.  

Ключем до діалектико-матеріалістичного пояснення категорії “мож-
ливість” (dynamis) є її розуміння як властивості, моменту дійсності, що 
розвивається, тобто, рухомої матерії [3, с.21]. На відміну від Гегеля, Ен-
гельс розглядає можливість як об’єктивну властивість рухомої матерії, як 
одну із найважливіших сторін дійсності, що розвивається. В процесі роз-
витку матерії певні явища закономірно перетворюються в інші, стара дій-
сність закономірно переходить в нову, виявляючи об’єктивний взаємний 
зв'язок. Таке розуміння можливості, при якому будь-яка форма руху мате-
рії містить в собі як свою властивість, можливість перетворюватися в іншу 
форму руху, в якій вона знову може наповнитися і почати функціонуван-
ня, поширюється і на сферу мислення. Тому, марксистське розуміння 
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«можливості» і «дійсності» акцентує їх якісну різнорідність. Можливе 
існує як «потенційна дійсність» і в цьому сенсі якісна відмінність можли-
вості й дійсності полягає в тому, що можливість – це потенційна дійсність, 
а дійсність – це реалізована можливість. Отже, за нашими міркуваннями, 
можливість має характеристики віртуальної реальності, яка, стаючи дійс-
ністю, віртуалізується, тобто, реалізується, набуваючи нову природу.  

Актуальним у зв’язку з цим постає дослідження зіставлення ідеа-
льного, як форми наукового пізнання, та матеріального, як опредмет-
неної реальності в результаті такого пізнання, наприклад, в аспекті 
віртуальності та синергетики. 
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ФЕНОМЕН ДІАЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: РУХ ВІД ОНТОЛОГІЇ 

ДО МЕТОДОЛОГІЇ ЧИ ВІД МЕТОДОЛОГІЇ ДО ОНТОЛОГІЇ? 
 

Поняття діалогічності широко використовується для характеристики 
багатьох когнітивно-комунікативних практик сучасності: діалогу куль-
тур, політичного, наукового діалогу тощо. Очевидно, що проблема діа-
логу виявляється як багатоаспектна та міждисциплінарна, яка має логіч-
ний, лінгвістичний (мовленнєвий), етичний, естетичний, культурно-
історичний, соціальний та інші виміри дослідження. Розуміння сутності 
феномену діалогу в дослідницькій літературі залишається неоднознач-
ним. Але однозначним є те, що філософське знання як особливий рід 
знання формується лише в результаті діалогу. Загальним для філософсь-
ких концепцій діалогу є уявлення про діалог як про адекватну форму 
пізнання, спосіб мислення, який дозволяє не розкрити істину, то хоча б 
наблизитись. Істина – це не результат, а це і є сам діалог як основний 
принцип і водночас метод породження смислів у взаємодії, що створює 
повноцінну культуру мислення [див.: 2, с.5-8]. «Мислити - означає від-
повідати на запитання» (Е.Корет). В цьому полягає унікальність і відк-
ритість людського буття. Діалогічна практика для людини – ключовий 
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механізм вилучення сутності, тобто всезагального. Зрештою діалог є 
проявом універсального в одиничному, тобто таким, що може розуміти-
ся усіма і кожним. Так завдяки всезагальному як онтологічній вкоріне-
ності з’являється спроможність методологічно запитувати далі, мислити 
більше за «поцейбічність», що, у свою чергу, позбавляє «слово» від усі-
ляких догматичних зловживань. Існує два погляди на зв'язок методу і 
онтології: позиція, згідно якої спосіб мислити обумовлений онтологією. 
З цієї точки зору, метод повинен відповідати предмету, онтологія дана 
думці як незалежна від неї реальність, а завдання думки - пристосувати-
ся до неї. Інша відповідь, полягає в тому, що онтологія визначається ду-
мкою і відбиває спосіб діяльності. Насправді ж і в тому, і іншому підхо-
дах наявна спільна онтологія, оскільки метод виникає саме на онтологіч-
ній підставі. Але в процесі дослідження вихідні позиції щодо наявної 
онтології можуть розширюватись чи навпаки звужуватись. Вихо-
дить,можна говорити про зміну онтології?! Така зміна як правило відбу-
вається, в науці, що зрештою досліджує суще, коли науковець працюючи 
в певній парадигмі згодом переростає її, тим самим створюючи гіпотези 
нової онтології. В такому випадку метод потрібний для вирішення про-
блем, які виникли у рамках колишньої онтології. Іншими словами, сама 
наявність методу свідчить про неповноту цієї онтології [див.: 1]. У філо-
софії, що переймається питанням буття сама онтологія не може змінюва-
тись apriori, лише видозмінюватись: Першопочаток, Бог, Єдине, Буття, а 
метод постає засобом прояснення цієї онтології. На позір рух залишаєть-
ся той самий: від онтології через методологію до онтології, але у філо-
софії онтологія не стає новою гіпотезою, а стає більш діалогічно прояс-
неною вихідною позицією.  
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ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ “МОВНИХ ІГОР” 

ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТАЙНА 
 
Сучасний раціональний підхід потребує від дослідника проведення 

нормативних процедур: детермінації, формалізації, структуризації, кла-
сифікації і, як правило, симетричної, адекватної, еквівалентної. Але іс-
нують такі явища, які не підлягають цим вимогам. З таким випадком ми 
зустрічаємося, досліджуючи концепцію “мовних ігор”, запропоновану 
австрійсько-британським філософом Людвігом Вітгенштайном. 
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Саме поняття “мовних ігор” не є чітко визначеним. Його специфіка 
полягає в тому, що це одночасно і поняття (як цілісні й завершені систе-
ми комунікації, організовані за своїми внутрішніми правилами), і метод 
(як сукупність прийомів прояснення мови в дії, висвітлення її функцій). 

Навіть сам автор не зупиняється лише на одному визначенні явища 
“мовні ігри”, тому в текстах Л.Вітгенштайна зустрічаються три основні, 
взаємодоповнюючі визначення мовних ігор. Перше – це вихідні лінгвіс-
тичні форми, з яких розпочинається навчання мові шляхом включення 
того, хто навчається, в певні види діяльності: “Я називатиму … “мовною 
грою” сукупність мови і діяльності” [1, с.95], зазначає Л. Вітгенштайн. 
Друге – мовні ігри розглядаються як спрощені, ідеалізовані моделі вжи-
вання слів, послідовне ускладнення яких демонструє динаміку мови. 
Третє визначення виражає соціокультурний аспект ігор, відображений у 
понятті форм життя. Л.Вітгенштайн пише: “Уявити собі якусь мову 
означає уявити собі якийсь спосіб життя” [1, с.98]. 

Мовні ігри – це також і своєрідний аналітичний метод, сукупність 
прийомів прояснення мови, висвітлення її функцій, роботи. Мовна гра, 
як метод, полягає у з’ясуванні випадків застосування того чи того висло-
влювання, яке входить у систему з декількох висловлювань і практичних 
ситуацій, що разом утворюють певну метамовну гру. Цей метод мис-
литься як пошук виходів з різного роду концептуальних тупиків, якими 
рясніє філософська традиція. 

Л.Вітгенштайн у своїх текстах ніде не наводить класифікацію мов-
них ігор і не дає критерію для класифікації, пояснюючи це тим, що мов-
них ігор, як і видів вживання знаків, слів, речень, є безліч, “… ця розмаї-
тість не є чимось сталим, даним раз і назавжди; виникають нові типи 
мови, нові мовні ігри, а інші стають застарілі, і їх забувають” [1, с.101]. 

Перераховуючи приклади можливих мовних ігор, Л.Вітгенштайн 
намагається показати, що, по-перше, не можна завершити їх перелік, 
тобто вони незліченні по природі, і, по-друге, немає такого формального 
критерію, відповідно до якого можна відокремити функцію одного ви-
словлювання від функції іншого висловлювання, і таким чином, одну 
мовну гру від іншої. 

Л.Вітгенштайн говорить про те, що тип висловлювання визначається 
його функцією в мовній діяльності. Одне і те ж саме висловлювання, 
побудоване за однаковими граматичними правилами може, в залежності 
від контексту його вживання, набувати різної модальності, виконуючи, 
таким чином, різні функції у різних мовних іграх. Саме цей факт, на ду-
мку Л.Вітгенштайна, заважає “переліченню висловлювань”, тобто вста-
новленню переліку їх модальностей і проведенню їх класифікації, що 
робить шлях формалізації мовної гри, якщо не безвихідним, то таким що 
віддаляє від смислу концепції Л.Вітгенштайна. 
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Мовна гра, фіксуючи плюральність наративних практик, підтвер-
джує це. Мовні ігри – ризоматичні. 

Отже ми бачимо, що нестійке, динамічне, постійно змінне явище, в на-
шому випадку – мовні ігри, ми не можемо ні класифікувати, ні формалізува-
ти, ні структурувати. А це означає, що класичний раціоналістичний підхід 
(класична раціоналістична настанова) у цьому випадку не спрацьовує. 

Альтернативний підхід у дослідженні “мовних ігор” передбачається 
у nonlinear science. “Головне філософсько-методологічне значення 
nonlinear science полягає в тому, що вона дає можливість науковій думці 
нашого часу приборкати непокірливу випадковість і піддати релятивіст-
ській ерозії ідеологію тотального детермінізму” [2, с.71-72]  

Отож, коли дослідник суто в рамках раціональних настанов і підходів 
намагається провести класифікацію або, описуючи мовні ігри, сам створює 
нову мовну гру (і діє відповідно до її правил), маємо класичну тавтологію: 
мовна гра досліджується мовною грою та реалізується у мовній грі. 
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ЗМІСТОВНЕ ПОЛЕ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 
Упродовж останніх десятиліть відбувається активне вторгнення у 

життя суспільства новітніх інформаційних технологій. Це є результатом 
бурхливого розвитку електроніки, що сприяє виникненню не лише нових 
можливостей, а й ряду проблем, зокрема проблеми віртуальної реальності. 

Термін “віртуальність” (від лат. virtus) ввів Жарон Ланьє на початку 
80-х років. Перш за все варто відзначити “антропологічний” характер 
цього слова, під яким розуміли дещо надумане, продукт фантазії. Водно-
час virtus – це визнана, конкретна якість, а саме – досконалість. Спочатку 
в науці термін “віртуальність” використовували для дослідження уявних 
якостей об’єктів у фізиці. З появою комп’ютерів віртуальну реальність 
як таку асоціювали з комп’ютерними мікромоделями.  
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На сьогоднішній день інформаційні технології настільки глибоко 
проникли в життя людей, вплелись у павутиння повсякденності, що 
виокремити їх із загального світоглядного та культурного контексту 
уже неможливо. Однак, коли мова йде про віртуальність, акцент тра-
диційно робиться на певній зміні у психіці людини, зустріч особистості 
з чимось незвичайним, екстраординарним. Відтак, прилучитись до вір-
туальності – означає вийти за межі повсякденності, змінити свою сві-
домість, моментально активізувати, вивільнити свої латентні можливо-
сті, по-іншому поглянути на світ.  

У російській філософії виникає підхід, що отримав назву “віртуалісти-
ка” (М.Носов), який розробляв ідею поліонтичності реальності в межах тео-
рії психологічних віртуальних реальностей. Віртуалістика спочатку позиці-
онується як гранично широкий підхід, нова парадигма розгляду дійсності та 
новий спосіб мислення, що заснований на визнанні складності світу, багато-
рівневості буття, а точніше його нескінченної кількості. Ці положення ство-
рюють ключову категоріальну опозицію: константна реальність (породжує 
реальність) і віртуальна реальність (породжена реальність). 

Активність суб'єкта в багатошаровому, поліонтичному світі порушує 
важливе питання його ідентичності, цілісності та єдності особистості. Такі 
стани свідомості як самосвідомість, самопізнання, життя людини як таке 
виявляються нерозривно пов'язаними з можливістю, віртуальністю, адже 
мають проективний характер. У цьому проявляються свобода і творчість 
свідомості, здатність і можливість створювати й реалізовуватися у різних 
“життєвих світах” (термін О.Генісаретського). При цьому останні неминуче 
є індивідуалізованими та віддзеркалюють особистісне зростання їх творця. 
Реалізація людини в можливих життєвих світах пов'язана зі становленням 
особистості, процесом інкультурації. Вибудовується така схема віртуально-
го: свідомість, наділена уявою, за допомогою образу стає причетною до мо-
жливих життєвих світів, у яких знаходить або не знаходить себе. Дотик до 
інших світів відбувається образно і має енергійний, ціннісний характер. 

Віртуальна реальність відноситься до реальності константної як само-
стійна і автономна реальність, яка існує лише у часових межах процесу її 
розвитку й підтримання її існування. У віртуальній реальності існують 
свої “закони природи”, свої характеристики часу і простору [1, с.142]. 

На думку російської дослідниці І. Полякової: “віртуальна реальність 
– це реальність, яка породжена програмним забезпеченням. Програма 
створює передумови для включення користувача в інтерактивні процеси, 
спілкування, співучасть у діяльності тощо. Програма може сама стимулю-
вати адекватні очікувані відповідні реакції на дії користувача, а може ли-
ше служити комунікаційним каналом для взаємодії користувачів. Отже: а) 
віртуальна реальність не є реальністю тілесною чи розумовою, а чуттєво-
образною. Відтак, віртуальний простір – це не простір тіл, це простір об-
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разів; б) віртуальна реальність передбачає людську діяльність усередині 
себе. Вона не існує сама собою, а є лише проявом волі людини; в) втілення 
волі в образі віртуальної реальності не є тілесним втіленням, в іншому 
випадку відбулося б злиття віртуальної реальності з фізичною реальністю 
нашого світу. Віртуальний простір, на противагу природному фізичному 
простору, містить інформаційний еквівалент речей” [2, с. 40]. 

У повсякденному житті ми маємо справу зі справжніми предметами, а 
у віртуальному – розглядаємо репрезентації предметів, які не мають фі-
зичної основи. Повсякденність – це “найвища реальність”, основа всіх 
форм і видів досвіду. Вона, безумовно, пов’язана з віртуальною реальні-
стю, адже спочатку всі предмети існують образно, а вже згодом набува-
ють фізичного вигляду. Світ віртуальної реальності, як і світ фантазії, 
репрезентує собою трансформацію світу повсякденності, а не цілком 
ізольовану і незалежну від неї дійсність.  

На нашу думку, віртуальна реальність – це форма буття ідеального, 
що прагне до актуалізації й характеризується якостями автономності, 
інтерактивності, інтерсуб’єктивності та комунікації.  

Докази “за” віртуальну реальність:  
– віртуальна реальність може стати оптимальним спасінням для лю-

дей з обмеженими можливостями пересування. Наприклад, вони можуть 
відвідувати інтернет-магазин, перебувати у будь-якій точці світу, знайо-
млячись з його принадами та пам’ятками, знаходити співбесідників і 
однодумців у мережі, мати шанс влаштувати своє особисте життя; 

– за допомогою віртуальної реальності можна краще осягнути мора-
льні закони, перебуваючи всередині конфліктної ситуації, не спостері-
гаючи за нею зі сторони. Наприклад, можна повніше розкрити все багат-
ство української і світової православної культури; 

– технологічні засоби віртуальної реальності використовуються 
для виготовлення телевізійних програм, музичних і рекламних відео-
роликів, спецефектів та створення кінофільмів загалом, що завдяки 
високій якості вищевказаної продукції може здійснювати суттєвий 
вплив на світогляд особистості; 

– створення віртуальних офісів сприятиме тому, що кожен спів-
робітник матиме змогу з’єднати свій персональний комп’ютер з 
комп’ютером колеги для проведення відео- чи інформаційних конфе-
ренцій. Це дає можливість організувати географічно необмежену гру-
пову роботу віртуального офісу. Отже, межі свободи “економічної 
поведінки” людини значно розширяться.  

Докази “проти” віртуальної реальності:  
– спостерігається тенденція заміщення безпосереднього особистіс-

ного спілкування спілкуванням у віртуальній реальності, де людині не 
треба прагнути знаходити компроміс, взаємодіючи з особистістю іншо-
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го, не треба шукати того єдиного коханого(ну), коли можна отримати 
повний спектр відчуттів і вражень від спілкування з ідеальним(ною) пар-
тнером(кою), коли ідеальний шлюб замінює реальний зі справжніми по-
чуттями. Користувач просто викликає потрібні йому у даний момент 
емоції, не докладаючи жодних зусиль. Все це призводить до прірви між 
людьми, відсутності співпереживання і взаємодопомоги, тотальної інди-
ферентності та байдужості; 

– віртуалізація суспільного життя сприяє процесам витіснення осо-
бистості й створення для соціуму найбільш затребуваного іміджу, коли 
взаємодіють уже не конкретні особистості, а їхні іміджі [2, с. 42]. 

Ця ситуація не чужа й для українського суспільства, в якому про-
блема не лише віртуального спілкування, а й віртуальної реальності за-
галом набирає неабияких обертів. Згідно з даними соціологічних дослі-
джень в Україні 96% дітей віком від 10 до 17 років користуються Інтер-
нетом, але більше половини не знають про те, яка небезпека чекає на них 
у мережі (зокрема, багато дітей безтурботно розміщують особисту інфо-
рмацію і ходять на зустрічі з віртуальними знайомими тощо).  

Так, радіючи науковому прориву, людина абсолютно не задумується 
над моральною стороною справи, не усвідомлює потенційні наслідки 
такого відкриття. Життя повсякчас ставить перед нами різного роду за-
вдання і від способу розв’язання цих моральних колізій багато в чому 
залежить наше майбутнє. 
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ЦІННІСТЬ ІНТУЇЦІЇ 

У КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ 
 
Постнекласична стадія розвитку характеризується тим, що наука 

проникає у нетрадиційні для неї сфери, такі як культура, релігія, мі-
фологія, що призводить до її зближення з іншими формами свідомос-
ті, у тому числі й з філософією. Це пов’язано з розширенням предме-
тного поля наукового пізнання та залученням інструментарію, не вла-
стивого класичній науці. Йдеться про нетрадиційні методи і прийоми 
дослідження, серед яких особливе місце посідає інтуїція. З огляду на 
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це, дослідження смислових і ціннісних аспектів інтуїції та її ролі в 
науковому пізнанні стає дедалі більш актуальним як одна з проблем 
новітньої філософії та методології науки. 

На відміну від класичної та некласичної науки, постнекласична має 
свої характерні риси й особливості. Сам термін «постнекласика» інтуїти-
вно відображає все те, що відбувається після епохи, названої некласич-
ною. Префікс «пост» означає ситуацію, коли всі досягнення попередніх 
епох не стали основою, а лише матеріалом, який вимагає систематичного 
радикального переосмислення.  

Загалом «пост-» (модерн, некласика), охоплюючи всі сфери творчос-
ті, свідчить про специфічність менталітету останніх десятиліть ХХ сто-
ліття. Постмодерн, акцентуючи увагу на експериментальності, мозаїчно-
сті, спонтанності й хаосі, проголошуючи розмаїтість і самоцінність ідей, 
переконань і смаків, відкриває нові смислові та ціннісні виміри культу-
ри. Загалом постмодерн є плюралістичним, вільним від будь-яких обме-
жень, не визнає привілейованого статусу жодної концепції, будучи гото-
вим до співіснування з іншими ціннісними орієнтаціями. 

У постнекласичній науці важливими рисами ідеалу науковості є ви-
сока соціально-практична зорієнтованість, а також інтуїтивна спромож-
ність. Тому, напевне, не випадково у ХХ ст. різко посилюється інтерес 
до проблеми ірраціонального, того, що лежить поза межами досягання 
розуму і недоступне осягненню за допомогою раціональних засобів. Ір-
раціоналізмом називають сьогодні різноманітні течії у філософії, які об-
межують абсолютизацію розуму в процесі пізнання, а основою світоро-
зуміння їх є щось ірраціональне. На перший план у такій теорії пізнання 
виноситься воля (волюнтаризм), інтуїція (інтуїтивізм), уявлення, ін-
стинкт, містичне «осяяння», несвідоме. Важливу роль серед них відіграє 
інтуїтивізм. Представниками цієї течії є А.Бергсон, Н.Лоський, С.Франк, 
Е.Трубецькой, які вбачають в інтуїції єдине правильне джерело пізнання.  

Інтуїція визначається як здатність суб’єкта осягнути істину шляхом 
прямого її споглядання без доказів. Основними рисами інтуїції є миттє-
вість і безпосередність. Їх супроводжують простота, гармонія, витонче-
ність. Це виражається в тому, що при розв’язанні пізнавальної проблеми, 
суб’єкт не порівнює всі можливі шляхи, а миттєво приходить до най-
більш оптимального варіанту досягнення мети. Інтуїція відбувається у 
формі стрибка пізнання, що здійснюється несвідомо. І часто саме вона 
дає впевненість в істинному характері результату дії та приносить 
суб’єкту відчуття задоволення.  

Прихильники філософського вчення ХХ ст., названого інтуїтиві-
змом, по-різному трактували інтуїцію як єдиний достовірний засіб 
пізнання. Так, А.Бергсон, протиставляючи інтуїцію інтелектові, вва-
жав її філософським методом, у процесі застосування якого відбува-
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ється безпосереднє злиття об’єкта з суб’єктом. Пов’язуючи інтуїцію з 
інстинктом, він зазначав, що вона характерна для художньої моделі 
пізнання, тоді як у науці панують інтелект, логіка, аналіз. У феноме-
нології Е.Гусерля інтуїція є «сутнісним баченням», «ідеалізацією», 
безпосереднім спогляданням загального. У З.Фройда – це прихова-
ний, несвідомий першопринцип творчості.  

Своєрідно філософи-інтуїтивісти тлумачили і співвідношення раціо-
нальної та ірраціональної, інтуїтивної та дискурсивної (логічної, понят-
тєвої) сторін пізнання. Так, С.Франк вказує на нерозривний зв'язок раці-
онального (як відображення «світлого», «зримого» первня буття) з про-
тилежним йому ірраціональним, якому надає перевагу, оскільки воно є 
тим поглибленим баченням, яке здатне проникнути в трансраціональ-
ність, тобто непізнаваність і непояснюваність буття. Історія пізнання 
показує, що нові ідеї, які докорінно змінюють старі уявлення, часто ви-
никають не в результаті строго логічних роздумів, – вони є стрибком у 
пізнанні, перервністю неперервності в розвитку мислення. Для інтуїтив-
ного осягнення дійсності характерною є стислість думок, усвідомлення 
не всього їхнього змісту, а найважливішого в ньому. Великий математик 
А.Пуанкаре говорив, що в науці неможливо все довести і все визначити, 
тому доводиться «робити запозичення в інтуїції».  

Справді, інтуїція вимагає напруження всіх пізнавальних здатностей 
людини, в ній закладено весь досвід соціокультурного й індивідуального 
розвитку людини, включаючи її чуттєво-емоційну сферу (чуттєва інтуї-
ція) та її розум, логічне мислення (інтелектуальна інтуїція). Багато вида-
тних творців науки стверджували, що не можна недооцінювати важливу 
роль уяви, фантазії, інтуїції в науковому дослідженні. 

За словами Н.Лоського, пізнаваний предмет вступає у свідомість ін-
дивіда, який пізнає самостійно, через що цей світ лише завдяки інтуїції 
пізнається таким, яким він існує незалежно від самого акту пізнання. 
Терміном інтуїція позначається безпосереднє споглядання предмета 
суб’єктом. У свою чергу, суб’єкт пізнання має можливість безпосеред-
ньо, тобто інтуїтивно сприймати транссуб’єктивну реальність. Тому 
найбільш важливим і цінним моментом гносеології Лоського є вчення 
про містичну інтуїцію, пізнання позалогічних, металогічних форм буття.  

У сучасній постнекласичній науці дедалі частіше звучать ідеї про 
нагальність звернення до багатогранного духовного досвіду людства, у 
тому числі й релігійного. У зв’язку з цим на певному етапі розвитку про-
являються прагнення здійснити широке, цілісне, світоглядне осягнення 
дійсності шляхом поєднання «старих наук» (математики, теоретичної 
фізики тощо) з філософією, психологією, езотерикою, містикою. Зага-
лом, в останні роки, особливо у зв’язку із кризовими явищами світової 
цивілізації початку ХХІ ст., зростає інтерес до езотеризму як одного з 
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ненаукових способів духовного освоєння світу. Езотеризм може існувати 
як самостійне явище, чи бути елементом інших форм осягнення дійснос-
ті (містичної, релігійної, художньої, у тому числі й наукової), з якими він 
постійно взаємодіє. Йдеться про звернення до зміни станів свідомості, 
що набувають статусу трансіндивідного існування. При цьому велика 
увага звертається на різноманітні методи медитації (в західних і східних 
варіантах), проявляється цікавість до гностицизму (однієї з давніх філо-
софсько-релігійних течій) і суфізму (містичної течії в ісламі) з його тя-
жінням до інтуїтивного пізнання, «просвітлення», екстазу й ін. 

Сучасна наука характеризується взаємодією з різними пізнаваль-
ними традиціями. В останні роки здійснюються багато досліджень, у 
яких міф, магія, релігія раціонально проаналізовані. Варто зауважити, 
що навіть така форма свідомості, як містика не є сукупністю наївних 
ілюзій чи сліпих вірувань. Вона трактується як давня традиція, сконс-
труйована за особливим типом раціональності, котра, у свою чергу, 
побудована на інтуїції та специфічній структурності. Цій традиції 
притаманний прогностичний потенціал і світоглядна ущільненість. Її 
перевага в тому, що за допомогою інтуїції містична свідомість нама-
гається вловити початкове єднання всіх речей.  

Так, узагальнюючи матеріали трьох світових філософських конгре-
сів, П.Гуревич підсумовує, що розум тільки тоді розглядається в якості 
фундаменту раціональності, коли він доповнюється чуттєвістю, інтуїти-
вно-образним прозрінням, усією суб’єктивністю людини. 

Сучасна філософія науки звертається до концепцій людського по-
тенціалу. Цим поняттям позначається інтегральна характеристика 
фізичних, психічних, інтелектуальних, духовних властивостей люди-
ни. Очевидно, що залежно від різноманітних причин і обставин у реа-
льному житті кожної людини її потенціал зберігається чи руйнується, 
розвивається чи деградує, реалізується чи не реалізується. На рівні 
наукової інтуїції не виникає сумніву, що на відміну від фізичних сис-
тем, реалізація людиною свого потенціалу в багатьох випадках приз-
водить не до його зниження чи вичерпності, а до створення нових 
можливостей розвитку і становлення. 

Загалом, потрібно зазначити, що питання розвитку інтуїтивних влас-
тивостей (так само, як і сама проблема інтуїції) сьогодні ще недостатньо 
вивчене; вирішення цього питання є дуже важливою справою, оскільки 
воно здатне відкрити дорогу до нових ефективних методик проведення 
наукових досліджень.  

Тому сьогодні доцільно буде особливо важливого значення надавати 
розробці методів, які б дозволяли досліджувати якісні характеристики 
розвитку та саморозвитку людини, динаміку процесу її самоактуалізації.  
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ПОНЯТТЯ МЕТАФІЗИКИ В ІНТЕГРАЛЬНОМУ 

ТРАДИЦІОНАЛІЗМІ РЕНЕ ГЕНОНА 
 
Сприймаючи із коректуючими зауваженнями більшу частину фун-

даментального філософського спадку до XIV-XVII ст., інтегральні тра-
диціоналісти, а найбільш очевидно Рене Генон (René Guénon) (1886-
1951), слідуючи лінії парадигмальної критики Сучасності, з тією ж пос-
лідовністю відкидають і все філософування Нового часу – у 1910-1940-
их рр. і пізніше представивши модель найбільш різкої – і водночас най-
більш глибокої ревізії модерну, випередивши або доповнивши ряд ана-
логічних тенденцій, пов’язаних з іменами Фрідріха Ніцше, Освальда 
Шпенглера, Ернста і Фрідріха Юнгерів, Едмунда Гуссерля, Мартіна 
Гайдеггера та ін. Плеяда авторів-традиціоналістів, слідом за Рене Гено-
ном висуваючи в якості символу абсолютного та універсального метафі-
зичного знання поняття «Традиції» з великої літери (фр. la Tradition від 
лат. traditio – «передача», «спадок»), засновують свою картину світу на 
фундаменті чистої метафізики, позбавленої будь-яких конкретних 
прив’язок до тих чи інших концепцій окремих філософів, чи навіть 
окремих релігійних традицій, розуміючи під «метафізикою» абсолютно 
істинне, об’єктивне знання про принципи буття, «...чисто метафізичне 
вчення, яке є фундаментальною і сутнісною частиною традиції, визнача-
льного знання, від якого повністю залежить усе решта і без чого ніщо 
істинно традиційне в якій би то не було області ніяким чином не могло 
би існувати» [2, с. 399]. З одного боку, вихідною точкою традиціоналіст-
ського філософування стає все ж міфологічно-релігійна парадигма – тоб-
то ті знання, які ми можемо назвати «сакральними» в повній мірі, і тому 
сенс, який Рене Генон та інші автори вкладають у слово «метафізика», в 
дійсності виходить за межі однойменної галузі філософії, постаючи як 
знання найбільш універсальне і сутнісно основоположне, водночас бу-
дучи синонімічним до істини духовного порядку, на що неодноразово 
вказує Рене Генон – зокрема, в огляді робіт американського академічно-
го дослідника Ананди Кумарасвамі (Ananda Coomaraswamy) (1877-1947) 
та його тлумаченні поняття Philosophia Perennis (лат. «вічна філософія»): 
«Ананда К. Кумарасвамі вважає, що вираз, котрий може в кращому ви-
падку дати хоча би приблизне значення, це Неперехідна Філософія 
(Philosophia Perennis), яке приймається в тому смислі, як воно розумілось 
у середні віки» [2, с. 395].  

Попри пізнішу еволюцію цього поняття в ключі західноевропейсь-
кого філософського дискурсу, зведення його до певних абстрактних ка-
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тегорій, втрату ним визначального сакрального наповнення, для тради-
ціоналізму така зміна акцентів та зведення найбільш універсального до 
партикулярного виступає лишень як ознака духовного та інтелектуаль-
ного декадансу, ототожнюваного з модерном. Відповідно до кількаразо-
вих прямих вказівок Рене Генона на цей рахунок, у нас немає підстав 
вважати слово «метафізика» в традиціоналістському дискурсі тотожним 
його сучасному філософському розумінню [5, с. 2], котре в більшості 
випадків є певною фрагментацією та редукцією його визначального сен-
су, позаяк більше не означає область та сферу вивчення строго сакраль-
ного і божественного, в тому числі в ключі надраціонального. 

«Чиста» метафізика [4, с. 411] в традиціоналізмі, «перебуваючи за 
межами всіляких форм і вхідних визначень» [1, с. 227], є областю само-
достатньою та первинною, не включеною в який-небудь філософський 
чи науковий дискурс, але такою, що сама включає в собі будь-який філо-
софський та науковий дискурс (як у площині сакрального, так і «про-
фанного»), виступаючи синонімом «мета-мови» опису реальності. З од-
ного боку, це не суперечить класичному філософському розумінню цьо-
го терміна, однак, враховуючи властиво філософські його трансформації 
в наступні епохи, Рене Генон наголошує, що слово «метафізика» в його 
первинному смислі (як сакральне вчення про начала) він використовує з 
певною умовністю, позаяк цей термін у західному філософському глоса-
рії є найбільш придатним для вираження тієї реальності і тих принципів, 
про які мислитель веде мову. Піддаючи критиці аналітичні підходи су-
часної науки і філософії як «суб’єктивне» та неутверджене в божествен-
ній істині знання, обмежене рамками раціональності та сферою емпіри-
ки, Рене Генон підкреслює на відмінності трактувань слова «метафізика» 
в традиційну та модернову добу: «...Цього ніколи не слід забувати, якщо 
ми хочемо займатися істинною метафізикою, а не «псевдометафізикою», 
подібно до сучасних філософів» [3, с. 9]. З іншого боку, метафізика в 
традиціоналізмі сама по собі позбавлена конкретних культурних чи істо-
ричних імплікацій, тобто це знання подібне до певної парадигматичної 
картини світу, універсальної карти, яка може з певними варіаціями ви-
ражатись на мовах різних традицій та культур, залишаючись при тому 
сутнісно незмінною, а тому первинною щодо будь-яких міфологічних, 
теологічних та філософських структур: «...За їх різноманіттям віднахо-
диться одна і та ж глибинна основа, котру ми виявляємо всюди і завжди 
– принаймні, всюди, де існує справжня метафізика» [1, с. 227]. У деяко-
му сенсі ми можемо намітити зв’язок між термінами «метафізика», 
«Традиція» і Sophia Perennis, в якому метафізика є сутнісно тим знанням, 
яке найбільш повно та універсально виражає парадигму Традиції: тобто 
в контексті інтегрального традиціоналізму метафізика як сакральна нау-
ка є, в деякому розумінні, наукою парадигматичною, оскільки стосується 
самої структури сакрального – тобто того базису, що є спільним для всіх 
історичних, культурних, інтелектуальних традицій минулого і сучасного. 
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ ПОСТЛЮДСЬКОГО ЗАВТРА 

 
 Мегакриза, яка вразила сучасну світову ринково орієнтовану систе-

му спільнот, очевидно, має не якісь локальні (кредитно-фінансові, еко-
номічні, фондові, ресурсні, торгівельні чи ін.) передумови. Це структур-
на криза, тому її природу неможливо описати посилаючись на теоретич-
ні засади економічних циклів. Ця криза є кінцем чогось такого, чого у 
світі ще не було до розвою нинішньої системної кризи, і водночас це 
початок чогось принципово нового. Критична рефлексія над ситуацією, 
яка як оболонка огорнула усі без виключення пори соціального організ-
му, яка стала всеосяжною і навіть чуттєво наочною, передбачає розумін-
ня того, що зараз припиняє своє існування ультра ринковий фундамента-
лізм, за якого в останнє тридцятиліття людство переживає перманентні 
кризи в енергетиці, екології, міській інфраструктурі, освіті, демографії, 
системі соціального забезпечення. Вже в середині 90-х років минулого 
століття пролунали застереження проти наслідування пострадянськими 
країнами досвіду ультраліберальної економічної політики, яку сповідує 
Захід, оскільки їй іманентно властиві безробіття, беззахисність людей, 
системні зменшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, освіту, 
тобто нехтування гуманістичних принципів, що визначають якість роз-
витку потенціалу людини [4, с.113]. 

 Яким може бути “новий курс”, зорієнтований на розбудову пост ка-
піталістичного суспільства? Очевидно, лише тотально інноваційним, 
націленим на інноваційне перенизання економіки, технології, суспільно-
го ладу, стилей життя. В цьому контексті важливо з’ясувати, які перспе-
ктиви в розвитку людини розкриваються в “дорожній карті” науково-
технічного розвитку в його провідних “драйвах”.  
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 Усвідомлення цієї проблеми актуалізується саме системною кризою 
цивілізації західного (в широкому сенсі) типу. Доречно наголосити ще 
раз, що темпо-ритм і логіка розвитку, заданого заходом, а саме – розви-
ток через кризу, спровокував балансування на межі екологічного, еконо-
мічного, демографічного колапсу. Однією із найглибинніших проблем є 
криза людського капіталу. За останні десятиліття на авансцену історії 
вийшло покоління з аутичною свідомістю, гіпнабельне, легко навіюване, 
невротичне, не спроможне в масі своїй до критично осмислених і самос-
тійних відповідей на виклики життя. 

 Носії алгоритмізованого, а не універсального мислення зручні для 
ультра ліберальних фундаменталістів. Але устремління капіталістичного 
істеблішменту суперечать інтересам виживання, а тим більше – розвитку 
людства. В умовах сучасної Мегакризи дієвою альтернативою подолання 
її наслідків має стати системний розвиток цілого віяла напрямів: оволо-
діння новими виробничими силами, створення нових суспільних відно-
син, опанування новими природними ресурсами. 

 На нашу думку, ключовим напрямом в “дорожній карті” розбудови 
позитивної перспективи майбутнього є такі експерименти з людським 
капіталом, які на декілька порядків перевершать фізіологічні і когнітивні 
можливості сучасних людей. Для обґрунтування цього прогнозу потріб-
но хоча б лапідарно охарактеризувати ті тенденції по створенню “пост-
людини”, які на сьогодні вже стали фактом від історії науки. 

 Серед перспективних напрямів якісного вдосконалення природних 
можливостей людського організму увагу привертають успіхи в біоге-
ронтології. Американські і російські біологи працюють над технологі-
ями контролю на молекулярному і клітинному рівнях за дією своєрід-
ного годинникового механізму людини. Білково-нуклеотидна структу-
ра нашого організму природою запрограмована на межову кількість 
поділу, по досягненні якої тілесність деградує. Вже визначено місцез-
находження цього “годинника” – це закінчення хромосом, що зменшу-
ються з кожним діленням клітини. 

 Спостереження за природними істотами вселяє оптимізм щодо опа-
нування технологіями відключення механізму старіння. Безсмертними в 
цьому сенсі є бактерії. Цікавим є і той феномен, що живучи відведений 
природою час не старіють і не виснажують сил певні види риб і птахів. 

 Серед перспективних спроб зупинення процесів дисиміляції вважа-
ють використання речовин-антиоксидантів, які не дозволяють отруйним 
формам кисню досягати мітохондрії, відповідальній за правильну корек-
цію клітин в процесі ділення. Велика увага дослідників сконцентрована 
над з’ясуванням механізмів існування стволових клітин ембріону люди-
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ни. Відкрито їх здатність до безкінечного ділення, а це також дієвий спо-
сіб гальмування процесів деградації. 

 Серед стратегії способів створення “постлюдини” особливого успі-
ху досягли розробки технологій, які якісно примножують фізіологічні 
можливості людини. Вже апробовані актюатори, що “працюють, будучи 
вкладені у згибини ліктів, колін та інших поєднань кістяку людини. Ви-
користовуючи ефект “пам’яті металу”, вони можуть розвинути зусилля у 
сотні кілограмів, перетворюючи людину на богатиря. В ідеалі актюатори 
співвідносяться з екзокістяком – зовнішнім роботом, породжуючи лю-
дину-кіборга. З одного боку, це дозволить повернути до робочого життя 
літніх людей і тих, у кого є фізичні вади. З другого – створити ідеальних 
слуг і вояків для панів Нового ладу. З третього – підвищить продуктив-
ність праці в певних галузях” [3, с.253]. 

 Сучасний загальний рівень науково-технічного розвитку, зокрема 
авіакосмічної галузі, викликав до життя ряд нових, виключно цінних за 
характеристиками матеріалів, які знаходять застосування і поза межами, 
власне, космічних проектів. В контексті нашої теми вельми показовою є 
можливість застосування космічних технологій для повернення здорово-
го способу життя людям із катастрофічним станом здоров’я. Зокрема це 
стосується феноменальних методик американського ортопеда-
протезиста Дж.Саболіча. Його принципово інноваційна конструкція про-
теза “Кастром-Флекс Сокетс” виготовлена з гнучких, надміцних, жаро-
стійких пластмас, в яких використовуються графіт і кераміка, дозволила 
втілити в життя систему акумуляції енергії. Основні елементи іннова-
ційної конструкції протезу відтворюють повноцінні функції колінних 
суглобів, кістки, сухожиль, забезпечують людині амортизацію і стійкість 
ходи. “Пристрій, утворений із гнучких, надміцних кабелів і системи зам-
ків, які послідовно замикаються, дозволяє повертати ногу у звичне по-
ложення навіть біжучи. Завдяки цій системі змогли бігати навіть маленькі 
діти, які народилися без ніг… За бажанням пацієнта здійснюється так зва-
на “косметична обробка” як стопи, так і всього протезу з копіюванням вен 
і волосяного покрову шкіри. Внаслідок цього протез неможливо відрізни-
ти від природної кінцівки” [2, с.45]. Цей диво-винахід відкрив нові обрії і 
нове життя для двох мільйонів американців, які в силу різних обставин 
втратили ноги. Показовим у цьому відношенні є досягнення Г.Маніно, 
якому, завдяки протезу “Кастром-Флекс Сокетс”, вдалося здобути чотири 
золоті медалі на зимових Олімпійських іграх в Калгарі. 

 Використання сучасної електроніки дозволило Саболічу повернути 
до активного життя багатьох людей у різних країнах світу. Розроблений 
ним біоелектронний протез ефективно заміняє втрачену руку. Такою шту-
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чною рукою можна “шнурувати взуття, гортати книжкові сторінки, відк-
ривати не складні замки, піднімати з долівки предмети, не сильно, але то-
чно кидати м’яч, переносити габаритні і малі предмети. Основою моделі є 
принцип передачі сили м’язів, а також команд мозку нервовими каналами 
до мікропроцесору, який встановлюється на культі. Імпульс, що подає 
ЕОМ змушує пальці протезу рухатися, а кисть – обертатися” [2, с.46]. 

 Підвищення когнітивних якостей людини – також є ефективним на-
прямом створення “постлюдини”. Розробку цього напряму забезпечують 
успішні експерименти своєрідної кіборгизації. На сьогодні зафіксовані 
вживляння в організм людини комп’ютерних чипів. Вдосконалення інте-
лектуальних можливостей здійснюють за допомогою гаджетів, мехатро-
нічних імплантатів, які покращують не лише природні провідники від-
чуттів, але й пам'ять. Мета – загострити розумові здібності “постлюди-
ни”, перевершити швидкодію, реакцію, інтелект, які притаманні пересіч-
ній людині, на декілька порядків. 

 Окрім біологічних і мікроелектронних, дедалі більших обертів на-
бирає інший напрямок зміни людини, її вдосконалення – завуальована 
євгеніка і геноміка [1]. У цьому вимірі можливості генної інженерії, яка 
дозволяє апробувати методи проектування дитини із бажаними можли-
востями, оптимальними вродженими якостями, доповнюються цілесп-
рямованою політикою держав-лідерів сучасного світу на локалізацію і 
жорсткий контроль над допуском до дітонародження осіб з генетичними 
вадами, схильністю до девіантної поведінки, асоціальним способом жит-
тя і навіть осіб, які є носіями чужої релігійної чи культурної парадигми. 

 Окреслені напрями створення постлюдини мотивовані потребою іс-
торичних народів в оволодінні новими джерелами сили і самозбережен-
ня, конкурентоздатності і вивільнення потужних можливостей мозку і 
тіла людини для тривалого і здорового життя, підготовленого до викли-
ків сучасної Мегакризи. Попри потужний спротив світових релігій, а 
також культур, які живляться антропологічними парадигмами традицій-
ного гуманізму, для якого неприйнятні “неприродні” втручання в орга-
нізм людини, навіть з метою виявлення його надможливостей, вже зро-
зуміло, що ці експерименти не зупинити. І ті, хто першими створять в 
цих експериментах з людським капіталом постлюдей із означеними ви-
ще якостями, отримають значні переваги над нерішучими суспільствами.  
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ І ГУМАНІТАРНА КРИЗА 

У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Сьогодні наука і техніка із засобу зміни природи перетворюється на ін-

струмент конструювання світу загалом. У цьому конструюванні основною 
метою та цінністю, на нашу думку, повинна виступити людина. Техніка, 
раціоналізована під впливом сучасної науки, яка виступає як інструмент 
задоволення прагматичних інтересів суспільства, сьогодні перетворюється у 
надособистісну силу. Розв’язання проблеми небезпечної всебічної експансії 
техніки гостро стоїть на часі і вимагає гуманітарної експертизи, створення 
та обґрунтування нової парадигми взаємозв’язку людини, науки, техніки, 
технології і суспільства, а також переорієнтації науки, техніки і технології з 
технологічного імперативу на антропологічний. 

У наш час особливої актуальності набуває відомий категоричний ім-
ператив І.Канта: людина – завжди мета і ніколи – не засіб [5]. Проте сьо-
годні творець техносфери виступає не тільки суб’єктом, діяльною істо-
тою, а і її продуктом, тобто об’єктом і заручником власного творіння. У 
цьому полягає сутність антропологічної (гуманітарної) кризи. Як зазна-
чає російський філософ, професор Брянського університету 
Н.В.Попкова, формування техносфери відкрило перед людьми небувалі 
можливості зростання матеріальної забезпеченості та безпеки існування. 
Але надії на побудову ідеального суспільства, яке б дозволило досягнути 
бажаних особистісних та суспільних благ, не справдилися. Побудова 
досконалого постіндустріального суспільства виявилася утопією, а при 
детальному аналізі сучасного суспільства з'ясувалося безліч проблем та 
суперечностей. Людство керується не потребами людини, а загальними 
системними закономірностями техносфери [7, с.103].  

Відомі російські вчені В.С.Степін і В.І.Толстих, досліджуючи зако-
номірності сучасної техногенної цивілізації, прийшли до висновку, що 
людство, “техносферизуючись”, пожинає плоди “первинного порушення 
рівноваги між інструментальним (техніко-технологічним) і організміч-
ним ставленням до світу і до самого себе”, а “основу техногенного циві-
лізаційного життєладу складає виключно інструментальне ставлення до 
світу, тобто перетворення всього сущого на засіб для індивідуального 
виживання” [7, с.13-14]. У результаті несвобода людини не зменшується, 
а збільшується, крім цього, на догоду матеріальним здобуткам люди 
приносять у жертву природні та духовні цінності.  

Видатний російський філософ ХХ ст. М.О. Бердяєв звернув увагу на 
можливий сценарій розвитку цивілізації, вказуючи: “Інколи уявляється 
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така жахлива утопія. Машини самі будуть діяти в досконалості і досягати 
максимальних результатів. Останні люди самі перетворяться на машини, 
але й вони згодом зникнуть за непотрібністю і неможливістю для них ор-
ганічного дихання і кровообігу. Природа буде підкорена техніці. Нова дій-
сність, створена технікою, залишиться в космічному житті. Але людини не 
буде, не буде органічного життя” [3, с.157]. Як зазначає російський філо-
соф Р.К.Баландін, нинішнє покоління існує в техносфері, обслуговуючи її, 
виконуючи функції, задані техносферою, “задовольняючи потреби техно-
речовини, будучи штифтиками (за Достоєвським) всепланетарного надме-
ханізму” [1, с.111]. Р.К. Баландін наводить слова одного з фундаторів фу-
туризму Томмазо Маринетті, який заявив ще на початку ХХ ст.: “Закінчи-
лося панування людини. Наступає вік техніки!” [1, с.111-112]. 

Осмислюючи історію, М.О.Бердяєв зауважив, що життя стає все 
більш і більш технічним. Машина накладає свій відбиток на дух людини, 
саме мислення в цивілізації стає технічним, будь-яка творчість і будь-яке 
мистецтво набувають все більш і більш технічного характеру [2, с.168]. 
Російський мислитель зауважує, що в цивілізації підмінюються цілі жит-
тя засобами життя, знаряддями життя [2, с.169]. Машина отримала магі-
чну владу над людиною [2, с.170].  

Німецький мислитель Ф.Ніцше вважав: “Коли влада над природою 
здобута, то цією владою можна скористатися, для того щоб працювати 
надалі над розвитком самого себе: воля до влади як самопідвищення і 
посилення” [6, с.234]. Проте людина надала перевагу підпорядкуванню 
техніці (телевізору, автомобілю, персональному комп’ютеру) заради ко-
мфорту, постійно збільшуючи кількість різноманітних засобів для життя, 
включилась у перманентну гонку за цими засобами, не усвідомлюючи 
при цьому мети свого буття. “Торжество техногенної людини означає 
укріплення й надалі на Землі панування техноречовини, пригнічення 
сфери життя (біосфери) техносферою” [1, с.113]. На думку 
М.О. Бердяєва, механічність, технічність і машинність нашої цивілізації 
протилежні органічності, космічності і духовності, а отже, гуманізму 
будь-якого буття [2, с.171] 

У процесі техногенного розвитку піддаються суттєвій техносферній 
трансформації людські якості. Трансформується не тільки біосфера, у 
якій існує людина. Трасформація стосується і самої людини, її тіла, пси-
хіки. Людина все більше занурюється у штучний світ, втрачаючи при 
цьому свої природні якості й набуває соціально-техногенних якостей. 
Досліджуючи взаємодію техносфери, біосфери і ноосфери, академік МАІ 
при ООН Е.С.Демиденко відзначає не тільки збільшення змін у людській 
тілесності – її нахил у бік штучності і зростання потреби техносферного 
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втручання для збереження здоров’я і життя сучасної людини, а й наяв-
ність трансформацій у людей на інтелектуально-емоційному рівні, на-
приклад, інтеграція індивідуальної свідомості з віртуально-
комп’ютерним світом. Дослідник підкреслює, що в результаті таких тра-
нсформацій людина “стала стрімко видозмінюватися і втрачати свої зви-
чні природно-функціональні якості, набуваючи соціальних і соціально-
техногенних якостей” [4, с.108].  

Сформулювавши етичний принцип благоговійності перед життям, 
А. Швейцер висунув імператив – прагнути бути і залишатися Людиною 
[9]. Це повною мірою відповідає думці М.К. Мамардашвілі: людина – це 
постійне зусилля бути людиною. 

Отже, питання гуманітарного осмислення науки, техніки і технології 
не прості, проте надзвичайно важливі й актуальні, що потребують ґрунто-
вного дослідження. Завдання, яке стоїть на часі перед вченими та освітя-
нами ХХІ ст. – донести широкому загалу не тільки те, що таке людина 
загалом, а й те, якою людина стає в техносфері і які її перспективи хоча б 
на найближче майбутнє. Якщо не потурбуватися і не скерувати розвиток 
людства в гуманітарне русло, то віддаленого майбутнього може і не наста-
ти. Звідси постає потреба в об’єднанні людства заради гуманізму, не по-
рушуючи законів єдності природи і людини, укріплюючи творчу основу 
людини, утверджуючи планетарне спілкування між людьми, створюючи 
світ культури для збереження природи, людини і миру. Найважче на цьо-
му шляху – подолати технологічний імператив і техногенну людину.  
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА 

У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
 З появою людини і суспільства природа вступила в новий етап 

свого існування - почала відчувати на собі вплив людини і її діяльно-
сті, тобто антропогенний вплив. Спочатку відносини були представ-
лені тісним зв’язком «людина-природа». Причому людина була не 
захищена від впливу природи (наприклад , різних стихій, клімату, і 
т.д.), та сильно залежала від неї. 

Але, зі становленням суспільства, держави, розвитком науки і техні-
ки можливість природи впливати на людину зменшилася, а вплив люди-
ни на природу посилився. В подальшій історії зв’язку «людина-природа» 
людина вже підносить себе над природою. Починаючи з XVI - XIX ст., 
коли було зроблено велику кількість корисних для людини наукових 
відкриттів, винаходів, природа стала розглядатися вже не як самостійна 
реальність, а як сировинне джерело для задоволення потреб людини. 
 У ХХ столітті, коли планомірний науково-технічний прогрес прискори-
вся в кілька разів і переріс у науково-технічну революцію, антропоген-
ний вплив наблизилося до катастрофічного рівня. Сьогодні, на жаль, світ 
заполонила техніка. Світ техніки (техносфера) практично перетворився 
на самостійну реальність, а вкупі з такою трансформацією не лише місця 
людини в природі, а й осмислення людини і природи загалом утворюють 
картину, де природа майже повністю підпорядковується людині, а це 
веде до катастрофічних наслідків. Головною проблемою є невідповід-
ність безмежних потреб людства і майже безмежних науково-технічних 
можливостей впливу на природу та обмежених можливостей самої при-
роди. Так людство зустрілось з найважчою проблемою – екологічною 
кризою. Існує багато версій що саме послужило причиною виникненню 
катастрофи, та з впевненістю можна сказати, людина є вінцем всіх змін 
та трансформацій у світі природи та у власному іманентному світі.  

Відомий німецький філософ Вікторіо Гьосле в своїй статті «Буття 
та суб’єктивність. До метафізики екологічної кризи» яскраво описує 
проблему людини та її місце в питанні екологічної кризи. Він пише: «У 
людині відбивається буття в цілому; в екологічній кризі, першій кризі, 
яка загрожує існуванню людства, йдеться про все людське буття. Вже 
через те, що людина є мікрокосмом, ця загроза людині є загрозою 
всьому буттю; окрім цього, вона безпосередньо загрожує всьому су-
щому: навіть якщо абстрагуватися від імовірного знищення людини, 
вже через безпрецедентну руйнацію та спустошення екосфери, коли 
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знищується розмаїття тваринного та рослинного світу, екологічна кри-
за постає як метафізичне зло» [1, с.180-184]. Як бачимо з досліджень 
німецького філософа, проблема екологічної кризи є набагато глибшою, 
бо ж сягає своїми коренями до самого сущого. 

 Інші вчені, досліджуючи дане питання, вважають, що екологічна 
криза є природним наслідком західної цивілізації, включно з її культу-
рою, технологією, способом виробництва та науковою парадигмою. 
«Екологічні проблеми - це не лихо що звалилося на нашу цивілізацію, а 
природний результат її розвитку. Вони є наслідком дисгармонії біосфери 
і ноосфери, продуктом обмеженого бачення природи, що виразилося у 
використанні недосконалої та іноді руйнівної за своїми наслідками тех-
нології», вважає Т.Кочеткова [див.: 2, с.105-113]. 

Варто згадати вченого-природодослідника, академіка В. Вернадсь-
кого. Він високо цінував значення філософських знань для розвитку нау-
ки, досліджував методологію науки, співвідношення філософії та приро-
дознавства, питання наукової творчості, природи наукового світогляду. 
Для усвідомлення сучасного положення людини в навколишньому сере-
довищі важливе значення має вчення українського вченого про ноосфе-
ру. За висловом В.Вернадського, ноосфера – це сфера в складі біосфери, 
в якій живе й діє розумна істота Землі – людина. Центральною темою 
вчення про ноосферу є єдність біосфери й людства. В своїх працях він 
розкриває корені цієї єдності, значення організованості біосфери в роз-
витку людства. Однією з ключових ідей, які лежать в основі теорії 
В.Вернадського про ноосферу, є те, що людина не є самодостатньою 
живою істотою, яка живе окремо за своїми законами, а співіснує з при-
роді і є органічною частиною її. Людство саме по собі є природним яви-
щем, і природно, що вплив біосфери відбивається не тільки на середо-
вищі життя, а й на способі мислення. 

 Світ наближається до такої межі, коли потрібно подумати, як забез-
печити екологічну безпеку. Треба усвідомити, що природа є царством, де 
панують доцільність і розумні закони. Настав час зворотного переведен-
ня людини зі статусу "царя природи" в "громадянина природи", усвідом-
лення того, що людина не може безоглядно брати від природи все, що 
заманеться, що людина є частиною природи Всесвіту і, руйнуючи до-
вкілля, вона руйнує, губить саму себе[3]. 

На думку багатьох вчених, в основі глобальної екологічної кризи 
лежить викривлене уявлення про навколишнє середовище, навколишній 
світ і положення в ньому людини. Тому рішення екологічних проблем 
неможливе без уваги до екології свідомості людини. 

 Ці проблеми настільки взаємопов’язані, що практично не можна до-
битися успіху у вирішенні однієї з них, ігноруючи або приділяючи недо-
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статню увагу іншим. Однобічний підхід до розв’язання глобальних про-
блем може привести до тяжких наслідків. 

Чи можливе все таки розв’язання найбільшої проблеми всього людс-
тва? Чи можливо відновити хоча б часточку гармонії? Подолання існую-
чих екологічних труднощів в принципі можливе. Це можна побачити, 
проаналізувавши сценарій історії взаємовідносин людини і природи, та 
потенцій сучасного етапу цих взаємовідносин, можливостей науки, тех-
ніки, культури в широкому значенні цього слова. Однак, для подолання 
існуючих екологічних труднощів потрібні істотні зміни в напрямках роз-
витку науки і техніки ( реформування існуючих дисциплін глобальної 
екології та інш., розробка нових методів і підходів до дослідження взає-
мовідносин людини і природи і т.п.), а також виробництва і управління. 
Гармонізація взаємовідносин людини і природи цінна не тільки у власне 
екологічному значенні. Вона важлива також і для розв’язання інших 
проблем. Екологічно виправдані рішення є в той же час і соціально-
позитивними, остільки, оскільки сама людина і суспільство загалом є 
частиною природи. Філософія покликана допомогти людству встановити 
гармонію у системі «людина - природа», надати інтелектуально-
психологічний клімат для прийняття рішення на благо та відновити 
втрачені зв’язки між людиною та природою. Адже головне проблемне 
поле філософії – «людина-світ, світ-людина». 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ПАРАДИГМИ 
НА СУЧАСНИЙ СОЦІУМ 

 
Термін «парадигма» ввів у науковий дискурс американський історик 

науки Т.Кун. На його думку, парадигму складають загальноприйняті 
наукові досягнення, які відкривають науковому співтовариству модель 
постановки проблем та їх вирішення. Як правило, вона фіксується вче-
ними у монографіях, теоретичних статтях і наперед визначає коло про-
блем і методів їх вирішення. Т.Кун розглядав революції в науці як пере-
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хід від однієї парадигми до іншої, в результаті чого відбувається перег-
ляд і переоцінка всіх колишніх уявлень в науці, намічається нова страте-
гія дослідження – нова парадигма. Парадигма, відповідна сучасному 
етапові розвитку цивілізації характеризується широким поширенням 
мереж, які пронизують сфери людської діяльності. Гносеологічне від-
дзеркалення основних рис і видів мереж виражається у феномені «інфо-
рмаційно-мережева парадигма», але перш ніж перейти до його тлума-
чення, слід визначити що являє собою поняття «мережа». 

М.Кастельс визначає мережу як «сукупність пов’язаних між собою 
вузлів» [2, с.155]. На його думку, сучасний світ переживає перехід до 
нової «інформаційної епохи», характерною рисою якої є наявність вели-
кої кількості мереж, які пов’язують між собою людей, інститути, корпо-
рації, держави. Але така модель соціальності характеризується мереже-
вим індивідуалізмом. Людина в мережі отримує велику свободу дій та 
самовираження. Інтернет, як масовий засіб комунікації й передачі інфо-
рмації, дозволяє людині абстрагуватися від зовнішнього світу, індивіду-
алізувати особистий простір. А.Назарчук дає таке визначення мережі – 
це «полімагістральна структура, в якій дві точки завжди зв’язуються 
безліччю магістралей, а кожна магістраль складається з безлічі відрізків і 
шляхів» [3, с.63]. Дане визначення підкреслює її ризомність, широке 
поширення та розгалуженість. Усі дослідники сходяться на тому, що 
мережа має розгалужену структуру, безліч взаємопов’язаних і рівнозна-
чних шляхів, сприяє розширенню комунікативних можливостей і охоп-
лює всі сфери життєдіяльності суспільства.  

Таким чином, можна дати наступне визначення: мережа – це над-
складна система, що характеризується полімагістральністю, великою 
кількістю учасників (акторів), домінуванням горизонтальної ієрархії, 
відсутністю централізованого управління, свободою.  

Широке поширення мереж у всіх сферах соціуму, їх всеосяжність і 
актуальність веде до видимої еволюції інформаційно-технологічної па-
радигми. Дане поняття ввели у науковий вжиток К.Перес, К.Фрімен и 
Д.Досі, надалі воно отримало широке розкриття в працях М.Кастельса. 
На їх думку, ця парадигма ґрунтується на технологіях і власне інформа-
ції, але в такому плані, що технології, активно розвиваючись, сприяють 
розвитку інформації, тобто інформація є ядром парадигми. Головною 
особливістю інформаційно-технологічної парадигми є той факт, що вона 
еволюціонує до відкритої мережі, що саморозвивається. А це є основною 
рисою інформаційно-мережевої парадигми. Тому можна сказати, що ін-
формаційно-мережева парадигма – це наступний етап еволюції інформа-
ційно-технологічної, новий етап розвитку наукового знання. Вона є гно-
сеологічним віддзеркаленням реальних мереж, передбачає їх осмислення 
і широке використання на сучасному світі. Інформаційно-мережева па-
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радигма є концептуально новим способом побудови і вирішення науко-
вих завдань, знаходженням відповідей, вона заснована на ризомності, 
інтегративності, мобільності і домінуванні горизонтальної ієрархії, її
 ядром є інформація. Також їй притаманні такі риси: зростаюча 
конвергенція високих технологій, квінтесенцією якої є NBIC-
конвергенція; мережевий характер взаємодії елементів; трансформація 
трудових, економічних стосунків (поява мережевого підприємства); ви-
никнення мережевої економіки; становлення мережевого суспільства, 
комунікативною основою якого виступає мережа Інтернет й ін. 

Мережі широко охопили всі сфери суспільства і сьогодні існує без-
ліч їх видів – соціальні, комунікативні, економічні, політичні, освітні й 
ін. Вони знайшли універсальне, глобальне поширення, тим самим набу-
вши методологічного значення. Віддзеркалення цих реальних мереж 
породило онтологічне поняття «мережа». Віддзеркалення найбільш зага-
льних рис, властивих всім реальним мережам є сутністю інформаційно-
мережевої парадигми, яка комплексно відображає процеси, що відбува-
ються в соціумі на даному етапі його розвитку. 

Економічна сфера. Зростає роль мережевих підприємств, що дозво-
ляє говорити про мережеву активність капіталу. За допомогою інформа-
ційних і соціальних мереж відбувається мережевий маркетинг, елект-
ронна комерція (на ринку високих технологій і науково-дослідної проду-
кції). Разом з електронною наукою трансфер високих технологій дозво-
лить будь-якій країні вийти на світову арену гідним конкурентоздатним 
партнером, що особливо актуально для сьогоднішнього перебування 
України на світовому ринку. 

Політична сфера. Державна влада є мережею комунікацій. Мережеве 
суспільство мультиплікує і різноманітить інформаційні потоки в полі-
тичній сфері, демократизує сталий порядок. Останнім часом все частіше 
ставиться питання про створення електронного уряду. Мережі грають 
важливу роль в управлінні державою і його громадянами, встановленню 
міждержавних зв'язків, зовнішній політиці. 

Духовна сфера. Культура, як набір цінностей і норм, виявилася за-
хопленою електронним гіпертекстом, який комбінує і виражає сенси у 
вигляді аудіовізуальної мозаїки, здібної до розширення і стискування. 
Тут вже йдеться не про віртуальну реальність, а про культуру реальної 
віртуальності, оскільки наша реальність багато в чому складається з що-
денного досвіду, який ми отримуємо в рамках віртуального світу. 

Соціальна сфера. Сучасність характеризується зростанням ролі інфо-
рмації в суспільному розвитку. Зростає і роль знань в суспільстві. Для здо-
буття знань і їх збереження необхідні новітні засоби, тому ми все частіше 
звертаємося до високих технологій (хай-тек). Останнім часом активно ве-
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дуться розробки в області штучного інтелекту і постає питання створення 
E-homo – «електронної людини» – симбіозу людини і високих технологій.  

Людина усе частіш є учасником «віртуальної комунікації», яка є по-
родженням епохи глобальної інформатизації. «Радіус активності індиві-
дів, організацій та груп зараз набуває глобальних масштабів завдяки за-
стосуванню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій» [4, с.33]. 
Це можливо завдяки мережі Інтернет, локальним мережам, портативним 
комп’ютерам, смартфонам, мобільним телефонам, які певним чином 
впливають на свідомість людини. 

Мережеві технології знаходять своє віддзеркалення, головним чином, 
у функціонуванні мережі Інтернет. Вона, на думку Р.Бехманна, є серцеви-
ною «нової соціально-технічної парадигми, яка фактично створює матері-
альний базис нашого життя і нашої системи соціальних взаємозв’язків, 
праці і комунікацій» [1, с.132]. Наука завдяки новітнім інтернет-
технологіям виходить на новий етап розвитку – «Мережевої структури 
науки». Завдяки цьому в мережі Інтернет виникають науково-дослідні 
мережі, метою яких є забезпечення співпраці учених, відкритого доступу 
до ресурсів і баз даних, апробації результатів, впровадження нових техно-
логічних стандартів і мережевої інфраструктури на базі глобальної мережі. 

Також мережа Інтернет є ядром інформаційно-мережевої парадигми, 
яка виконує методологічну функцію в осмисленні хай-тек. Мережеві техно-
логії, будучи складовою частиною нано-біо-гено-нейро-інфо-комп’ютерно-
мережевих технологій, все глибше проникають у всі сфери суспільства і 
сприяють його прогресу. Вони є сполучною ланкою сучасних технологій, 
оскільки розробка і активне впровадження хай-тек вимагає розширення ко-
операції й співпраці усередині наукового співтовариства, між наукою і про-
мисловістю на регіональному, національному і міжнародному рівнях. Тому 
йде формування дослідницьких мереж у сфері високих технологій, метою 
яких є підвищення конкурентоспроможності промисловості країн, подолан-
ня географічної і дисциплінарної фрагментарності ресурсів, підготовка екс-
пертів і фахівців в галузі високих технологій, формування сприятливого 
середовища впровадження і використання хай-тек. 

Отже, можна стверджувати про становлення інформаційно-
мережевої парадигми, серцевиною якої є глобальна мережа Інтернет, яка 
змінює нашу соціальну реальність у всій її тотальності та сприяє форму-
ванню мережевого суспільства планети. 
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IMPLICIT MECHANISMS OF COMPUTER-MEDIATED 

COMMUNICATIONS 
 
Attention of academic and industry researchers is increasingly being 

attracted by social networks. Yet it is not enough to accept the idea that social 
networks help people to connect and do this on the base of mutual interests, 
political views, activities, languages, common racial, sexual, religious or 
national-based identities. The extant of social impact of such sites as 
Facebook, Twitter, MySpace demands an adequate anthropological and 
conceptual evaluation. Especially taking into consideration the fact that they 
have improved a lot of new communication tools, such as photo-/video-
sharing, blogging, mobile connectivity.  

Today too many people can’t imagine their existence without web-
communication. Ukraine entered the era of IT-technologies on the December 
19 1990. In 2000 the number of Internet  users in Ukraine accounted 0.4% 
of the population, and in 2010 this figure was 33.7% (15,300,000) [4]. In the 
1980s when the Internet  was available to small number of its developers, no 
one could provide for what it will be for the 21st century people. Some efforts 
to create a system to present networked digital information in a way that 
would attract modern use of World Wide Web were in the early 1990s.  

 Facebook might be considered the most widespread means of 
communication among new age people. At the same time there has not been 
established the necessary etiquette neither can the traditional cultural norms 
provide satisfactory regulation of this kind of newly social processes. Talking 
about loss of identity and traditions common for real world, the implicit 
mechanisms stay hidden.  

The declared radical freedom on the web surface, which is more for 
machines than people, forms a basis for the Internet  ideology. American 
scholars call it an ‘open culture’. In spite of relief of communications in the 
social networks with absence of real interlocutor, leveling of traditional (often 
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conservative) rules of cooperation, these impersonal relations have diminished 
interpersonal interactions. Communication is now often experienced as a 
superhuman phenomenon [3]. 

The simplification of using all functions of social networks can 
sometimes quite change the behavior patterns. Jeremy Bailenson's 
publications show that changing the height of one’s avatar in immersive 
virtual reality transforms self-esteem and social self-perception. Our identities 
can be transformed by the social networking. It is impossible to work with 
information technology without also engaging in social engineering [3]. 

New computer technologies to be popular need to become one of the 
means of communications. Users are connected via them to the world and 
other people. But they can change the way we conceive of ourselves and other 
people. Direct manipulation of cognitive experience creates new philosophy. 
For example, we can remember the Arabic spring when Muslim youth 
cooperate via Facebook and Twitter to make revolution. On February 2011 
insurgents called people to excite rebellion in Libya via Facebook. 

In our opinion, one of the important aspects of Internet  which needs to be 
analyzed in its formal character is correlation of lingo-semantic and 
conceptual dimensions of computer mediated communication. The web 
language is much different from traditional written and conversational speech. 
The proponent of this new sub-domain of linguistics is David Crystal, who 
studies the influence of computer-mediated communications on traditional 
English (and language in general), its structural and contents changes. The 
study of Internet  linguistics can be effectively done through 4 main 
perspectives; sociolinguistics, education, stylistics and applied linguistics. The 
communicative capabilities of the Internet  can also be exploited in ways that 
present many social problems, suggesting that we are at the beginning of an 
era of Applied Internet  Linguistics [1]. 

To give a coherent linguistic identity, we need to consider some 
particularities of written text in the Internet . Our graphic linguistic existence 
on the Web is characterized by large amount of interrupted linear text – that 
is, text, which follows the one-dimensional flow of speech, but interrupted by 
conventions which aid intelligibility – chiefly the use of space between words 
and the division of a text into lines and screens. These standards are common 
for us in all means of written language, and it prevails over others in Web. 
Non-linear text - – that is, text which can be read in a multidimensional way. 
In non-linear viewing, the lines of a text are not read in a fixed sequence; the 
eye moves about the page in a manner dictated only by the user’s interest and 
the designer’s skill, with some parts of the page being the focus of attention 
and other parts not being read at all [1].  

Hypertext is the most important structural achievement of the Web, 
without which it wouldn’t exist. Hypertext is the nonlinear or not sequential 
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space made possible by the computer, multiple paths between text segments, 
webs and networks of alternate routes. Users need it to make the jumps if they 
want to move from one page to another. We can find the alternatives in 
traditional written text (using of the footnote number or the bibliographical 
citation). But hypertext provides the dynamic flexibility of the Web. This term 
envisages the full intertextuality which is still just an aim for modern Web. 

Talking about the Internet  it would be very incautious to concentrate 
attention on it as the permanent phenomenon. Being one of the main medium 
of total globalization, it stays one of the most popular ways for information 
era people to broadcast themselves. In view of the increasing number of users 
connected to the Internet , the linguistics future of the Internet  remains to be 
determined by new computer-mediated technologies which continue to 
emerge and people adapt their languages to suit these new mediums.  
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EL CARÁCTER ESPECÍFICO COMUNICATIVO DEL DISCURSO 
DE LA PUBLICIDAD DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 
Este tema es actual, porque la publicidad, así como el arte, es el medio 

universal de la integración de las culturas, especialmente ahora, cuando las 
enlaces culturales en Europa amplian de día en día. Hoy la publicidad es la 
parte grande de la cultura, que forma el ambiente enorme de la persona actual.  

El objeto de la investigación es el discurso de la publicidad del idioma 
español moderno. El sujeto de la investigación es las peculiaridades 
comunicativas del discurso de la publicidad del idioma español moderno. 

Entonces la influencia del lenguaje en el comportamiento humano tiene 
un reflejo brillante en el campo de la publicidad, donde el discurso afecta 
directamente a su destinatario. Consideramos que la publicidad sea un acto de 
lenguaje del discurso social determinista que tenga las propiedades del acto 
comunicativo. El enfoque científico para resolver problemas de la publicidad 
proporciona un análisis de mercado, las características del producto de 
selección, las definiciones de los grupos de consumidores potenciales y 
canales de distribución de la publicidad, ya que todos estos factores afectan en 
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última instancia, la elección del idioma, el volumen, la estructura, la 
naturaleza del texto, es decir, determinar su propio aspecto lingüístico de los 
anuncios del texto. Planificación de la actividad del habla en el anuncio se 
basa en el análisis de la estructura que se formó el texto del anuncio. Esto 
permite calificar la publicidad como un tipo de discurso. 

Por lo tanto, la publicidad como el fenómeno de múltiples capas - 
sociales, psicológicas, lingüísticas, estéticas, propio económicas interesa los 
investigadores de diferentes áreas de la actividad humana. Por lo tanto, lo 
actual es estudiar los mecanismos de la influencia de la publicidad, su 
capacidad para persuadir y animar a la audiencia a la acción, etc. 

Los métodos de la investigación son: el análisis contextual-interpretativo, 
el análisis estadístico, el método de la observación linguística. Como material 
práctico usamos las revistas y artículos siguientes de la prensa española: La 
Guía, ¡Hola!, ADN, Cambio 16, El Mundo, Interviú y la red Internet . 

La innovación del trabajo consiste en la prueba de destacar y analizar del 
punto de vista linguístico la causa del empleo de los medios linguísticos en el 
discurso de la publicidad español contemporáneo. 

El artículo tiene la importancia práctica porque puede ser usada por los 
estudiantes para prepararse a las clases de la linguística española. También 
ella puede estimular el interés de los estudiantes hacia los problemas tocantes 
o hasta la materia estudiada. 
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МІФИ СУПЕРІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Інформаційна та комунікативна реальність у суперіндустріальному 

суспільстві стрімко змінюється завдяки розвитку супертехнологій, у пе-
ршу чергу – Інфо-тех. Але, усвідомлюючи всі переваги розвитку Інфо-
тех, не можна не враховувати, що вони несуть із собою не тільки нові 
рішення і можливості, а й нові проблеми та ризики. Інформаційна рево-
люція відкриває широкі можливості для впливу на масову свідомість 
навіть на величезних відстанях.  

Однією з особливостей сучасної інформаційної реальності є фено-
мен реіфікації. Реіфікація – це сприйняття вироблених людиною фено-
менів як речей, що належать ніби до «природного світу» з його закона-
ми, незалежними від людини, тобто об'єктивування сутностей. Створе-
ний людиною і потім об'єктивований нею же духовний, соціальний світ 
перестає сприйматися як «людське підприємство», наділяється «чужою 
фактичністю» і об'єктивно-приписними функціями. 

Як модальність свідомості, «модальність об'єктивації людиною люд-
ського світу» – реіфікація універсальна. Вона присутня як в теоретичній, 
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так і в повсякденній свідомості і не зводиться до розумових конструкцій. 
Реіфікованими можуть бути також ролі, стосунки, структури повсякден-
ної свідомості і діяльності. Особливо мусимо відзначити головний спо-
сіб реіфікації будь-яких соціальних сутностей і «інститутів» – наділення 
їх онтологічним статусом, незалежним від людської діяльності. Ця про-
цедура має практичне значення, оскільки людина ніби адаптує ідеальні 
сутності до свого матеріального, речового світу. Разом з тим, потрібно 
усвідомлювати присутність феномена реіфікації і коригування самої 
схильності до нього, у першу чергу, теоретичного мислення. 

Реіфікація є одним із способів створення віртуальних об'єктів особ-
ливого типу, які об'єктивуються за допомогою їх «уречевлення» і розу-
міються за аналогією з предметами «позалюдського» світу в різних ви-
дах дискурсу. Реіфікацію можна назвати, в певному сенсі, сучасною мі-
фотворчістю, а під віртуальними світами розуміти не тільки ті, що при-
сутні в комп'ютерних системах і мережах Інтернету, а й загалом у куль-
турі. Появі, поширенню та впровадженню у свідомість значної кількості 
таких «віртуальних світів» ми зобов'язані не тільки процесам реіфікації, 
механізм яких, у певному сенсі, притаманний людській психіці, а й по-
силеній спрямованій роботі у цьому напрямку Інфо-тех, засобів масової 
інформації та мережі Інтернет. 

Таким чином, у сучасному інформаційному суспільстві спостеріга-
ється парадоксальне явище: незважаючи на величезну кількість інфор-
мації та досягнення науки, людина живе у ще більше міфологізованому 
світі, ніж у доінформаційному суспільстві. І це відбувається не тільки 
через неможливість засвоїти і обробити інформацію, що надходить, а й, 
як нам видається, завдяки свідомому посиленню процесів реіфікації за 
допомогою Інфо-тех, тобто, по суті справи, завдяки свідомому продуку-
ванню міфів, створенню «віртуальної реальності» на високому техноло-
гічному рівні. У подібній ситуації виникає потреба у з'ясуванні, як для 
людини, так і для культури, питання про те, яку картину світу вони ви-
знають, які цінності, цілі, моральні вимоги ця картина світу передбачає. 
В іншому випадку, людина або культура можуть опинитися в одному з 
«віртуальних світів», створеному навіть не ними самими, і помилково 
прийнятому за реальність, тобто реіфікоованому. Наслідки такої помил-
ки, як для людини, так і для культури, можуть бути катастрофічними. 
Насамперед, тому що віртуальний світ не володіє онтологічним стату-
сом, проте ним володіє світ реальний, і не враховувати його законів не 
тільки не доцільно, а й небезпечно. 

 Виникають також інші питання: якщо реіфікація і пов’язана з нею 
сучасна міфотворчість – процес не хаотичний, а спрямований, то хто 
його спрямовує, у якому напрямку і навіщо? Тут, з нашого погляду, до-
речним буде звернення до аналізу ролі інтелектуальної та інформаційної 
еліт у сучасному суспільстві, оскільки саме їм приписується відповіда-
льність за процеси, які відбуваються нині в інформаційній реальності. 
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ЕФЕКТИ САМООРГАНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ МОРАЛІ* 

 
Метою цього дослідження є висвітлення механізмів самоорганізації 

у системі моралі, як відкритої складної системи, що саморозвивається. 
На нашу думку, можна вести мову, принаймні, про два випадки самоор-
ганізації в системі суспільної моралі: перший має місце тоді, коли у від-
повідь на появу нової моральної норми, суб’єкти синхронно починають 
підпорядковувати їй свою діяльність (тобто, застосовуючи мову синер-
гетики, елементи мікрорівня підпорядковуються новим параметрам по-
рядку). Ця ситуація є простим прикладом самоорганізації системи моралі 
і не потребує детальних пояснень. Натомість, значно складнішим прик-
ладом є поява внаслідок процесів самоорганізації нових елементів мора-
льної свідомості. Потрібно підкреслити, що, коли мова йде про самоор-
ганізацію моральної свідомості (норм, принципів, цінностей і т.п.), ми не 
стверджуємо, ніби вони утворюються абсолютно самостійно, без жодних 
зовнішніх впливів. Мораль є системою відкритою, що передбачає її зв'я-
зок з іншими явищами суспільного і природного буття, які активно на 
неї впливають. Ми називаємо ці явища керівними параметрами системи 
моралі і відносимо до них як соціальні чинники (потреба людей у співіс-
нуванні, релігія, національно-культурна специфіка народу-носія моралі, 
економічна сфера суспільного буття), так і природні фактори (напри-
клад, відомо, що певна частина моральних норм має біологічне коріння). 
Впливаючи на мораль, вони стимулюють її до утворення відповідної 
структури (суб’єкти моральної практики реагують на зміни цих чинни-
ків, і у процесі їх взаємодії народжуються відповідні етичні норми, які 
стають новими параметрами порядку). Самоорганізацією цей процес 
називається тому, що мораль, загалом, не випливає з жодного з чинників, 
які на неї впливають, не нав’язується ними. Герман Хакен – один із за-
сновників синергетики, пише: “Ми називаємо систему такою, що самоо-
рганізується, якщо вона без специфічного впливу ззовні набуває певної 
просторової, часової чи функціональної структури. Під специфічним 
зовнішнім впливом ми розуміємо той, який нав’язує системі структуру 
чи функціонування” [2, с. 28 - 29]. Так-от, керівні параметри не 
нав’язують моралі певних норм, а тільки стимулюють їх утворення. Сам 
же процес утворення відбувається за внутрішньою логікою функціону-
вання системи, тому він і називається самоорганізацією. 

Одним із висновків, які випливають із уявлень про самоорганізацію 
моралі, є думка про неможливість нав’язування суспільству тих чи тих 
моральних норм, адже їх утворення зумовлене складними процесами 
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самоорганізації, які відбуваються в системі. Мораль не можна створити, 
винайти, а тільки віднайти. Тому спроби нав’язати суспільству певну 
мораль, бачення чогось як доброго чи поганого є малоефективними. До-
свід тоталітарних суспільств (наприклад, СРСР) демонструє, що в та-
кому випадку виникає т.зв. подвійна мораль, коли насаджувані норми 
не сприймаються суб’єктами як моральні, натоміть суспільство керу-
ється іншими нормами, які сформувалися в ньому внаслідок складних 
процесів самоорганізації. Тому й Є. Князєва та С. Курдюмов наголо-
шують на тому, що “складноорганізованим соціоприродним системам 
не можна нав’язувати шлях їх розвитку. Швидше потрібно зрозуміти як 
сприяти їх власним тенденціям, як виводити системи на ці шляхи” [1, 
с.166]. Тобто вплив на систему моралі можливий, але відбуватись він 
повинен не шляхом нав’язування певних норм, а через резонансний 
вплив на її внутрішні закономірності.  

Із зазначеного випливає ще один важливий висновок: на кожному 
етапі історії суспільства в ньому існує та мораль, яка певною мірою аде-
кватна до керівних параметрів та інших чинників, які на неї впливають. 
Тому не варто негативно оцінювати мораль тих чи тих спільнот, якщо 
вона містить норми, які видаються нам неприйнятними. Адже ці норми є 
адекватними до тих обставин, у яких розвивається мораль.  

Треба також відзначити, що ефекти самоорганізації не гарантують 
утворення найдосконалішої моралі чи, по-іншому, найбільш адекватних 
норм у тій чи тій системі моралі на певному етапі її еволюції. Адже на 
формування моральної свідомості мають вплив різні чинники, які, пере-
плітаючись, утворюють складну взаємодію. Крім того, на певних етапах 
еволюції системи (у період хаосу) на неї можуть мати визначальний 
вплив навіть незначні чинники. Тому та норма, яка існує на відповідно-
му етапі історії, зазвичай, є адекватною до ситуації, проте далеко не зав-
жди найбільш адекватною. Ефект самоорганізації не гарантує найкращо-
го вибору, він може тільки гарантувати вибір, який, певною мірою, від-
повідає наявним реаліям. 
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КРИТИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ЕТИКИ 
 
Комунікативна філософія позиціонує себе сучасним розв’язанням 

проблеми етично-раціональної кризи західної цивілізації означеної ще 
Максом Вебером. В основі комунікативної філософії лежить, звісно, по-
няття комунікації, яке набуває в її межах сильних етичних конотацій. Як 
зазначає А. Єрмоленко: “Саме в розв’язанні цих питань вводиться по-
няття мовленнєво-комунікативної інтерсуб’єктивності, яку розробляє 
Апель у праці “Трансформації філософії”. Згідно з його концепцією, ро-
зробка ціннісних нормативів має здійснюватися не на основі наслідуван-
ня традицій, до чого апелюють Г.–Г. Гадамер і неоконсерватори, і не на 
основі монологічного розуму, до якого звертався західноєвропейський 
раціоналізм, а на основі комунікації, яка уявляється останньою авторите-
тною інстанцією. Згідно з цим підходом, раціонально-комунікативне 
обґрунтування цінностей може бути здійснено лише тоді, коли не існу-
ватиме жодних авторитетів, здатних санкціонувати результати діяльнос-
ті. Тільки комунікативна спільнота має бути зобов’язуючою інстанцією 
для всіх її членів. Інакше кажучи, лише на основі досягнення порозумін-
ня у мовленнєво-комунікативній взаємодії індивідів можуть бути витво-
рені морально-практичні нормативи” [1, с. 30]. Проте, правильно засно-
вуючи етику комунікації на основі фактично рефлексивної здатності 
суб’єкта та проблематичної вимоги порозумітися у межах практичної 
настанови життєсвіту, комунікативна філософія, все ж таки, некритично 
сприймає саме поняття життєсвіту, абсолютизуючи його як джерело за-
родження комунікаційної етики з її регулятивними нормами порозумін-
ня, недооцінюючи саме практичну настанову життєсвіту, яка керується, 
перш за все, цілераціональністю або технічною раціональністю, тоді як 
сфера комунікації виступає тільки як момент, що забезпечує єдність та 
сталість існування смислів життєсвіту. Будучи передумовою та становим 
хребтом життєсвіту, комунікація проте є тим, що походить з поза його 
меж і має не домінуючий характер. Громадянське суспільство, у якому, 
так би мовити, найбільш повно виразився в історії примат комунікатив-
ної етики, втрачає ознаки громадянського після того, як воно втратило 
цінності, які були орієнтирами його діяльності. Як класичний приклад 
такої метаморфози можна привести прихід націонал-соціалізму до влади 
в Німеччині, хоча, звісно, не потрібно недооцінювати також і економічні 
та політичні фактори. 
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Тобто, якщо говорити про життєсвіт як основу комунікативної 
етики, то він виступає, швидше за все, як сфера консервативності, 
збереження старих традицій, ніж сфера, на основі якої можна робити 
припущення про виникнення етичної традиції, яка зможе стати пово-
ротним пунктом, як вважають представники комунікативної філосо-
фії, у розвитку духовно-етичної сфери європейської цивілізації. Для 
життєсвіту більшою мірою характерна технічна раціональність, ніж 
раціональність комунікативного типу. Навпаки, із виділення з життє-
світу, в його родоплемінній фактичності, особистості, стало можли-
вим утворення нової універсальної етики.  

Якщо ж говорити про самі принципи універсальної етики, які на-
магалась розробити комунікативна філософія, то в цьому відношенні 
потрібно згадати концепцію трьох світів Карла Поппера, де основою 
комунікативної етики може виступати саме діалектична взаємодія 
двох світів: світу суб’єкта, з його здатністю до уяви чи здатності до 
абстракції, та третім світом смислів, створених цим суб’єктом, який, 
як зазначає Поппер, у певних рисах подібний до платонівського ідеа-
льного світу, тільки значно ширший і позбавлений ідеалістичних ко-
нотацій, де саме і постає місце для ціннісної етики. Рушійною силою 
цієї етики стосовно суспільства та міжлюдських взаємин, і не лише в 
межах життєсвіту, виступає проблемність; не випадково так сталося, 
що проблема порозуміння виникла вперше саме у межах буденного 
світу чи життєсвіту первіснообщинного ладу. 
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ПОСТНЕКЛАСИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
На фоні соціокультурних перетворень і їх впливу на невідворотні 

модернізаційні процеси в сучасній освіті особливо помітними є пробле-
ми, пов’язані зі зміною змісту вищої освіти. Невідповідність зростаючо-
го оновлення змісту культури і відносно “законсервованого” змісту осві-
ти; проблеми його структурування й оформлення; міждисциплінарний 
характери змісту вищої освіти; його орієнтація на розвиток критичного 
та нелінійного мислення; зміщення акценту на суб’єктивну компоненту 
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змісту вищої освіти з метою його відкритості – ось неповний перелік 
невідкладних завдань, що постали сьогодні перед вищої школою. 

Виходячи з конструктивістських настанов синергетики, що базу-
ються на твердженні про людину, яка не стільки відображає, скільки 
будує світ довкола неї, оформлюючи і організовуючи його у відповід-
ності з конструктивістськими настановами своєї свідомості, своїх цін-
ностей, сучасна освіта повинна орієнтуватися на виховання у людини 
здатності будувати й перебудовувати себе й своє середовище, плекати 
власну систему цінностей на основі загальнолюдської. Почином такої 
будівничої справи має стати виплекане у вихованців вміння будувати 
власне знання, яке сьогодні прийнято називати “живим” знанням. У 
зв’язку з цим слід мати на увазі думку, сформовану у лоні соціального 
конструктивізму, про знання як не особистісний, не індивідуальний 
продукт. Соціально породжуване знання (знання, що формується в 
процесі мовної взаємодії (саме воно тісно пов’язано з освітою) – соціа-
льно обумовлений конструкт, воно розподілене між людьми і виникає 
у процесі соціальних комунікацій. Тобто, знання не знаходиться ні в 
людині, ні в об’єктивній реальності, воно є соціальним продуктом, 
шлях до якого пролягає у сферах освіти та культури. Збережене в куль-
турі знання транслюється за допомогою мови, оволодіння якою дає 
можливість людині отримати доступ до суспільної скарбниці знань. 
Саме асимільоване культурне знання, індивідуально зрозуміле й при-
йняте суб’єктом, і є тим “живим” знанням, яке змінюється у процесі 
життя, доповнюється, зростає чи зменшується, зазнає якісних змін, 
“модифікуючись у пізнавальних структурах суб’єкта в результаті зітк-
нення з його життєвим досвідом і практикою” [2, с.288-290].  

 Неповторюваність та невизначеність моменту появи знання, немож-
ливість безпосереднього його формування й передачі дозволяє вести 
мову про нелінійний характер процесу становлення знання і про навчан-
ня як нелінійний процес удосконалення когнітивних структур. “Практи-
ка навчання примушує нас визнати, що поряд із отриманням нового 
знання спостерігаються процеси його втрати й руйнації, еволюції та ін-
волюції старого досвіду, отримання неефективного досвіду, інтерферен-
ції старого і нового досвіду та ін.” [2, с.292].  

Останнє твердження є особливо цінним у зв’язку з назрілою потребою 
змін, пошуку шляхів трансформації змісту вітчизняної вищої освіти й ви-
могою часу щодо “людиномірності” еволюції та самоорганізації. Тракту-
ючи зміст освіти як поєднання знання і відношення суб’єкта до нього, 
вчені наголошують на відкритості змісту освіти, яка й забезпечує йому 
суб’єктивність. Відомо, що освіта загалом завжди відкрита соціуму [3].  

Таким чином, для того, щоб функціонувати в ситуації нестабільнос-
ті, нерівноваги, відкритості й нелінійності, майбутнім фахівцям (та й 
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викладачам також) потрібно бути готовим долати стереотипи, з розумін-
ням ставитися й приймати як належне неоднозначність теоретичних побу-
дов, концептуальний та методологічний плюралізм. Тому невідворотною 
нині є орієнтація на формування у майбутнього фахівця нелінійного, си-
нергетичного мислення, під яким розуміється “здатність людини адекват-
но сприймати, аналізувати, приймати рішення і досягати поставлених ці-
лей у складному нелінійному світі, що самоорганізовується” [1, с.196]. 

 Отже, невідворотність докорінних змін в українській освітній 
системі, у тому числі й у її вищій ланці, сьогодні не підлягає сумніву. 
Особливо гостро у зв’язку з цим постала проблема трансформації змісту 
вищої освіти, яка визріла та загострилася під впливом становлення ново-
го постнекласичного типу освіти. Тому природно, що подібні метамор-
фози поставили на порядок денний реформування змісту освіти, що є 
серцевиною будь-якої освітньої системи.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
Современный мир развивается очень динамично, не в последнюю 

очередь, благодаря появлению новых технологий. Расширяется приме-
нение научного знания, усиливаются процессы международной интегра-
ции, и продолжается глобализация. Тенденция к ускорению экономичес-
ких, технологических, социально-политических событий вышла на 
принципиально новый уровень развития в конце XX-го – начале XXI-го 
века. В сложившейся ситуации факторы масштабных рисков (экологиче-
ских и экономических) угрожают стабильности развития человеческой 
цивилизации. Эти проблемы пытаются решить политики, экономисты, 
администраторы высокого уровня. Однако не только эти личности могут 
внести позитивный вклад в стабилизацию глобализирующегося мира. 
Технократические решения требуют гуманитарного обоснования и нуж-
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даются в гуманитарной экспертизе. Актуальность философского знания 
находится под вопросом в такой мере, в какой оно способно предложить 
пересмотр традиционных управленческих решений и преодолеть стерео-
типы отношения к труду, капиталу и природе. Для этого нужна аксиоло-
гическая ревизия собственных базисных положений. В существующей 
парадигме, ориентированной на потребительские интересы общества, 
необходим интеллектуальный поворот к усилению новизны подходов, 
фундаментальных сдвигов в познании кризисных ситуаций в контексте 
современной философии, что осуществить довольно непросто. Также 
существует целый ряд объективных и субъективных факторов, которые 
в большей или меньшей степени являются препятствиями на пути фило-
софского знания и самопознания.  

Одним из таких основных факторов является дефицит образователь-
ных ресурсов: недостаток квалифицированных кадров, малочисленность 
продвинутых учебных пособий, а нередко и отсутствие должного фина-
нсирования. Можно значительно увеличить список недостатков, но уже 
приведенные на порядок снижают продуктивность образовательного 
сектора. Еще более негативную картину можно увидеть, если взглянуть 
на ситуацию глазами студентов. По-сути, основной сегмент образовате-
льной деятельности находится в тяжелой ситуации. Как показывает 
опыт, многие абитуриенты, поступая на философский факультет универ-
ситета, не имеют представления о роде своей будущей деятельности, 
мало того, не все студенты, обладают специальной компетенцией для 
получения соответствующей специальности.  Ещё более важной пробле-
мой является отсутствие гарантий будущего трудоустройства. Здесь две 
системные трудности: отсутствие экономической поддержки государст-
ва для квалифицированных выпускников и отсутствие гарантий со сто-
роны работодателей. То есть, студенты учатся «на свой страх и риск». 
Это некая «образовательная рулетка», где от полученных знаний и уме-
ний мало что зависит, когда на одно место в аспирантуре оказывается 
несколько равных по знаниям соискателей. Конкуренция необходима, но 
необходимы и механизмы поддержки, продвижения и страховки тех, кто 
выбрал определённую профессию. 

Философская традиция, начиная со времён Платона и Аристотеля, 
отличалась всегда повышенным вниманием и уважением в обществе.   В 
античности, к примеру, все знание было энциклопедично, и доминиро-
вала философия.  Позже, в результате дивергенционных процессов поя-
вились многие самостоятельные науки, и они также дифференцирова-
лись. Тысячи наук существуют в современном поле академического зна-
ния. Как не печально признавать, но сегодня лишь небольшой процент 
поля современного знания принадлежит исключительно философии. 
Несколько десятилетий назад, в советской общественной формации, фи-
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лософия занимала более весомые позиции, нежели сейчас, и реализо-
ваться в этой сфере было более комфортно» (с большей самоотдачей и 
меньшими экономическими рисками). Но тогда философия («марксистс-
ко-ленинская философия») была чересчур заидеологизирована, что уще-
мляло свободу мысли. Существующий на сегодняшний день дисбаланс 
между полученными знаниями и их приложением вызывает у студентов, 
а тем более выпускников философских факультетов университета, опре-
деленное противоречие между желанием профессиональной самореали-
зации и отсутствием ясной государственной программы поддержки гу-
манитариям, философам в частности.  

Не менее интересным является тот факт, что другие факультеты го-
товят узконаправленных специалистов, то есть таких, деятельность ко-
торых очерчена относительно либо абсолютно четкими границами. Не-
редко случается так, что выпускники работают не по специальности, но 
это, как правило, является результатом неверно выбранного направления 
обучения или других субъективных причин. Кроме образования как уче-
бной деятельности существует также ее экономический аспект, который 
очень значим, особенно в контексте современной социально-
экономической ситуации. Так процесс образования есть не что иное как 
совокупность нематериальных услуг, за которые человек платит деньги, 
чтобы после реализовать ее и получить регулярную прибыль в виде зар-
платы. Следуя экономической теории, необходимо трудиться так, чтобы 
инвестиции (финансов и времени) окупались. Вполне закономерно, что 
экономический факультет готовит экономистов, медицинский – меди-
ков, а вот кого готовит философский факультет – этот вопрос подлежит 
детальному рассмотрению. Разумеется, что на рынке труда не существу-
ет сегмента, ориентированного исключительно на философов (кроме 
преподавателей в вузах). Преподавательская деятельность – единствен-
ный вариант, который доступен для выпускника-философа, однако и тут 
не все так гладко. Лишь малая часть выпускников желает и может рабо-
тать по специальности, остальные вынуждены искать подходящую (а 
иногда совсем неподходящую) альтернативу. 

Таким образом, рассматривая перспективу философского образова-
ния, неизбежно приходим к выводу, что философия на данный момент и 
на прогнозируемое будущее есть рискованная в экономическом плане 
сфера знаний. Философия – это скорее увлечение, которое может прино-
сить моральное и экзистенциальное удовлетворение с минимизирован-
ным доходом в виде фиксированной зарплаты, но не работа, которая 
позволяет существенно повлиять на позитивное изменение социального 
положения индивидуума и его семьи. В том то и состоит специфика фи-
лософии, что отделить работу от увлечения можно только условно. Не-
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смотря на потерю популярности, философия все же еще остается прес-
тижной и уважаемой интеллектуальной деятельностью. Не даром униве-
рситеты с философским отделением имеют статус классического. Нет 
сомнений, что философия сама по себе будет актуальна всегда, но вот, 
будет ли актуально философское образование в мире, где властвуют по-
давляющие экономические интересы, покажет только время. 

 
 
 

© Юлія Юхимик, Лариса Баластрик  
(Київ) 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ:  

ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ 
 

Традиційними пріоритетними цінностями європейського гуманітар-
ного простору нового часу визнаються: а) національна держава, б) вільна 
парламентська демократія, в) ринкові відносини. Внаслідок глобаліза-
ційних процесів відбулась певна трансформація, чи, скоріше, деформація 
пропорцій цієї тріади: очевидною її домінантою став третій чинник – 
ринкові відносини, правила дії яких поширилися на всі інші – не еконо-
мічні – сфери життя, у тому числі й на ті, де «їм не може бути місця – 
мистецтво, науку, педагогіку, політику» (Дж.Сорос). 

Українське суспільство, за умов відсутності історично тривалої ци-
вілізованої традиції розвитку зазначеної системи запозичуваних новоча-
сних європейських цінностей нагально потребує визначення та безумов-
ної кореляції гуманітарної парадигми як неодмінного внутрішнього 
стрижня соціально-культурного розвитку суспільства. Однією зі сфер 
вироблення та дієвим механізмом запровадження її тверджень є освіта. 
Формування нової гуманітарної парадигми сучасного суспільства нероз-
ривно пов’язане із потребою ствердження нових підходів до вироблення 
парадигми освітнього процесу як бази майбутніх потенційних позитивів 
чи негативів суспільного життя. 

Запроваджувана «болонська» універсалізація нинішньої українсь-
кої вищої освіти, що стала, насамперед, наслідком прагматичного ба-
жання влитися у глобалізований європейський простір, не стала, однак, 
фактором очікуваного позитивного зрушення загального духовного 
клімату суспільства. Низка запроваджуваних елементів освітніх ре-
форм свідчить про проникнення ринкової свідомості та пріоритетів 
глобалізованого світу й у сферу культурно-освітню. Однак «цінності» 
подібного ґатунку знаходяться поза сферою морально-духовного пози-
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тиву і є, по суті, ворожими глибинній людській сутності. Комерціаліза-
ція навчання, нівелювання ролі гуманітарних дисциплін у вищій школі 
є свідченням тривалої формалізації української освіти, перетворення її 
на доступний за певну ціну, однак не завжди якісний за кінцевими ре-
зультатами, товар. Руйнується розуміння освіти як системної, цілесп-
рямованої, плідної духовної співпраці особистісного інтелекту з духо-
вно-інтелектуальним надбанням культурної історії людства, забезпе-
чення її творчо-результативного продовження для збереження людини 
як морально-духовної монади, а не простого носія деякої суми спеціа-
льних фахових знань, набутих лише в якості потенційного еквівалента 
майбутніх бажаних матеріальних благ. 

Розв’язання нагальної проблеми, як видається, полягає не в націона-
льно-культурному нівелюванні та розчиненні в уніфіковано-
глобалізованому освітньому просторі, а у спільній фаховій спробі тво-
рення конкурентоспроможної оригінальної системи власної національної 
освіти, зокрема, вищої, плідне функціонування якої здатна буде забезпе-
чити лише новітня парадигма духовно-ціннісного спрямування. 

 
 
 

© Ірина Шешунова Олена Горбань  
(Полтава, Миколаїв) 

 
ДЕЯКИ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 
Початок ХХІ століття характеризується кардинальними змінами у 

всіх напрямках розвитку світового суспільства: фінансового, економіч-
ного, політичного, військового, соціального, духовного. Ці кардинальні 
зміни відбуваються на фоні глобальної кризи і демонструють спроби 
держав шляхом модернізацій та трансформацій розв’язати актуальні 
проблеми сучасного життя, ліквідувати ті суперечності, які виникають 
під час модернізаційних та трансформаційних процесів.  

Безцінну роль у розв’язанні суперечностей сучасності повинні зігра-
ти освіта і наука. Через систему освіти потрібно підготувати сучасні 
професійні кадри, завдяки науковій діяльності досконало дослідити при-
чини, характер, зміст, наслідки цих процесів, надати науково обґрунто-
вані рекомендації, перевірити їх практикою перетворень та, в тих чи тих 
випадках, внести в ці рекомендації корективи. 

Освіта і наука на сучасному етапі трансформації технологізму в ін-
форматизм виступають в якості основної рушійної сили суспільного роз-
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витку. Але тільки у старому, традиційному вигляді ці сфери людської 
діяльності не здатні виконати перетворюючу функцію. Тому перед су-
часною освітою та наукою стоїть ціла низка найважливіших завдань: 
подолання внутрішніх суперечностей між старою традиційною систе-
мою та модерністською, вироблення сучасних, власних парадигм і нові-
тніх концепцій розвитку суспільства в нових історичних умовах, тісна 
співпраця між собою, підготовка якісно нових освітянських та наукових 
кадрів, формування потужних науково-освітніх інтелектуальних центрів, 
пов’язаних з практикою життя та інші. 

Не підлягає запереченню той факт, що в основі інтелектуального ро-
звитку суспільства і конкретної людини лежить освіта. В умовах глоба-
льної інформатизації однією з сучасних освітянських парадигм є безпе-
рервне навчання упродовж усього життя тієї чи тієї людини. Тільки в 
такому випадку людина може бути адаптована та адекватна до вимог 
часу, конкурентоспроможна. 

Безперервне навчання характеризується фундаментальністю, гумані-
таризацією, інформатизацією, екологізацією, футуризацією та іншими 
рисами. Парадигма безперервного навчання включає в себе не тільки 
дошкільну, шкільну та вузівську освіту, а й перепідготовку професійних 
кадрів через систему інститутів підвищення кваліфікації працівників тієї 
чи тієї сфери діяльності, через систематичну самоосвіту.  

У сучасній теорії самоосвіти немає однозначного визначення цього по-
няття, але є загальні риси, притаманні всім цим визначенням: це мотивова-
ність, цілеспрямованість, систематичність, самостійність, самоорганізова-
ність, самовизначеність, планомірність, суб’єктивність навчання і 
об’єктивність здобутих знань, професійна та загальногуманітарна спрямо-
ваність, наполегливість, працелюбність, безмежність, індивідоцентричність. 

Самоосвіта має свої внутрішні суперечності: між бажанням, потре-
бою та технічними можливостями, в динамічному суспільстві – між 
професійними потребами і браком часу на їх реалізацію, між рівнем тео-
ретичної підготовки та спроможністю до засвоєння новітніх наукових 
конструкцій, суперечності методичного та методологічного характеру. 

Парадигма безперервної освіти упродовж життя шляхом самоосвіти 
визначає і її основні методи: здобуття інформації через глобальну 
комп’ютерну систему, використання широких можливостей різних носі-
їв і засобів масової інформації (газети, журнали, телебачення), спілку-
вання з метою одержання нової інформації як професійного, так і зага-
льного цивілізаційного характеру, робота з книгою та формування влас-
ної бібліотеки, налагодження та підтримка контактів у професійній сфері 
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та інших сферах самоосвіти, відвідування різних курсів, тренінгів, семі-
нарів, консультацій, дистанційне навчання за бажанням та інтересами. 

В останній час доволі активно розробляється концепція дистанцій-
ного навчання, яка є невід’ємною складовою парадигми безперервної 
освіти та самоосвіти і в той же час самостійною парадигмою відкритої 
освіти. Головною метою відкритої освіти є гуманітарна інформатизація 
суспільства, безкоштовне надання всім бажаючим освітніх послуг через 
Інтернет, експорт-імпорт знань, інтеграція та інтернаціоналізація цих 
знань, використання можливостей інформаційного суспільства для адап-
тації життя в різноманітному мовному, етнічному, релігійному, культур-
ному, політичному середовищі через толерантність, діалог, створення 
міжнародних навчальних, освітніх, наукових, професійних спільнот. Ва-
жливу роль у розповсюдженні знань про досягнення світової цивілізації 
повинні відігравати цифрові бібліотеки.  

Концепція відкритої освіти безумовно співіснує з іншою освітянсь-
кою парадигмою навчання без кордонів. Ця модель сучасної освіти 
спрямована на її інтеграцію в загальносвітовий та загальноєвропейський 
освітній простір. Вона передбачає обмін студентами та викладачами, 
навчальну, науково-дослідницьку роботу, підвищення освітнього, науко-
вого рівня через систему стажування за межами власних країн. Така мо-
дель надає можливість продовження навчання за кордоном, отримання 
різних освітніх документів європейського зразка, працевлаштування за 
фахом за межами власної країни, оволодіння мовами країн навчання, 
знайомство з культурою, традиціями цих країн, використання набутих 
знань для модернізацій у власній країні. 

Навчання без кордонів сприяє розвитку таких рис як мобільність, 
динамізм, науковість, наступність і неперервність, практична спрямо-
ваність, полікультурність, спроможність до захисту своїх прав, демо-
кратичність. На сьогодні освітні послуги за кордоном одержують 
приблизно від 25 до 35 тис. українців. Освітня модель навчання без 
кордонів вимагає також інтегрування європейської тематики в зага-
льноукраїнський освітній процес.  

Розглядаючи нові моделі розвитку сучасної освіти, треба зауважити 
також і потребу критичного підходу до освітніх надбань попередніх іс-
торичних періодів. Немає таємниці в тому, що свого часу деякі країни 
світу запозичили, з урахуванням своїх національних особливостей, ра-
дянську модель освіти, втілили її в освітянську практику і досягли знач-
них позитивних результатів у всіх сферах суспільного життя.  
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© Іван Житарюк  
(Чернівці) 

 
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

У ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ 
 
Проблема підготовки фахівців потребує кардинально нової науково-

педагогічної основи. Реалізація принципів і задач вищої школи допускає 
не лише зміну змісту, форм і методів навчальної діяльності, а й перегля-
ду традиційних підходів, які існують у педагогічному процесі.  

Синергетика дозволяє методологічно посилити процес формування 
особистості студента як суб’єкта діяльності. З позицій синергетичного під-
ходу суб’єктна позиція студента може розглядатися, з одного боку, як від-
повідність цілей студентів, мотивів, способів дій педагогічним вимогам, з 
іншого вихід за межі цих вимог, підпорядкування системи основних відно-
шень завданням особистісного, зокрема фахового самовдосконалення.  

Реалізація синергетичного підходу в діяльності викладача проявляєть-
ся в оновленні змісту, методів і форм навчання з урахуванням відкритості, 
самоорганізації, саморозвитку, креативності і нелінійності мислення, 
управління і самоуправління тощо. Відкритість, нелінійність і самооргані-
зація забезпечують нестандартний підхід до навчання, повноту і високу 
якість предметних знань, фахове становлення і фахову адаптацію майбут-
нього спеціаліста через різні навчальні дисципліни з урахуванням їх між-
дисциплінарних зв’язків. Отже, синергетика може виступати в якості ін-
новаційної методології викладання у вищих навчальних закладах.  

Синергетичний підхід позбавляє педагогічний простір одноліній-
ності і шаблонів, відкриває поліфункціональність і багатомірність 
гіпотез і теорій, дає можливість по-новому осмислити особливості 
творчого мислення й уяви, оцінити способи, методи і принципи роз-
витку творчої особистості, створити нові умови для розкриття твор-
чих здібностей. Такий підхід потребує виділення нових принципів 
розвитку творчих здібностей суб’єктів навчання:  

- принцип визнання самооцінки кожної особистості (з позицій сине-
ргетики особистість є відкрита можливість);  

- принцип флуктуації (відхилення) творчого мислення. Довільна фу-
нкціонуюча система не є стабільною. Процес усвідомлення самого себе 
приводить до „порядку через флуктуацію”;  

- принцип суперечності процесу розвитку творчих здібностей. Само-
організація можлива при неоднорідності системи. Під розвитком у сине-
ргетиці розуміють самоактуалізацію наявних потенційних можливостей 
системи, а не наведення порядку ззовні;  
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- принцип дисипації (самовистроювання) творчих здібностей. У ре-
зультаті флуктуаційних змін, що відбуваються у системі, розпочинається 
процес дисипації;  

- принцип єдиного темпосвіту (темпу розвитку) учасників навчаль-
ного процесу при розвитку творчих здібностей. У процесі еволюції відк-
риті нерівноважні системи інтегруються у складні цілісні структури, які 
розвиваються у різному темпі;  

- принцип вікової сенситивності у розвитку творчих здібностей. У 
динамічній, постійно змінній моделі розвитку особистості творчі здібно-
сті можна уявити у вигляді можливостей, що відкриваються чи закрива-
ються, де момент відкриття є певним моментом істини, сенситивності. 
Якщо цей момент не буде враховано, то багато здібностей не зможуть 
розкритися повною мірою.  

Найбільш адекватним у синергетичній парадигмі навчання є управ-
ління перспективного непрямого типу, що дозволяє суб’єкту навчання 
здійснювати достатньо вільну творчу самоуправляючу діяльність. Співт-
ворчість, партнерська взаємодія учасників освітнього процесу забезпе-
чить розвиток і саморозвиток творчої особистості.  

Педагогічна діяльність з позиції синергетики розглядається як сис-
темна освіта, яка включає спільні види діяльності викладача (навчання, 
виховання, розвиток) і суб’єкта навчання (навчання, самовиховання, са-
морозвиток). Визначальними факторами системи освіти з позицій синер-
гетичної концепції є: енергетика, відкритість і діалогічність системи, 
свобода вибору, задоволеність діяльністю.  

Отже, синергетика дає знання про те, як ефективно управляти скла-
дними системами, до яких належить і система освіти, що приведе до сут-
тєвих якісних змін у освітньому процесі. Застосування синергетичного 
підходу в освіті та педагогічній діяльності відкриває нові перспективи і 
можливості.  

 
Література 

1.Маткин В.В. Обоснование ценностно-синергетического подхода к процессу подготовки 
специалиста-профессионала /Маткин В.В. //Alma mater. – 1999. – № 6. – С. 23-25.  

2.Непомнящий А.В. Самоорганизация, самоконтроль в учебном процессе /Непомнящий 
А.В., Захаревич В.Г. – Таганрог: ТРГИ, 1989. – 82 с.  

3.Подрейко А.М. Синергетический подход к управлению образовательной деятельностью 
/Подрейко А.М. //Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 100-102.  

 
 
 
 
 



 290

ПОСТМОДЕРН У СФЕРІ HUMANITIES 
 

 
 
 

© Валерій Загороднюк  
(Київ) 

 
ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ В ЕПОХУ ФІЛОСОФІЇ 

МОДЕРНУ І ПОСТМОДЕРНУ 
 
Мета даної статті полягає у тому, щоб з‘ясувати образи людини 

крізь призму гуманітарного знання доби модерну і постмодерну. Як ві-
домо, гуманітарне знання, яке знаходилися у стадії свого зародження, 
було зосереджено на периферії модерної філософської рефлексії або зо-
всім випадало з неї. Тому і не дивно, що людина була чужаком для науки 
Нового часу і вона витлумачувалась до певної міри як особлива механіч-
на машина. Традиційно наголошується саме на такому образові людини 
в модерній філософії, який засадничений техноморфізмом як одним з 
визначальних принципів епохи модерну. Механістичне бачення природи 
екстраполюється на світ людини. Жорсткий лапласівський детермінізм 
поширюється і на царину історії, розвиток якої зображується як лінійний 
процес, у якому людина є лише засобом його реалізації.  

Ті ж окремі винятки, які все таки мали місце ( наприклад, концепція 
історичного круговороту Дж.Віко), лише потверджували це загальне 
правило. Втім щодо Віко, то головні засновки його історичної концепції, 
а саме раціоналізм і провіденціалізм, теж чудово вписувалися в раціоце-
нтризм і технікоморфізм модерної епохи. Розуміння історії, людини, 
суспільних відносин, яке ґрунтувалось на засадах раціоналізму та техні-
коцентризму, призводило, з одного боку, до утопічних ілюзій або соціа-
льного розпачу, а з іншого боку, все багатство людської суб‘єктивності 
зводилося до тотального панування розуму над іншими людськими яко-
стями, а сама людина витлумачувалася лише як додаток до навколиш-
нього світу і засіб суспільного прогресу. 

 Водночас таке розуміння людини у рамках гуманітарного знання 
доби модерну є дещо поверховим і спрощеним, адже саме цій епосі ми 
завдячуємо тим ідеям, які виглядають досить привабливими і нині.. Це, 
насамперед, ідеї автономії людини, її індивідуальної свободи, громадян-
ських прав тощо. Ці два суперечливі моменти у розумінні образа людин 
в епоху модерн, зумовлюють амбівалентне відношення щодо місця лю-
дини у філософській картині дійсності. Дилема така: або індивідуальна 
абсолютна воля, яка веде до анархізму, або абсолютне панування суспі-
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льного закону, що призводить до тоталітаризму. Модерн у своєму тлу-
маченні свободи був націлений на безмежне кількісне розширення сфер 
економічної, наукової та політичної діяльності людини. Саме межі, пос-
тавлені природою та соціокультурною реальністю сьогодення, були при-
чиною кризи світоглядних уявлень епохи модерну. Окрім того, техно-
кратизм та функціоналізм епохи модерну, з притаманними для них праг-
неннями до абсолютизації та уніфікації суперечили ідеальним уявленням 
щодо абсолютної людської волі, ідеям автономності та самодостатності 
людського “Я”. Це, власне, можна розцінювати як внутрішні суперечно-
сті гуманітарного знання доби модерну. 

Сучасні філософи-постмодерністи розпочинають виклад власних 
концепцій з ревізії модерного “проекту Просвітництва”. В найбільш ра-
дикальних постструктуралістських версіях стверджується про «смерть 
суб‘єкта», під якою розуміється залежність суб‘єкта від соціальних умов 
його існування і тієї ідеології, яка у тій чи іншій формі відображає ці 
умови. Сучасна постмодерна філософія запропонувала цілу низку стра-
тегій виходу з цієї ситуації. Це і витлумачення людини “як бажаючої 
машини”, “тіла без органів” (Ж. Дельоз), деконструктивізм Ж.Дерріда, 
антропоморфізм П. Козловського, плюралізація раціональності Ю. Кріс-
тєвої. Однією з найбільш радикальних стратегій подолання модерної 
філософії, і зокрема того образу людини, який випрацювало гуманітарне 
знання даної епохи, є концепція відомого французького філософа 
М.Фуко. Французький мислитель трансформує відому тезу Ніцше про 
“смерть Бога” у тезу про “смерть людини”. Людина, на його думку, зни-
кне, як обличчя, намальоване на піску. За переконання постмодерних 
мислителей, розгляд філософських проблем крізь призму людини багато 
в чому зумовив сучасні автодеструктивні процеси у філософії. Хибність і 
підступність персоналістської позиції вбачається у тому, що гіпертрофія 
антропологічної теми, завищений інтерес до людини є джерелом теоре-
тичних збочень. Нині, на думку постстуктуралістів, стає все більш зро-
зумілим, що сама людина не заслуговує на особливу довіру і пошану-
вання, адже в ній укорінені вади і дефекти її власної природи. Отже, за-
вдання філософії полягає у тому, щоб осягнути буття, вільне від людини. 
Гуманістична проблематика у таких концепціях зникає разом з люди-
ною, тематика наукових і філософських досліджень “деперсоніфікуєть-
ся”. Людина або зовсім виноситься за дужки філософського аналізу (як і 
у філософії модерну), або тлумачиться як щось похідне, залежне від спі-
віснування автономних деструктивних практик. 

Дана антиперсоналістська тенденція найбільш послідовно прово-
диться у сучасній французькій філософії. Вона досить суттєво розрізня-
ється як у франкомовній традиції (порівняй: теорію “смерті людини” 
Лакана і прагнення Леві-Строса до реалізації “автентичної особи у авте-
нтичному суспільстві”), так і в англомовній традиції, наприклад, у функ-
ціоналізмі Парсонса і “динамічному структуралізмі” Голдмена. Незмін-
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ним інваріантом згаданих концепцій є гасло: “людина помирає – зали-
шаються структури”. Власне людини як такої, на думку постструктура-
лістів, взагалі ніколи й не існувало, оскільки вона була і є продуктом 
різноманітних ідеологій і практик. 

 Найбільший внесок у розвиток ідеї “смерті людини” належить Фу-
ко. Проте парадоксальним чином заперечуючи людину, саме її у всій 
неповторності, унікальності, самості ставить Фуко у центр генеалогічно-
го дослідження історично мінливих структур знання – влади. Місце суб-
станціалізованого класичного суб‘єкта пізнання займає конкретно-
історичний суб‘єкт пізнання. Напевно, натомість картезіанського “ 
Cogito ergo sum” має прийти інше гасло – “Coitus ergo sum”, враховуючи 
до певної міри втрату людиною своєї гендерної, сексуальної ідентичнос-
ті, появу homo virtualis - людини віртуальної(У.Бек), яка власне і є нас-
лідком відчуження людини від своєї тілесності тощо. Отже, різноманітні 
витлумачення ідеї “втрати суб‘єктивності” на противагу домінуванню 
суб‘єкта у модерній традиції є однією з прикметних особливостей пост-
модерної філософії. З точки зору постмодерних мислителів безмежна 
свобода волі людини епохи модерну є не що інше як утопія. В дійсності 
людина, її свідомість завжди залежали й залежать від соціальних, мов-
них і психофізіологічних структур. Ось чому ідея “смерті людини” і на-
була такого розголосу. Проте мабуть недоцільно і некоректно витлума-
чувати ідею “смерті людини” як осереддя образу людини епохи постмо-
дерну. Радше ця ідея є певною інтелектуальною провокацією, епатажем 
модерного уявлення “одномірної людини” і логічним містком для осяг-
нення розмаїття і багатства дійсного світу людини. І якщо пізній Дерріда 
закликає нас повернутися до проблеми “фрагментарної особистості”, то 
відомий теоретик постмодерну П.Козловський взагалі вважає цілісність 
людини автентичним виявом постмодерного світосприйняття. На його 
думку, саме людина є моделлю для пізнання світу. Тому постмодерна 
філософія за свою суттю є антропоморфною і її головним завданням є 
вивчення людського досвіду у різних царинах людського буття. До цих 
теоретичних настанов приєднується і Ю.Крістєва, яка вважає, що люди-
на епохи постмодерну не може бути адекватна тій чи тій “моделі світу”; 
для неї характерним і визначальним є можливість буття в умовах “полі-
логу”, плюральності соціальних, культурних та пізнавальних практик. 
Можна стверджувати і про певну еволюцію образу людини в епоху 
постмодерну. Якщо раннім його версіям був притаманний відвертий 
епатаж, то у більш пізніх, більш поміркованих і виважених версіях есха-
тологічні мотиви “смерті людини”, “кінця історії”, “смерті автора” тощо 
звучать приглушено і поступово стають анахронізмом і наголошується 
на тому, що наступає кінець певному розумінню філософії, історії, лю-
дини й натомість мають прийти нові образи, нові концепти, нові бачення 
людини і її світу. 
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ІНДЕТЕРМІНІСТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕТЕРМІНІЗМУ В 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ПРОЕКТІ 
 
В працях теоретиків постмодернізму чітко простежується думка, що 

його формування пов’язане з кризою віри у всі раніше існуючі цінності, 
хоча на перше місце в їх аргументації, як правило, виходить крах науково-
го детермінізму. З відмовою від принципу детермінізму пов’язана й пос-
тійна критика теоретиками постмодернізму і постструктуралізму традицій 
західно-європейського раціоналізму. В цьому відношенні вони продовжу-
ють традицію теоретиків Франкфуртської школи (Т.В.Адорно, 
М.Хоркхаймер, В.Беньямін), які прагнули виявити істотний, хоча й неяв-
ний ірраціоналізм і, відповідно, індетермінізм природних та соціокультур-
них явищ. Чи не найбільш очевидно ця тенденція має місце в сферах 
постмодерністськуої філософської антропології, лінгвістики та історії. 

В антропології постмодернізм здійснює своєрідний поворот на заса-
дах маргіналітету. Вже розпочинаючи з постструктуралізму, маргіналь-
ність перетворюється в достатньо усвідомлену теоретичну рефлексію, 
набуваючи статусу „центральної ідеї” – відтворення духу свого часу. В 
оригінальний спосіб М.Фуко ототожнив проблему „підривної естетичної 
свідомості” художника-маргінала, який ґрунтується на „функції несвідо-
мого”, з проблемою безумства. Саме ставлення до безумства набуває у 
нього смислу людського існування, рівня цивілізованості людини, здат-
ності її до самопізнання і, зрештою, ставлення до влади. У свою чергу 
Ж.Лакан наголошував, що буття людини неможливо зрозуміти без його 
співставленням з безумством, як і не може бути людини без елемента 
безумства всередині нього. Ще дальше в цьому питання йдуть Ж.Дельоз 
та Ф.Гваттарі з їх дифірамбами на честь шизофренії і шизофреніка, при-
вілейоване становище якого нібито забезпечує йому доступ до „фрагме-
нтарних істин, свого роду „шизофренічного дискурсу”. Аналогічна ідея 
Р.Барта „смерті автора” зводиться до передрікання епохи, коли „наро-
дження читача повинно відбутися за рахунок смерті автора”. 

З філософську-антропологічною деперсоніфікацією тісно пов’язана 
лінгвістична смерть суб’єкта” в децентрованому дискурсі. Концептуаль-
ність постмодерністського лінгвістичного індетермінізму висловлює Ж.-
Ф.Ліотар в праці „Постмодерністська доля” (1979), в якій сказано, що 
„якщо все спростити до краю, то під „постмодернізмом слід розуміти 
„недовіру” до метарозповідей”. Сьогодні, наголошує він, ми є свідками 
роздроблення „великих історій” і появою малих, локальних „історій-
оповідей”, часто парадоксальних, смисл яких не узаконити знання, а за-
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свідчити. В своїй знаменитій статті „Що таке автор?” (1969) М.Фуко 
рішуче виступає з критикою поняття „автора” як свідомого і суверенного 
творця власного твору: автор – ідеологічна фігура, за допомогою якої 
маркується спосіб поширення смислу. Роком раніше статті М.Фуко „Що 
таке автор” вийшла стаття Р.Барта „Смерть автора”. Обидві ці статті за-
вершують певний етап розвитку постструктуралістської концепції теоре-
тичної „смерті людини”. 

Зрештою індетермінізм виступає як „методологія” історичної дис-
кретності. Відмова від історизму та детермінізму – найхарактерніші 
ознаки „постмодерністської епістеми”. Для таких її теоретиків, як 
Ж.Дерріда, М.Фуко, Ж.Лакан, Ж.Дельоз, Р.Барт, при всій відмінності 
позицій, характерним для них є загальне уявлення про світ як про хаос, 
безглуздий та непізнаний, - як „децентрований світ”, по відношенню до 
якого люди відчувають, за визначенням голландського критика 
Х.Бертенса, „радикальний епістемологічний та онтологічний сумнів”. 

Індетерміністичні трансформації класичного детермінізму в постмо-
дерністській філософії - один із аспектів багатовекторності її проекту, 
гуманістичний потенціал якого в формуванні ідеалу людини, вільної від 
будь-яких традиційних детермінант. 

 
 
 

© Людмила Облова  
(Киев) 

 
УЛОВКИ ГУМАНИТАРИСТИКИ: ШАНТАЖ И ТЕРРОР 

  
С тех пор как В.Дильтей настоял на различии наук о духе и наук о 

природе, установилась тенденция понимать гумантаристику как измере-
ние, противостоящее сфере исчислений. Так сказать, стало положенным 
понимать ведущим моментом гуманитарного знания отсутствие расчета и, 
соответственно, делать акцент на непосредственных состояниях человека.  

Гуманитаристика действительно относится к сфере непосредствен-
ных жизнепроявлений, но это не лишает ее алгоритма. У гуманитариев 
есть “техника” , то есть способность самореализовываться. Гуманитарий 
стремится к созиданию того, что нельзя представить, но что ограничено 
личным пониманием, и часто обращает свое создание в технологию 
управления человеком. В гуманитаристике преобладает субъективный 
процесс, и сегодня важно вопрошать о гуманитарных вызовах, которые 
проявляются в уловках преодоления действительного положения вещей, 
вместо должного про-из-ведения авторского.  
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Одной из линий логики гуманитаристики есть приемы тотализации 
настоящей силы происходящего, которые проявляются как шантаж и 
террор. Будучи имитированными актами, шантаж и террор направлены 
на утверждение своего превосходства над Другим с целью его разруше-
ния. Все усилия здесь устремлены на окончательное возвышения себя, 
через преодоление “пафоса дистанции” . В то время как шантаж – это 
угроза разоблачения, террор – это страх уничтожения. Но обе “акции” 
единит то, что они держат Другого под наблюдением и необходимо 
вступают с преследуемым в диалог. 

Шантаж – это изворот бытия, воплощающийся как повсеместное из-
вещение неблаговидного сведения с целью притязания на то, что тебе не 
принадлежит (что устроено Другим). Средствами шантажа есть разгла-
шение, компромат, вымогательство и угроза.  

Разглашение (разоблачение) – это вызов тому, что является скры-
тым, с целью навлечь неприятность на Другого и в такой способ отоб-
рать (присвоить) выгодное, лишив Его чистоты и покоя. Основанием 
разглашения есть расхождение.  

Компромат (выведывание и удержание позорного) – это известная 
необходимость (разоблаченное свершившееся) или предосудительные, 
порицающие знания, разглашение которых навлекает позор и чернит 
человека. Компромат рождается в процессе выведывания должного че-
рез угоду или изворот бытия.  

Вымогательство (давление узнанным и манипулирование безнравст-
венным) – акт пагубного требования намеченного шантажистом через 
компромат и распространение. Это имитация изначального восполнения 
утраченного или неисчерпаемости бытия.  

Угроза (зазор, откат промежуточного) – обещание причинить неприя-
тность (распространение, компромат) в случае невыполнения требуемого.  

Механизм действия уловки шантажа таков. Если “нет” – желанному, 
то “да” – позорному. И если “да” – желанному, то (временное) “нет” – 
безнравственному. То есть предметное “да” – шантажисту, позорное 
“да” – шантажируемому. Согласие шантажу – порицание шантажируе-
мому. И отказ “нет” шантажисту – “нет” (позор) шантажируемому.  

В терроре про-из-ведение иное. Если шантажист конкурирует из-за 
поверхностного, “наличного” (банальных ценностей) и манипулирует 
духовным, то ценности борьбы террориста духовные, притом, что средс-
тва воплощения требований телесные. Не физические, а посягающие на 
жизнь как таковую (высшую ценность). 

Террор – это изворот бытия, превращенный в страх уничтожения. 
Или акт посягательства на свободу и жизнь с целью устранения власти 
Другого и распространения Чужого влияния. Экзистенциалы террора 
таковы: запугивание, устрашение, насилие, страх.  
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Запугивание – это использование человеческого недостатка для посто-
янного, последовательного вторжения в сущность человека. Оно же – на-
стойчивое отбирание (ущемление) внутреннего мира человека как человека.  

Устрашение близко запугиванию. Но сфера влияния устрашения то-
лько кажется более “мягкой” . В действительности – архиподлая. Она 
вырабатывает привычку беспрекословно подчиняться приказу/команде 
из-за устойчиво навязанной человеку растерянности. Устрашение наце-
лено не на затирание свободы, а на ее “раздражение” (раскат).  

Насилие несет в себе не только внутреннее принуждение – притес-
нение, беззаконие, но также допускает применение физической силы. 
Это всегда угнетение сущности жертвы сквозь стеснение свободы и не-
справедливое ограничение изначальных пределов.  

Страх опирается на испуг, на распространившееся устрашение и по-
действовавшее запугивание. Страх – это вызов повиновения, “утихомо-
ливание” свободы.  

Итак, террор – это захват безусловной власти на основании страха 
уничтожения. Отброшенное терактом промежуточное положение чело-
века как человека, ввергает его участника в неподконтрольную (инстин-
ктивную) издевку над сущностью свободы и излишнее (одномерное) 
полагание на собственное влечение.  

Шантаж, действуя сквозь вымогательство, не способен “разворо-
тить” бытие. Шантаж наносит мелкие удары. Он дурная “побудка” зла, 
“размычка” , разобщение естественного. А террор, действуя сквозь 
страх, “взрывает” бытие. Он непредсказуем, и это та уловка преодоления 
настоящего, с которой бороться мирными средствами бесполезно. Тер-
рор – преступный опыт сверхчеловеческой воли, поставленной в зави-
симость от себя и приводящей к уничтожению происходящего.  

Таким образом, уловки преодоления действительного положения ве-
щей, могут быть представлены в виде условного (временного) изворота бы-
тия и преступного (одержимого) изворота бытия. Сущность уловки, пред-
ставленной в облике шантажа, в манипуляции грехом и опоре на скверное. 
Шантажист уличает того, кто допустил проступок, но негодно, отъявленно 
(выставляя условия себе на пользу) восстанавливает справедливость. Он 
рассчитывает на слабость, ущербность человека с целью получения предпо-
чтений. Поэтому шантаж – это условный и разрешимый изворот бытия. 

Сущность уловки, представленной террором, в игре жизнью-
смертью и разврате свободы. Террорист, используя жизнь человека и 
вынуждая его на смерть, насильно восстанавливает свои права. То есть 
перешагивает неприкосновенное. При этом остается неуловимым, неви-
димым и неизвестным, с одновременным подрывом власти того, кто пы-
тается вмешаться в теракт и обезвредить, но не блокировать его. Это 
расчёт не на слабость человека, а на невозможное. Выходит, что терро-
ризм – это преступный и необратимый изворот бытия. 
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© Анатолій Довгань  
(Тернопіль) 

 
ПОНЯТТЯ «НАУКОВА ШКОЛА» В КОНТЕКСТІ 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ІДЕЙ 
 
Термін «наукова школа» засвідчує в науковій сфері пізнавальної ак-

тивності людини наявність різних, почасти суперечливих підходів у за-
вданні пошуку істини. Розуміння наукової школи як відповідного типу 
соціальної організації розвитку пізнання існувало вже в античні часи. 
Ранні досягнення філософських, математичних, природничо-наукових 
пошуків фіксують для сучасників власну обумовленість діяльності зна-
менитих наукових шкіл, їх взаємо переплетенням, зовнішньою ідентич-
ністю підходів до пошуку істини та характерними для них внутрішніми 
відносинами «учитель-учень». Віндельбанд, характеризуючи античну 
науку, зазначав, що окремий дослідник, вступаючи в одну із великих 
шкіл, отримував тверду опору для своєї творчості та окремі принципи 
підходу до цікавих для нього питань. Розповсюдженим даний термін був 
у філософському середовищі і в епоху Нового часу. Г.Лейбніцем, 
Н.Мальбраншем, Ф.Беконом цей термін вживався не тільки для характе-
ристики відповідних систематизованих, релігійних, природничо-
наукових пошуків, а ще й для виокремлення власних дослідницьких ре-
зультатів як «новаторських», таких, що свідчать про становлення нового 
етапу розвитку людського мислення. Даний термін отримав власне існу-
вання і в подальші часи розквіту науки як виробничої сили суспільства. 
Причому наукова школа як особливий тип кооперації наукової діяльнос-
ті не був індиферентним до відповідних ідеологічних настанов того чи 
іншого суспільства (країни) даної епохи. Історичні особливості заро-
дження, розвитку і занепаду наукових шкіл отримали своє відображення 
в історії філософської думки.  

Історично занепад відповідних наукових шкіл зумовлений не тільки 
«тиском» зовнішнього соціального, наукового середовища на конкретну 
організаційну сукупність її представників. Домінуючу роль в занепаді 
набуває констатуюча основа наукової школи – наукова ідея та дослідни-
цька програма її здійснення, яку прагнуть розвинути і реалізувати всі 
члени даного наукового співтовариства.  

Постмодернізм у своєму структурному різномаїтті філософських по-
зицій прагне застосовувати як єдине ціле вже згадані нами об’єктивність 
і суб’єктивність факторів для злому зокрема традиційного погляду на 
науку як сукупність відповідних наукових шкіл, що існують завдяки 
спадкоємності ідей, принципів, підходів у пошуку тої чи іншої істини. 
Базується постмодерністський варіант дестабілізації структури наукових 
шкіл на запереченні прогресивності наукового мислення за зразками 
Р.Декарта, Г.Лейбніца, Ф.Бекона, Н.Мальбранша та інших, яке продов-
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жувало свій домінуючий розвиток до початку XX століття. Критичну і 
одночасно внутрішньо суперечливу оцінку новочасної раціоналістичної 
тенденції прояву гносеологічного оптимізму отримуємо в працях Ханни 
Аренд, Ж.Бодрійяра, Г.Гадамера, Х.Ортеги-і-Гасета, К.Гірца, Е.Левінаса, 
Ж.-Ф.Ліотара, Г.Марселя, П.Фейєрабенда. 

Демонструючи себе як заперечення модерної філософської думки, 
постмодернізм ходом розгортання різноманіття мовних практик філо-
софських концепцій XX ст. здійснює підготовку до розгортання нової 
гносеологічної парадигми на підставі пошуку раціональних елементів у 
протилежній європейському раціоналізму східній філософії з притаман-
ною їй ірраціональністю пізнання істин. 

І тут виникає гносеологічна колізія, зумовлена тим, що, з одного бо-
ку, постмодерніст відкидає, заперечує актуальність розуму, раціонально-
го в житті людини, а з іншого - безупинно та з прискоренням застосовує 
здатності цього наявного розуму (бо інакшого розуму просто немає), для 
демонстрації буття людини, для показу реальності життя та й для вдос-
коналення цього ж самого життя і для заперечення самого ж розуму. 
Цим самим, критикуючи раціоналізовану модерну філософію, «відкида-
ючи її» (Лук’янець В., Соболь О.), як таку, постмодернізм прагне статус 
модерну зайняти сам на подіумі історії, вважаючи себе єдино правиль-
ною, істинною світоглядно-пізнавальною та практично-перетворюючою 
парадигмою буття людини. У контексті даної світоглядної парадигми 
ігнорування гносеологічною проблематикою наявних наукових шкіл в 
історії науки є свідомим продовженням утвердження лінії, започаткова-
ної ним самим - дискредитація розуму як сутнісної сили людини. Вису-
вання концепту свободи громадянської в її навіть ірраціональних про-
явах з периферії філософського інтересу в першочергове завдання пост-
модерної філософської гносеології сприяє подальшому розгортанню тих 
самих сил, які демонструють відсутність усякого авторитету традиції, а 
значить і конкретної наукової школи, тощо. 

Оптимістичність постмодернізму ілюзорна, оскільки, він тішить себе 
розмислами про безпорадність, нікчемність світоглядної парадигми но-
вочасної філософії, про неспроможність організованого наукового (шко-
ли) розуму дати відповідь на споконвічні питання, що хвилюють про 
сенс буття людини. А насправді, той же постмодерністський філософ, 
акцентуючи увагу на трагізмі життя людини кінця XIX - початку XX 
ст.ст., намагається сформувати нову оптимістичну парадигму людського 
існування на рубежі ХХ - ХХІ ст.ст. конструюючи нові гносеологічні та 
соціальні реалії, використовуючи той засіб, проти якого сам же виступає, 
тобто – сформувати новий тип наукового співтовариства, що має свою 
внутрішню логіку реалізації запропонованих підходів пошуку істини, а 
отже і створити власну наукову школу, що буде займати домінуюче міс-
це в науковій пізнавальній діяльності людини. 
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ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СУБ’ЄКТИВНОГО “Я’’ У ВНУТРІШНЬОМУ СВІТІ ЛЮДИНИ 
 
Епоха постмодерну, своєрідним чином, почала відігравати значну 

роль у формуванні суб’єктивного світу людини, прояву її суб’єктивного 
“Я’’. Це пов’язано з тим, що таємниця трансцендентного світу епохи 
модерну, радикальним чином почала втрачати себе як особистісний 
центр буття. Щоб зрозуміти, в який спосіб відбувається трансформація 
модерної свідомості в постмодерні, слід звернутися до філософії 
Й.Фіхте, який наголошував на тому, що «існує два різновиди людей, од-
ні припускають глибоке, здатне до обов’язку “Я’’, та інші, що заперечу-
ють це» [1, c.266]. Останній тип людей зумовлюється соціалізацією лю-
дини. Натомість перший тип людей дотримується переконання, що вну-
трішнє ядро суб’єктивного “Я’’ завжди існує і є самодостатнім без втру-
чань зовнішнього світу, а також, що саме в цьому особистісному центрі 
й полягає особлива цінність людини, за допомогою якої людина найбі-
льше здатна до самоаналізу та самопізнання.  

Як вважає авторитетний сучасний постмодерніст П.Козловський, 
суб’єктивний світ має свої безпосередні витоки у самій людині і аж ніяк 
не є результатом соціалізації чи суспільного впливу, оскільки 
«суб’єктивність людини – це її сутнісна самодіяльність, а не результат 
становлення її у процесі праці. Для модерну суб’єктивність – це взаємо-
дія суб’єкта з іншими суб’єктами та навколишнім світом» [1, c.273]. Пе-
ревага такої концепції у тому, що у ній суб’єктивність тлумачиться як 
наслідок інтеграції внутрішніх мотивів та зовнішніх контактів. Однак 
такий концепт має той недолік, що він розчиняє суб’єктивність у цих 
відносинах, не надаючи всієї повноти до індивідуального прояву. 
Суб’єктивність людини не зводиться до множинності її відносин зі сві-
том, це така субстанція, яка у протиставленні як з об’єктивними, так і 
суб’єктивними факторами реалізує свій, як сказав би І.Кант 
«суб’єктивний імператив». 

Формування життєстверджуючого суб’єкта безпосередньо залежить 
від її культурно – духовного творення. Духовне утвердження людини на 
засадах культури вимагає проникнення до витоків «життєвого пориву» 
(В.Дільтей) та руху, до тієї точки в людині, де народжується її любов до 
ідеї. «Ідея, згідно з Й.Фіхте, означає вічну появу Божого життя у кожно-
му новому житті» і ця позиція Й.Фіхте тлумачиться П.Козловським в 
постмодерністському вимірі [див.: 1, c.275]. Це означає, що часткова 
причетність до Божого буття людського “Я’’ – то центр будь-якої життє-
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здатної культури, яка формує та духовно збагачує суб’єкта загалом. 
Адже людина у всій своїй ірраціональності, як і її суб’єктивність, завжди 
виходить за межі об’єктивного світу, бо для неї в її «Божественному ви-
мірі» завжди присутній той «екзистенційний залишок», який засвідчує її 
статус «не від світу цього». 

Основним суб’єктивним рушієм вдосконалення людини є страждан-
ня. Так, за Екхартом, «страждання – це найпрудкіший звір, який може 
принести нам досконалість» [2, c.263]. Природа суб’єктивності така, що 
вона прагне довершеності, а оскільки зовнішнього світу їй не достатньо 
для такого внутрішнього утвердження, людина мусить виснажувати себе 
духовно – творчою діяльністю. Те, що світу замало для нас, і що світ, за 
Й.Фіхте, все-таки є цариною нашого обов’язку, з позиції постмодерніз-
му, в цьому криється головна таємниця та парадокс становлення 
суб’єктивності. 

Однак, найістотнішою особливістю постмодерністського розуміння 
ролі суб’єкта і пов’язаного з ним суб’єктивного “Я’’, витоки, якого в 
філософії Й.Фіхте, полягають в тому , що, як це не парадоксально, що 
довершеність суб’єкта реалізується на шляху його заперечення в кон-
тексті такого концепту як «смерть суб’єкта» і пов’язаного з ним різних 
шляхів «деконструкцій» та «децентралізації» суб’єкта (Ж.Деріда, М. Фу-
ко, Р.Барт та ін.).  
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРОСТОРУ  

В ПРАЦЯХ МІШЕЛЯ ФУКО 
  
Говорячи про простір, найчастіше уявляється безкінечність, яку не 

можливо ніде перенести, закрити, обмежити. Навіть на “кінці світу” про-
стір не перестає продовжуватися, коли подивитися на безкрає небо чи 
намагатися зрахувати траєкторію міжпланеття.  

У нашій роботі ми продемонструємо уявний поділ простору на де-
структурні категорії, які випливають від прочитання філософів-
постструктуралістів. Ми не намагатимемося обмежити простір чи закри-



 301

ти його, лише спробуємо дослідити деякі маргінальні класифікації, які за 
допомогою філософів, виокремилися серед змішаного єдиного простору. 
Звертаємо увагу саме на постать Мішеля Фуко, адже він виділяє особли-
ве місце категоріям, які раніше не були описані, цим створюючи навколо 
них власний, обмежений простір. Автор у своїх працях намагається не 
повернути втраченим категоріям місце на маргінальному просторі, а сво-
їми, так само маргінальними дослідженнями, винести їх за межі центру. 
Найцікавіше, що категорії, які означив Мішель Фуко, маргіналізувалися 
самим же центром. У праці “Історія шаленства в класичну епоху” автор 
виділяє нову категорію маргіналів – божевільні. Звертаючи увагу на 
працю “Самі собі чужі” Юлії Крістєвої та “Історію шаленства в класичну 
епоху”, то можна помітити, що визначення мігрантів можуть характери-
зувати божевільних, а те, що Фуко приписує божевільним, може стосу-
ватися мігрантів. Мішель Фуко описує зверхнє та надмірне ставлення до 
божевільних, яких не приймають до нормального здорового середовища, 
їх цураються і вважають за чужих. Також в одній з найвідоміших праць 
“Наглядати та карати” Мішель Фуко виділяє ще одну категорію маргіна-
лів – ув’язнені. Цікаво, якщо розкласти ув’язнених на дрібніші підвиди, 
то там з’являться відомі вже раніше маргінальні меншини: злочинці, ві-
дьми, повії, алкоголіки, наркомани. Хоча, довкола двох останніх катего-
рій відбуваються дискусії, адже їхня нетрадиційна особлива поведінка 
зумовлена здебільшого впливом на їхню свідомість допоміжними засо-
бами. Частина дослідників вважають, що алкоголіків та наркоманів не-
доречно зараховувати до маргінальних осередків, проте, якщо у Мішеля 
Фуко вони є частиною ув’язнених, а ув’язнені – маргінальна категорія, 
то ми не вилучатимемо їх з єдиної площини маргінесу. В’язниця є ідеа-
льним маргінесом, який не лише умовно, а й зорово виносить об’єкт за 
центр, оточує його межею, на яку так само не можна вийти. 

Мішель Фуко більшість своїх праць присвятив маргінальним 
об’єктам, категоріям, станам, поняттям. Автор переніс простір за межі 
центру, створивши там новий маргінальний центр з різними площинами 
для існування та реалізації винесених за межі, маргіналів. Можливо для 
деструктуралістів це непогано описана схема альтернативного, нового 
світу, навіть якщо там й існують свої канони і є загроза утопії. 
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ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА 

ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ІСТОРІЇ 
 
У “Критиці чистого розуму” І. Кант поставив проблему демаркації і 

запропонував шлях її розв’язання. Обмеживши теоретичну науку сфе-
рою феноменів і можливого досвіду, він обґрунтував ідею про іманент-
ного суб’єкта пізнання. Надалі ця ідея набула поширення як заперечення 
позиції Абсолютного спостерігача (God’s Eye View) й у своїй крайній 
інтерпретації стала однією із засадничих тез постмодернізму. 

Основними положеннями постмодерністської позиції в історії, згід-
но з Дж. Бернардом, є такі: (1) проголошення об’єктивної істини ілюзі-
єю; (2) презентація праць істориків як новелістичних розповідей і суто 
мовних конструкцій; (3) визнання рівноцінності усіх можливих інтерп-
ретацій минулого [див.: 3, с.23-25]. Якщо погодитися з цими трьома по-
ложеннями, історикам потрібно визнати доцільність доктрини епістемо-
логічного релятивізму і, відповідно, відмовитись від будь-яких претензій 
на науковість свого “ремесла” та можливість отримати достовірне знан-
ня про історичну дійсність. 

Що ж можна протиставити постмодернізму як сучасній версії “над-
мірного” скептицизму (Д.Юм)? На наш погляд, “ліками” від його руйні-
вних для науки наслідків є епістемологія як теорія наукового пізнання. 
Використовуючи її здобутки, можна спростувати усі три положення, на 
які спирається постмодернізм загалом, і в історії зокрема. 

– Об’єктивність не тотожна об’єктності. “Коперниканський перево-
рот” Канта цілком узгоджується з його ж ідеєю обмеження теоретичного 
розуму сферою можливого досвіду. Тому об’єктивність – це адекват-
ність теорії емпірії [1, с.10]. 

– Істина – регулятивний принцип пізнання, її не можна досягти раз і 
назавжди (фаллібілізм), а в рамках дефляціонізму навіть пропонують 
зовсім відмовитися від самого поняття істини. 

– Класична концепція істини залишається актуальною саме в арис-
тотелевому (на відміну від платонового) варіанті: знання має співвідно-
ситися з чуттєво даною реальністю. Крім того, це знання іманентного 
суб’єкта пізнання про обмежені у просторі і часі явища (а не дійсність у 
цілому). 

– Для філософії ХХ ст. характерний лінгвістичний поворот – пово-
рот від свідомості до мови. З огляду на прагматичну функцію мови, дій-
сність розглядається як дана нам не безпосередньо, а в рамках певних 
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мовних каркасів. Особливо це стосується тієї дійсності, яка є нематеріа-
льною, тобто знаково-символічною за своєю природою. Однак теза про 
даність дійсності у мові не заперечує факту існування самої дійсності. 

– Плюралізм у науці не завжди означає релятивізм. Концепція 
об’єктивного знання К.Поппера дає критерій вибору однієї теорії з-
поміж багатьох. Критикуючи позицію “філософів гадки”, він наголо-
шує на потрібності інтерсуб’єктивної критики як умови переходу 
знання до “світу-3”, що характеризується дискусіями і критичними 
суперечками [див.: 2, с. 109]. 

– Дискусія між науковцями можлива навіть за умови етично не 
нейтральної науки шляхом чіткого розмежування фактуального і но-
рмативного дискурсів і визнання того, що факт завжди має теоретич-
не навантаження. 

Усі перераховані епістемологічні ідеї, як відомо, виробилися на ос-
нові аналізу природничо-наукового матеріалу. Тому резонно може вини-
кнути питання, наскільки вони можуть бути застосовані в рамках гума-
нітарних наук, зокрема в історії. На наш погляд, епістемологія є філо-
софською теорією науки загалом, безвідносно до предмету вивчення. 
Головний докір у бік істориків стосується неможливості інтер-
суб’єктивної перевірки історичного знання через неможливість прове-
дення експерименту; історик нібито досліджує те, чого вже немає і ніко-
ли не буде. Проте один із засновників школи “Анналів” М.Блок з цього 
приводу говорив так: “Я не антиквар, я історик”. Маючи справу з “решт-
ками” минулого, історик виводить причинно-наслідкові зв’язки між по-
діями і робить висновки в контексті сучасності (функція ідентифікації). 
Якщо ж взяти за основу кантівську ідею розрізнення “речей самих со-
бою” і “явищ”, специфічний предмет історії (становлення, на відміну від 
частини буття) не буде давати підстав для твердження у неможливості 
отримати достовірне знання про нього. Вивчаючи історичні джерела 
(передусім документи), історик має розглядати їх в якості феноменів 
(інакше історична дійсність перед нами не постає), з якими можна пра-
цювати, дотримуючись загальнонаукових вимог. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СПОЖИВАННЯ В 

КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 
 

У сучасних умовах проблема споживання входить до кола інтересів 
все більшої кількості науковців. Перші спроби теоретичного обґрунту-
вання процесів у сфері споживання й розробки теорії споживання (XVIII 
– XIX ст.) пов'язані з науковою спадщиною (у структурно-
об’єктивістському вимірі) М.Вебера, Т.Веблена, К.Маркса, Г.Зіммеля, 
Т.Зомбарта, зокрема К.Маркс подав ідею товарного фетишизму, 
Т. Веблен запропонував теорію показного демонстративного споживан-
ня, Г.Зіммель – висунув теорію про моду як засіб самовизначення, 
Т.Зомбарт запропонував теорію розкоші. 

Специфіку ідеологічного впливу споживацької економіки на по-
ведінку індивіда та вплив системних детермінант поведінки в суспі-
льстві споживання вивчали: С. Майлз, В. Паккард, Г. Рітцер, 
Д. Слейтер, М. Хоркхаймер. Наукові розвідки масової культури як 
механізму соціалізації, що виконує ціннісно-орієнтаційні функції че-
рез споживання здійснювали Т. Адорно, Д. Белл, О.Захарова, Г. Мар-
кузе, А. Моль, Х. Ортега-і-Гассет. 

Ідея, що споживання стає однією з ключових сфер сучасного сус-
пільства і засобом конструювання соціальної ідентичності, соціаль-
ного статусу, способу життя, важливим показником рівня розвитку 
суспільства покладена в основу концепцій: Р.Барта, З.Баумана, 
Ж.Бодрійяра, Д.Белла, Дж.Гелбрейта, Г.Маккрєкена, Д.Слейтера. 
Г.Маккрєкен – ставить споживання на центральне місце у західному 
суспільстві, розкриває зв’язок культури та споживання, дає необхідні 
культурні інтерпретації споживання. 

Про появу та реалізацію потреби як знаку, символу зазначили 
Ж.Бодрійяр, З.Бауман, С.Лєш. 

У працях й теоретичних положеннях Дж.Гелбрейта, У.Ростоу, 
Ж.Форрестьє набула розвитку концепція "суспільства споживання". У 
своїй роботі Дж.Бенсон визначає суспільства споживання як такі, що 
надають можливість легкому отриманню кредитів й визначають соціаль-
ну цінність через купівельну спроможність та матеріальні блага, які є 
сучасними, модними та цікавими. Вважав справедливим, що в суспільст-
ві повинні існувати могутні продуктивні сили, частина населення, що 
має статки для придбання товарів більше ніж товари першої необхіднос-
ті й мала б змогу інвестувати соціальні сенси та емоції у придбання то-
варів. 
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Дослідженню характеру споживання в умовах суспільства постмо-
дерну присвятили увагу Д.Ліон, Е.Фром, А.Фірат. Більшість дослідників 
постмодерного часу у своїх працях аналізують споживацькі практики як 
індивідуальні смисложиттєві, стилежиттєві стратегії (П.Бурдьє, Р.Бокок, 
А.Томлісон, С.Леш, Дж.Уррі, Е.Гідденс, Р.Андерсен, М.Фезерстоун, 
А.Тоффлер та ін.). Так, П.Бурдьє наполягає, що цілі споживацького ви-
бору віддзеркалюють символічну ієрархію, яка зумовлена і здійснюється 
за соціальними препогативами для того, щоб посилити відмінність між 
класами у суспільстві. М.Фезерстоун – досліджує теорії споживання, 
споживчу культуру у постмодерному контексті; наголошує, що пріори-
тет споживання визначає повсякденне життя; аналізує вплив ЗМІ, рекла-
ми й ринку на інтенсивність формування моди, нових стилів та відчуттів, 
що впливають на споживання; зазначає, що матеріальні речі спожива-
ються та оцінюються як індикатори смаку та стилю життя. Е.Тоффлер у 
роботі "Третя хвиля" для характеристики сучасного активного спожива-
ча запропонував термін "прос'юмер", щоб підкреслити роль споживача у 
виробництві нових пропозицій для ринку товарів та послуг. Прос'юмери 
(20–30% населення) це активні споживачі Internet  до думки яких прис-
лухаються онлайнмедіа і потенціал яких використовують для просуван-
ня товарів та послуг. Осмислення впливу процесів модернізації, глобалі-
зації, інформаційного суспільства на споживання відбулося у працях 
Е.Гіденса, З.Баумана, У.Бека, Д.Бела. 

На сучасному етапі досліджень у працях сучасних західних дослід-
ників активний розвиток отримала концепція демонстративного (показ-
ного або престижного) споживання товарів тривалого вжитку Т.Веблена. 
К.Кофі Чарльз, Е.Херст, М.Руссанов розвинули концепцію демонстрати-
вного споживання й вказали на зміну носіїв – бідні версти населення у 
країнах з економікою, що розвивається. A.Тригг досліджує прояви ба-
гатства за рахунок показного споживання елементів розкоші, споживан-
ня у сфері дозвілля й послуг. Дж.Дьюзенберрі стверджує, що показне 
споживання підкреслює не стільки статки особи, скільки її витрати і то-
му важливим є аналіз структури споживання. Дж.Істман та співавтори 
вважають, що показне споживання є підставою для визначення статусу 
особи. А.O'Касс и Г.Фрост зазначали, що досить часто дослідники ото-
тожнюють статус споживання особи та показне споживання. Д.Слейтер 
досліджує звичне, габітусне споживання як результат тривалого життя в 
рамках визначених статусних позицій й наголошує, що перехід від тради-
ційного суспільства до сучасного безповоротно трансформується зі стабі-
льного соціального порядку "фіксованих значень ідентичностей" у індиві-
дуальне замовлення, що виключає загальні цінності та кероване особис-
тими інтересами та матеріальними устремліннями. Обґрунтовує своє ро-
зуміння ролі споживання у становленні соціальних відносин та порядку і 
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зазначає, що "використання товарів робить нас частиною соціального по-
рядку, який ми постійно відтворюємо у повсякденному житті". 

Окремої уваги заслуговують сучасні дослідження споживання, спо-
живацької культури як соціокультурного феномену. Д.Гудман та M.Коэн 
ретельно досліджують історію споживацької культури вплив споживацт-
ва на соціологічні питання, наслідки споживацтва. Г.Сейфанг передбачає 
можливість підтримуючого споживання за умов: стабільного місця про-
живання і вживання власного продукту, скорочення екологічних наслід-
ків діяльності людини, створення нових спільнот, що захищають інте-
реси громади, колективних дій і побудови нових інфраструктур у забез-
печенні товарами і продовольством. П.Сасателлі розкриває культурні та 
інституціональні процеси, що сприяли введенню у життя поняття "спо-
живач", досліджує амбівалентність розуміння споживача у суспільстві 
споживання, використовує здобутки історії, антропології, економіки й 
географії для розкриття історії та теорії культури споживання. С.Лурьї – 
дає огляд природи та ролі споживчої культури в сучасному суспільстві; 
на тлі результатів чисельних досліджень розглядає підвищення культури 
споживання та зміну відношень між виробництвом й споживанням куль-
турних цінностей; визначає споживацтво як активного гравця на вільно-
му ринку, а виробництво та споживання розглядає не як протилежності, 
а як взаємодоповнюючі компоненти. М.Готдінер аналізує нові форми 
споживання у сфері дозвілля, кіберпросторі, що виконують цікаві ролі у 
повсякденному житті. Дж.Шеррі, Е.Фішер досліджують з гуманістичної 
та етнографічної точки зору досвід споживання у культурному та істо-
ричному аспектах; аналізують вплив моди на динаміку відносин індивіда 
й ринку товарів та послуг; досліджують процес формування культурного 
запиту, ритуалів сімейного споживання. 

Напрацювання російських колег (у яких проблема соціальних прак-
тик людини-споживача ввійшла в коло наукових інтересів раніше ніж у 
українських) містять цікаві результати теоретичного, методологічного, 
практичного вивчення і керування поведінкою споживачів, які ґрунту-
ються на даних як зарубіжних, так і російських досліджень. До перших 
робіт, що були присвячені визначенню особливостей споживання, фор-
мування споживацької поведінки можна віднести праці В.Автономова, 
І.Альошиної, В.Верховіна, Т.Заславської, В.Ільїна, О.Овсянникова, 
І.Петтай, Н.Рімашевської, Л.Ростовцевої, В.Радаєва. Останні роботи ро-
сійських вчених (А.Глухих, Г.Єремічевої, Я.Рощіної) є гідним продов-
женням російських досліджень у цьому напрямку. 

Аналіз різних аспектів сфери споживання в Україні привертає чима-
лу увагу українських вчених. Дослідженню феномену споживання в 
Україні присвятили увагу В.Тарасенко, Ю.Пачковський, вивченням спо-
живацьких практик українців займаються Ю.Привалов, Р.Савчинський. 
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На дослідженні стилю, способу життя й моделей споживання, зосереди-
ли увагу М.Шульга, І.Набруско, Т.Кривошея. Вплив соціокультурних 
факторів на характер мотивів, інтересів і потреб й спосіб здійснення 
споживацької діяльності досліджують В.Бакіров, М.Мастинець, 
Г.Сорокіна. Аналіз сучасної споживацької культури як складової еконо-
мічної культури у наукових розвідках здійснюють В.Пилипенко, 
Є.Суїменко, Т.Петрушина, М.Лукашевич. Розгляду інструментів марке-
тингових комунікацій як впливових факторів у системі детермінації 
споживацької поведінки присвятили увагу у своїх роботах такі вчені 
В.Полторак, Н.Лисиця, В.Рєзнік, О.Щерба.  

Можна зазначити, що сучасний аналіз споживання та споживацької 
поведінки розгортається у таких напрямах: споживання як засіб соціаль-
ного відтворення та підтримки існуючих класових та культурних відмін-
ностей; споживання як засіб аналізу класової та статусної систем. 

 
 
 

© Олександр Мартиненко  
(Чернівці) 

 
ПОТЛАЧ В СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Нинішня світова економічна ситуація несе в собі загрозу виникнення 

унікального за своєю природою і колосального за своїми масштабами 
феномену, у порівнянні з яким проблеми США 20-30-х років видадуться 
дрібницею. Мова йде про так звану «Велику світову депресію». Зважаю-
чи на вищезгадане, констатуємо високий рівень актуальності даної про-
блеми, і певно, що для її рішення варто застосувати міждисциплінарний 
підхід, використовуючи елементи знань різних наук – філософії, соціо-
логії, соціальної психології, політичної економії тощо. Отже, нами про-
понується аналіз феномену «потлач» на предмет його можливості стати 
розв’язанням проблеми світових фінансових криз.  

Потлач – традиційне свято індіанців Північної Америки. Суть цього 
свята полягала в тому, що все плем’я, або окремі його представники 
урочисто і з великою помпою знищували частину своїх багатств. В якос-
ті філософсько-економічного поняття було обґрунтоване французьким 
філософом Ж.Батаєм і, в його інтерпретації, означає політекономію тра-
ти – стоїть на противазі до економіки споживання та накопичення. 

Тепер можемо перейти до аналізу проблеми. Щоб зрозуміти її суть, 
мусимо розділити світову економіку на певні функціональні рівні, напри-
клад, макро- та мікрорівень. Зазвичай, елементи економічних систем розг-
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лядають окремо, у відриві один від одного, і такий розгляд є особливістю 
класичного (і некласичного, до речі, теж) підходу в науці. Але потреби 
сучасної економіки в теоретичному забезпеченні постійно зростають, і 
нині багато сучасних економістів відмовляються від дворівневого (бінар-
ного) підходу, пропонуючи натомість багаторівневий (синтетичний). З 
нашої точки зору, останнє не буде адекватною заміною дворівневому, бі-
нарному підходу, адже при збереженні класичних моделей мислення поді-
бний крок лише примножує складність аналізу. Як би там не було, бінар-
ний аналіз дозволяє підтримувати швидкі темпи управління економікою, 
хоч і вже досить давно демонструє свою неспроможність у розв’язанні, зда-
валось би, абсолютно простих ситуацій. Сучасна економічна теорія не стоїть 
на місці і створює нові, альтернативні щодо бінарного, підходи, наприклад, 
топологічна та фрактальна економічні теорії. Саме до цієї інноваційної хвилі 
ми і будемо апелювати, визначаючи метод, спосіб та характер нашого дос-
лідження, зокрема спробуємо використати такі перспективні елементи су-
часного теоретичного знання, як поняття «складка». Не надто заглиблюю-
чись в аналіз цього терміну, скажемо те, що він був уведений (остаточно) в 
науковий обіг французьким філософом-постмодерністом Ж.Дельозом [2], і 
за великим рахунком мав стати заміною того, що ми називаємо «поняттям». 
Особливістю складки є те, що вона може охопити разом семантику проти-
лежних за значенням мовних елементів. 

Тепер, визначивши методологічну основу нашого аналізу, перейде-
мо до наступного етапу цього дослідження.  

Якщо використати класичний підхід, то в ньому «потлач» буде пред-
ставляти мікрорівень, а депресія, чи то «світова фінансова криза» – макро-
рівень. В складці ми можемо розглядати їх у взаємодоповнюючій версії, де 
«криза» і потлач будуть половинами одного цілого, до того ж представле-
ного на обох рівнях. При цій умові референти можуть змінитися, а з ними, 
відповідно, і фактори масштабування, а саме: мікро- та макрорівні. Крім 
того, при цьому допущенні будь-яке акцентування взагалі може втратити 
значення, поступившись характеристикам нової єдиної форми.  

Спробуємо це довести. При певних допущеннях, «потлач» таки був 
макрорівнем, правда тільки в архаїчних економіках. З точки зору сучас-
ника, він, навпаки, є лише економічним агентом, що хоч і примітивно, 
але регулював систему споживання. Але чи це так? К.Поланьї, відомий 
угорський економіст, у своїй роботі «Примітивна, архаїчна та сучасна 
економіка: есе К. Поланьї», писав про те, що «далеко не факт, що сучасні 
світові економічні системи, за рівнем складності, перевищують економі-
ку примітивних суспільств…» [4, Р.18]. І дійсно, економіка первісних 
суспільств, на відміну від сучасної, була нерозривно пов’язана з такими 
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соціальними інститутами як сім’я, релігія, культура тощо. За часів вини-
кнення цивілізації, а тим більше індустріально-розвинених суспільств, 
економічні системи та їх елементи стають відокремленими соціальними 
інститутами. Враховуючи цей факт, розуміємо, чому К.Поланьї наголо-
шує на складності первісної економіки. До речі, пізніше антрополог, ет-
нограф Б.Малиновський на практиці підтвердив припущення угорського 
вченого [див.: 3]. Тепер, маючи цей факт, повернемося до сучасної філо-
софії і зрозуміємо, що економіка первісного соціуму була за своєю суттю 
топологічним безперервним утворенням, без штучних розривів на тій чи 
іншій ділянці ризоми суспільної культури.  

Отже, потлач – невід’ємний елемент первісної економіки, що втілює 
в собі зазначену вище структурну особливість, а якщо так, то на тополо-
гічному щаблі ми будемо мати тільки макрорівень, без мікрорівня. На-
віть більше – макро- і мікрорівні перестають бути потрібними, в силу їх 
рівноцінності, рівнозначності і т. п.  

За великим рахунком, якщо спробувати виокремити особливості 
кризового стану, з зазначених вище фактів, ми наштовхнемося на потре-
бу в ліквідації «зайвого» капіталу. Так, ми не обмовилися – така потреба 
нагальна. Якщо виразити цю думку в аналогії, то економіка нагадує про-
цес, коли люди старанно наповнюють скарбничку монетами до того ча-
су, доки та не наповниться. І все – криза, руху немає і грошей теж – всі 
гроші в скарбничці. Депресія? Ні, нам відомо чим завершується запов-
нення скарбнички – її розбиттям і «святом споживання», коли купується 
той чи інший товар, заради якого і накопичувалися монети. На жаль, 
такий оптимістичний сценарій не дуже добре підходить у випадку, коли 
«скарбничкою» є ключова процентна ставка ФРС щодо курсу долара. 
Цю «скарбничку» не можна розбивати, хоча вона, як і всі інші «скарбни-
чки», володіє здатністю розлітатися на друзки, якщо по ній вдарити «мо-
лотком» грошової реформи, або іншим заходом-засобом, здатним зміни-
ти показники процентної ставки. Що ж нині роблять економісти США? 
Розуміючи всю відповідальність, вони з самого початку зробили свою 
«скарбничку» «гумовою», тобто такою, що, незважаючи на здоровий 
глузд, буде приймати в себе капітал у будь-якій його формі до невідомо-
го моменту «Ч», коли «скарбничка», ставши гігантським фінансовим 
мегаміхуром, зрештою вибухне.  

Що казати, «вибух» фінансового міхура, як і фізичне явище з тією 
же назвою – явище неприємне, а найголовніше – наслідки такого вибуху 
контролювати вельми важко, хоч і можливо. У масштабі світової фінан-
сової кризи говорити про такий контроль взагалі мало доводиться.  
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Мимоволі напрошується думка про те, що найдоречнішим кроком в 
цьому напрямі було б звільнити місце в «скарбничці», а ще краще – роз-
бити її і побудувати більшу. Тобто, найраціональнішим кроком в подіб-
ній ситуації є думка про ліквідацію капіталу. При цьому мова йде не про 
якийсь там гіпотетичний надлишковий капітал, якого, ми всі розуміємо, 
ніколи не було, і який існував виключно в умах людей, а самого що не є 
фактичного, фіксованого капіталу, який надлишковий лише в силу своєї 
«надлишковості», а не тому, «що грошей тепер на все вистачить». Ця 
думка підводить нас до усвідомлення однієї простої істини: за умови 
того, що існує культура виробництва (потрібно зауважити, забігаючи на-
перед, те, що фінансові кризи в капіталістичних суспільствах, за 
К. Марксом, називаються кризами надвиробництва), то мала існувати й 
культура-антагоніст, яка була б спрямована на знищення накопичених 
багатств. Тут наведемо аналогію Ж.Батая, яка вельми доречна щодо опи-
суваної вище ситуації: «при стані справ, що визначаються грою енергії на 
поверхні земної кулі, живий організм у принципі отримує більше енергії, 
ніж йому потрібно для підтримки життя; зайва енергія (багатство) може 
бути використана для розвитку системи (наприклад, зростання організму), 
але, якщо система не здатна більше розвиватися або якщо надлишок не 
може бути повністю поглинений в процесі росту, потрібно обов'язково 
позбавитися від нього без користі розтративши його – вільно чи мимоволі, 
або зі славою, або в іншому випадку за допомогою катастрофи. Якщо ми 
не в силах знищувати надлишкову енергію, то вона не може бути викорис-
тана, і тоді вона, немов дика тварина, сама знищить нас, ми повністю поп-
латимося за цей жахливий і невідворотній вибух» [1, с.16-17]. 

Отже, потлач (первісна форма знищення фактичного капіталу), може 
стати в нагоді й нині – в глобальній економіці сучасного постіндустріа-
льного суспільства, адже, по суті, потлач – це єдиний безболісний спосіб 
протидії росту надлишкового капіталу.  

Звісно, потлач первісного і сучасного суспільства мали би чимось рі-
знитися. Структурні особливості таких відмінностей будуть розглядати-
ся нами в подальших дослідженнях.  
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ НА ЗАСАДАХ 

МАРГІНАЛІТЕТУ 
 
Проблема маргіналітету залишається актуальною для сучасної 

української як масової, так і теоретико-академічної свідомості. Вона 
проявляється на політичному, економічному, культурному рівнях – як 
у внутрішньо українських, в формі «бінарних опозицій» центр-
регіони, так і зовнішньо українських, з погляду, скажімо, Москви, чи 
Брюсселя. Тому цікавим видається приклад постструктуралістського 
бачення проблеми маргіналітету. 

Артистично богемний маргіналізм завжди приваблював увагу те-
оретиків мистецтва. Це пов’язано з тим, що норми і стандарти існу-
вання в цій сфері духовної діяльності стали для них певним соціаль-
ним імперативом: «істинний художник» за своїм становищем неми-
нуче опиняється в ролі бунтаря-маргінала, оскільки завжди заперечує 
загальноприйняті уявлення і мисленні стереотипи свого часу. Однак, 
розпочинаючи з постструктуралізму, маргінальність перетворюється 
в уже усвідомлену теоретичну рефлексію, набуваючи статусу 
«центральної ідеї» – відтворення духу свого часу. 

Так, авторитетний сучасний постструктураліст М.Фуко в оригіналь-
ний спосіб ототожнив проблему «підривної естетичної свідомості» ху-
дожника-маргінала, який ґрунтується на «функції несвідомого», з про-
блемою безумства. В своїй праці «Історія безумства в класичну епоху» 
він на об’ємному документальному матеріалі досліджує соціальні проце-
си та їх культурний контекст, в рамках яких відбувалося виникнення і 
становлення психіатрії, зокрема формування специфічних соціальних 
інститутів, на базі яких й сформувалася сучасна клінічна психіатрія. 
М.Фуко в оригінальний постмодерністський спосіб піддає аналізу 
соціальні уявлення, ідеї, практики, інститути, мистецтво, літературу, 
які були визначальними у західній історичній теорії і практиці та ма-
ли безпосереднє відношення до формування поняття «божевілля». 
Французький філософ не випадково розпочинає свій опис з епохи Се-
редньовіччя, в межах якої зароджується даний феномен, звертаючи 
увагу на практику соціального та фізичного вигнання прокажених, 
прийнятих самим суспільством того часу, специфікою його середньо-
вічного світосприйняття. Автор стверджує, що у міру поступового 
зникненням прокази безумство зайняло його нішу. 

Сам спосіб відношення суспільства до фактора безумства, на пе-
реконання М.Фуко, набуває ціннісно-смислового характеру для люд-
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ського існування, стає певним критерієм рівня цивілізованості люди-
ни, здатності її до самопізнання і, зрештою, ставлення до влади. Ін-
акше кажучи, ставлення людини до «безумця» служить для М.Фуко 
мірою людської гуманності та рівнем її зрілості. В цьому плані вся 
історія людства в нього має вигляд історії безумства, оскільки 
М.Фуко старається виявити в ній те, що виключає розум: безумство, 
випадковість, феномен історичної непослідовності – все те, що засві-
дчує існування «інаковості», «іншості» в людині.  

Для М.Фуко ця «інаковість» має місце передусім в літературі, в 
тій літературній традиції, яка представлена іменами маркіза де Сада, 
Ж. де Нерваля, Ф.Ніцше, і яка порушувала та «підривала» узаконені 
форми дискурсу. «Фактично, – пише американський критик В.Лейч, – 
увагу Фуко завжди приваблювали слабкі і пригнічені соціальні ізгої – 
безумець, пацієнт, злочинець, – які систематично попадали під ви-
ключення з суспільства» [1, с. 77]. 

Загострена увага М.Фуко до безумства не є властивою лише йому, 
але й Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі, Ж.-Ж.Дерріда проявляли інтерес до фено-
мену маргінальності. Поняття «Іншого» в людині, та «інша» присут-
ність в людині, в її підсвідомому, яка робить людину нетотожною собі, 
яка ставить (дає можливість, шанс) людину за межі «норми» (детермі-
нанти) – психічної, соціальної, моральної і дає можливість розглядати 
людину як «безумця». Така апеляція до маргіналів суспільства може 
насторожувати і викликати певну теоретичну підозру. Однак цей тео-
ретичний елемент постмодернізмів вартий на увагу тим, що «бунт» 
маргіналів чи то проти державних законів, чи неофіційно визнаних мо-
ральних правил, часто подається як фактор і гарант свободи людини 
проти жорсткої детермінованості панівними структурами владних від-
носин. Так, інколи здається, що буття людини неможливо зрозуміти 
без його співставленням з безумством, як і не може бути людини без 
елемента безумства всередині себе. 

Фактор безумства – одна з форм маргіналітету. На прикладі постст-
руктуралістського його «бачення» розкриваються радикальні світогляд-
ні, ціннісні та методологічні перспективи переосмислення його тради-
ційного розуміння, що мають немаловажне значення для відповідних 
соціокультурних трансформацій як внутрішньо українських, так і геопо-
літичних українських реалій. 
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ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ ПОСТМОДЕРНУ 

 
Розглядаючи проблему становлення гуманізму в епоху Постмодерну 

особливу увагу варто звернути на критику традиційного гуманістичного 
світогляду, яку здійснили такі філософи як Фуко, Дерріда, Рорті, Ватті-
мо, Ласло, Фейєрабенд. Ці та інші науковці ініціювали такі напрями його 
переосмислення: постсруктуралізм, деконструкціонізм, граматологія, 
семіологія. [1] Тут на думку спадає «децентралізація суб’єкта», «подо-
лання логоцентризму», «делегітимація метафізики» тощо. Адже багато в 
чому головним антропологічним принципом постмодернізму є розчи-
нення індивідуальності у більшому. Одразу ж проводимо паралель із 
східною моделлю релігійно-філософських доктрин де також пріоритет-
ним є шлях нівелювання «я», його входження у Всесвіт. 

 Звернімось до історичного становлення поняття постмодернізму, 
яке вкаже на ще один факт людиномірності даної течії. У 1870 р. англій-
ський живописець Джон Воткінс Чепмен говорить про те, що він та його 
друзі бажають сприяти «постмодерному живопису». «Постмодерн» тут 
означає: модерніше за французький імпресіонізм, що правив тоді за мо-
дерний живопис [2]. Чепмен, вживаючи вираз «постмодерн», намагаєть-
ся пояснити, що тут ідеться не про типову реакційну критику імпресіоні-
зму, а про прогресивну. Ця перша поява терміна, як відомо, не мала без-
посереднього впливу на проблему гуманістичного або й будь-якого ін-
шого наукового характеру. Вдруге – і знову як прикметник – цей вираз 
з’являється 1917 р. у Рудольфа Панвіца. У «Кризі європейської культу-
ри» він говорить про «постмодерну людину», щоправда, у нього це озна-
чає таке: «спортивно загартована, націоналістично свідома, мілітарист-
ськи вишколена, релігійно натхненна». Він пояснює, що «в нашу епоху 
кризи людини (…) усі претензійно невибагливі культурні спрямування, 
що зводяться до оздоровлення та омолодження є «нікчемними та сміш-
ними», вони навіть завдають шкоди, оскільки приховують і маскують 
страшну кризу, наше становище над безодньою та пихатість.» Цьому 
Панвіц протиставляє перспективу «постмодерної людини [3].  Таким 
чином філософський дискурс епохи Постмодерну ставить собі за ціль не 
лише врятувати просвітницький проект гуманізму, а й саме життя євро-
пейської цивілізації: «Хай гинуть будь-які ідеї, але тільки не люди» – К. 
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Поппер [1]. У цьому і концентрується вся суть методології постмодерну, 
а також його глибока гуманістичність. 

Наступною важливою рисою гуманістичного у постмодерні є йо-
го плюралізм. Постмодерн починається там, де закінчується ціле, то-
му він виступає проти ретоталізацій – чи то в архітектурі, де атаку-
ють монополію інтернаціонального стилю, чи то в теорії науки, де 
відбувається розрив із зашкарублим сцієнтизмом, чи то в політиці, де 
нападають на зовнішні та внутрішні феномени надпанування. Він на-
самперед позитивно використовує кінець єдиного і цілого, намагаю-
чись укріпити  й розгорнути проявлену множинність з її леґітимністю 
та своєрідністю. Тут його ядро [4]. Він є радикально плюралістичним, 
усвідомлюючи безумовну цінність різних концепцій і проектів (але не 
через поверховість і байдужість). Його бачення – це бачення плюра-
льності. Ось чому література – від Віана до Еко – намагається відпо-
відати різним очікуванням; ось чому такі архітектори як Унґерс, Сте-
рлінґ чи Холайн працюють із різними мовами каменю, оркеструючи 
їх або як соло, або агонально, або стерто; ось чому такі митці як 
Мерц, Кітай чи Паладіно Орте інсценували вигадані місця взаємоп-
роникнення гетерогенних світів; ось чому такі соціологи як Етціоні, 
Бел чи Габермас наголошують, що сьогодні суспільство характеризу-
ється розламами й відмінностями, а прагнення подолати їх через про-
сте зрівняння означатиме тоталітаризм; ось чому такі філософи як 
Ліотар чи Марквард виступають за рішучу плюралізацію, за продов-
ження поділу влад, за політеїзм у сенсі визнання та підтримки мно-
жинності сучасних проектів життя, концепцій науки, соціальних від-
носин [5]. Людина губить своє «я», але знаходить гармонію, входить 
у глобалізаційний процес, але мислить самостійно, формує ціль, до 
якої йде мільйонами шляхів. 
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ГУМАНІТАРНА ПАРАДИГМА 

ПОСТМОДЕРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ 
 
Постмодерній свідомості притаманні сумнів, антидогматизм, 

плюралізм, іронічність. Постмодерна література вважається антипо-
дом літератури модерної, елітарної. Постмодерні художні твори по-
будовані на іронії, гротеску, пародії, травестуванні й апелюють не до 
еліти, а до широких мас. 

Однією з найсуттєвіших ознак постмодерністської ситуації в Україні 
стало руйнування тотальності соцрадянського зразка. Як культурна реф-
лексія, український постмодернізм здійснює критичне переоцінювання 
національної культури, ігноруючи її табу.  

Постмодерністська свідомість потребує «іншого» й репрезентує світ 
із позиції «іншого», але прагне не побороти його, а лише показати й обі-
грати різницю між «собою» та «іншим». Загалом український постмоде-
рністський текст культури, як постчорнобильський текст, народжений із 
травматичного світовідчуття – соцрадянської ідеології та чорнобильської 
трагедії. Ідеї катастрофізму, кінця світу стають визначальними у свідо-
мості кінця тисячоліття, а мовна свідомість і символічний порядок куль-
тури в епоху постмодернізму набувають дискретного, різноспрямовано-
го, фрагментарного характеру.  

Унаслідок змін, які сталися у свідомості членів культурної спільно-
ти, відбувається переформатування картини світу, у тому числі й мовної 
картини світу учасників культурної комунікації, а отже, змінюється й 
сам формат культурного дискурсу, його акценти набувають нових коно-
тацій. Дискурсивний простір наповнюється гіперреальністю і симуляк-
рами, які імітують реальність, що в період постмодерну, за Бодріяром, є 
більш реальною, аніж сама реальність. До того ж ця реальність позбав-
лена будь-якого референта. Симуляційні коди проникають у різноманіт-
ні галузі сучасного суспільного життя, наповнюють інформаційний про-
стір. Фальшиві симулякри, стверджує Ж. Дельоз, ухиляються від поряд-
ку, запроваджуваного Ідеями, проте досягають тих самих результатів 
хитрістю і шахрайством. Прикладом фальшивих симулякрів є демоноло-
гічні образи, які виникли внаслідок «удавання» теологічного символу.  

Постмодерністська культура не претендує на створення абсолютно 
нового. Вона звертається до минулого, до різних епох, створюючи з них 
своєрідний архів. Плюралізм постмодернізму зумовлює його стилістич-
ну різноманітність, яка полягає в застосуванні різних методів і прийомів, 
які апелюють до численних культурних просторів. 
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ФІЛОСОФІЯ МОДИ 

ЯК ФЕНОМЕН ПОСТМОДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У сучасному постіндустріальному суспільстві мода, як масове захо-

плення певними явищами чи предметами, визначає особливість соціалі-
зації особи, впливає на її діяльність, життєву позицію, творчий потенціал 
і окреслює загальні риси культурної епохи.  

Більшість науковців схиляються до думки, що першою була мода на 
одяг та норми поведінки, і лише з розвитком промисловості мода поши-
рюється на речі та предмети. Нині вплив моди є настільки широким, що 
вона просто стає способом життя, проникаючи у всі раніше недоступні 
їй сфери (наприклад, політику та науку). Мода виступає своєрідною зна-
ковою мовою, яка висловлює смак її прихильників та творців, що зага-
лом є відображенням усіх соціокультурних процесів певного періоду. 
Саме тому існує потреба у ґрунтовних філософських дослідженнях моди. 

Серед філософів, котрі аналізували моду були: І.Кант, А.Сміт, 
Г.Вільгельм, Г.-В.-Ф.Гегель, В.Беньямін, Ж.Бодріяр, Р.Барт, Л.Свендсен. 
Саме Ларс Свендсен назвав свою книгу “Філософія моди”, у ній він, до-
сліджуючи світ моди, його міфи, ідеї та історію, аналізує взаємозв’язок 
моди, сучасності та ідентичності людини. Таку назву можна пояснити 
тим, що у постмодерній культурі поняття “мода” стосується не лише 
речей чи одягу, а й може розглядатись як певний механізм чи ідеологія, 
котрі функціонують практично у всіх сферах сучасного світу. 

У моді своєрідно поєднуються різні виміри життя, вона є складним 
феноменом, у якому присутні всі основні протилежні спрямованості 
людської душі. Соціолог Георг Зіммель зазначав, що навіть ритм, у яко-
му живуть індивіди і групи, визначає їх ставлення до моди, що різні вер-
стви населення, незалежно від різного змісту їхнього життя і зовнішніх 
можливостей, вже лише тому будуть по-різному ставитися до моди, що 
зміст їх життя розвивається в консервативній або швидко змінюваній 
формі. Зміни модних тенденцій, у свою чергу, відображаючи зміни у 
процесі соціокультурного розвитку, формування людства, визначають 
особливості уподобань різних поколінь. 

Також мода є специфічною динамічною формою стандартизова-
ної масової поведінки, що виникає переважно стихійно, під впливом 
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домінуючих у суспільстві настроїв і швидкоплинних смаків та різно-
манітних захоплень і т.п. Сутність моди полягає в непостійності. У її 
основі лежить вимога радикального оновлення, постійне прагнення 
до оригінальності. Сучасна мода характеризується постійною рецир-
куляцією та поєднанням стилів.  

Для постмодерної культури характерною є зміна пріоритетів в оці-
нюванні об’єктів моди з категорії “краси” на постійне прагнення до ін-
новацій. Мода стає ірраціональною в тому сенсі, що вона потребує змін 
заради самих змін. Разом із поширенням глобалізаційних процесів перед 
суспільством постають проблеми ідентичності у процесі глобалізації як 
певної суми індивідуальних, соціокультурних, національних або цивілі-
заційних параметрів, їх самототожність стає основним дискурсом як на-
уки, так і повсякденного життя. Сучасні тенденції в функціонуванні сма-
ків та моди гостро ставлять проблему долі етно-національного в людсь-
кому бутті, що є дуже важливим предметом дослідження філософської 
антропології та філософії культури. Істотне значення має усвідомлення 
відповідальності у визначенні пріоритетів та орієнтуванні сучасних на-
прямків модних тенденцій. 

Взаємозв’язок нових форм соціального буття та модних нововведень 
у соціальному відношенні виявляється не стільки у стилістичних особ-
ливостях модних об’єктів, скільки в різноманітних функціях, які вони 
виконують, у значеннях, які їм приписують, в основних соціальних цін-
ностях, якими вони наділені.  

З одного боку, дизайнери самі нав’язують суспільству нову моду, 
а з іншого вони постійно намагаються проаналізувати панівні суспі-
льні настрої, або ті, що ще знаходяться на етапі зародження, та праг-
нуть спрогнозувати їх зміни надалі. І на основі такого аналізу фор-
мують свої нові колекції моди. Таким чином, існує взаємозалежність 
загального суспільного розвитку та моди, яка сама, будучи однією зі 
складових суспільних процесів, здатна одночасно як спричинювати, 
так і виражати внутрішні зміни цих процесів. 

Отже, філософія моди є мало дослідженим, але безперечно дуже ва-
жливим феноменом сучасної постмодерної культури. Усвідомлення ма-
сштабу впливу моди на соціокультурний розвиток людства відкриває 
нові горизонти для ґрунтовних філософських досліджень. 
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ЮРИДИЧНЕ ЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ  

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ІДЕЙ 
 
1. Сучасний етап розвитку науки може бути охарактеризований як 

постнекласичний. Складність і багатогранність об’єктів, що досліджу-
ються постнекласичною наукою, обумовлюють потребу їх вивчення, 
залучаючи знання і методи різних наукових дисциплін. Юридичне знан-
ня у цьому відношенні не є виключенням, воно також пов’язане з усім 
комплексом наук, і важливе значення для нього, зумовлене проблемою 
людини, має блок гуманітарних наук. Юридичне знання – це знання со-
ціально-гуманітарне, що охоплює як загальне, закономірне, так і одини-
чне, суб’єктивне, пов’язане з індивідуальними інтересами, намірами, 
цілями людини [1, с.33-34]. 

2. Більшість дослідників погоджуються з тим, що якісні зміни, які 
відбуваються у сучасному суспільстві, обумовлюють формування нових 
якісних характеристик права, тому найбільш гострою й актуальною про-
блемою, що постає перед юридичним знанням, є перегляд існуючих ос-
новних підходів у праворозумінні – теорії природного права, юридично-
го позитивізму та соціології права, та вироблення нового типу праворо-
зуміння, що відповідає на виклики постмодерну як стану культури пост-
індустріального суспільства [2, с.4-16]. 

3. Наразі право розглядають як таке, що одночасно є ідеєю та реаль-
ним фактом, як норми та правовідносини, індивідуальні емоції та соціа-
льні цінності, текст і діяльність з його інтерпретації та реалізації. При 
цьому, жодне з цих положень не є істинним у своїй окремості та абстра-
гованості, й лише в межах цілісного сприйняття права вони знаходять 
свій сенс [1, с.58]. Право сприймається як багатовимірний, суперечли-
вий, стохастичний феномен із мінливою структурою, на відміну від од-
новимірного, детермінованого явища з постійною структурою. Універ-
салістське уявлення про право, властиве для епохи модерну, що претен-
дує на повноту, аподиктичність і перетворювальну-інженерну місію, 
поступається набагато “м’якшій” моделі, заснованій на принципово ін-
ших критеріях раціональності [3, с.4-16]. 

4. Інтеграція традиційних типів праворозуміння, скоріше за все, мо-
же призвести до формування ще одного класичного типу праворозумін-
ня, заснованого, як і його складові елементи, на вихідних положеннях 
соціуму епохи модерну. Принципово новий тип праворозуміння потріб-
но шукати в іншій “площині”. У зв’язку з тим, що поняття права (тип 
праворозуміння) є апріорною (трансцендентною), стосовно юридичної 
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науки, основою, його обґрунтування – принципово метаюридичне. Воно 
може бути виявлене у філософії. Саме філософські концепції, які можуть 
здолати вищезгадану обмеженість світогляду епохи модерну, мають ви-
ступити основою нового типу праворозуміння, здатного відповісти на 
виклик постмодернізму. І серед таких філософських напрямів, спромож-
них запропонувати новий підхід до права, більшість сучасних дослідни-
ків виокремлюють феноменологію, герменевтику, антропологію та сине-
ргетику [3, с.4-16]. 

 
Література 

1.Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права /А. В. Поляков, Е. В. Тимошина. – 
СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 472с. 

2.Честнов И. Л. Диалогичность правовой реальности [Електронний ресурс] /И. Л. Честнов 
//Политология в России: научно-образовательный сервер /гл. ред. Александр Элеазер. – 
СПб.: СПбУЭФ, 2000. – Режим доступу до журн.: http://polit.mezhdunarodnik.ru/art.php3. – 
Назва з титул. екрану. 

3.Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна /И. Л. Честнов //Правоведение. – 
2002. – № 2 (241). – С. 4–16. 

 
 

© Тарас Кадук  
(Київ) 

 
ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Філософський досвід осмислення суспільного буття за останні деся-

тиліття зіткнувся з низкою нових явищ, котрі потребують концептуаль-
ного переосмислення. Глобалізація, становлення інформаційного суспі-
льства, міжнаціональні збройні конфлікти тощо, ставлять під загрозу 
ціннісні орієнтири сучасної людини, внаслідок чого поступово зростає 
інтерес до «наук про дух», а гуманітарне знання актуалізує свої світо-
глядні потенції. Таку методологічну переорієнтацію в сучасній літерату-
рі характеризують поняттям «гуманітарна парадигма». Особливого зна-
чення, у світлі сказаного, набуває правознавча проблематика. 

У юриспруденції вже більш як півстоліття існує поняття «гуманітар-
не право», проте досі воно використовується у вузькому контексті та 
передбачає регуляцію військових конфліктів. В його основу закладено 
ключові гуманістичні принципи – життя та гідність людини. В широко-
му розумінні ці універсалії тотожні предмету права, але ми маємо на 
меті звернути увагу на ті аспекти правових відносин, де найбільш гостро 
постає питання цінності життя людини, тобто військові дії. Причому 
поняття «війна» слід розглядати не лише в контексті збройного проти-
стояння, адже війна це будь-яка незаконна (зухвала, насильницька) 
спроба оволодіти ресурсами задля власної вигоди. 
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Останні події у світі, зокрема в Північній частині Африки яскраво про-
демонстрували нам актуальність гуманітарного права, але, якщо враховува-
ти загальні тенденції світового поступу, слід зазначити, що війни змінили 
свою специфіку. Загалом, збройний конфлікт, на жаль, залишається ефекти-
вним способом регуляції суспільних недомовленостей, проте не слід забува-
ти про економічні та інформаційні війни, свідками яких стало наше поко-
ління. Економічні санкції – однин з основних способів регуляції міжнаціо-
нальних конфліктів. Свобода слова та інформаційного простору також, як 
не дивно, викликає занепокоєння міжнародних інстанцій, оскільки будь-яка 
інформація може суттєво впливати на масову свідомість.  

Основні тези Женевської конвенції 1964 року покликані регулювати 
збройні конфлікти, проте не існує досконалої правової системи поклика-
ної регулювати так звані «інформаційні війни». Повертаючись до про-
блеми війни, яка постає об’єктом міжнародного гуманітарного права, 
слід наголосити на тому, що інформація в постіндустріальному суспільс-
тві є найціннішим ресурсом.  

Отже, перехід від індустріального до інформаційного суспільства 
формує нове розуміння базових загальнолюдських цінностей. Деякі гу-
маністичні реалії опинилися за межами правових відносин, тому форму-
вання правового підґрунтя регуляції інформаційного простору є неод-
мінною умовою подальшого розвитку суспільства. Отож поняття «гума-
нітарне право» повинно отримати нову правознавчу інтерпретацію. 

 
 

© Тетяна Демків  
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ҐЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА 

У ФІЛОСОФСЬКОМУ ОСМИСЛЕННІ 
 

Любая победа становится поражением, 
 если она не ведет к единству.  

Н.Хамітов 
Суспільство, в якому ми живемо, переживає глибинні зміни. Патріа-

рхальна його структура починає втрачати свої передові позиції. Устано-
влений поділ патріархальної культури на “чоловіче” і “жіноче” з доміну-
ванням першого над останнім, на сьогодні видається сумнівним. 

До недавнього часу вважалося, що світ сформований таким чином, 
що все визначене як “чоловіче”, або ототожнене з ним, вважається пози-
тивним, значущим і домінуючим, а визначене як “жіноче” – негативним, 
вторинним і субординуючим. Це виявляється не тільки в тому, що влас-
не чоловік і чоловічі предикати є домінуючими в суспільстві. Багато не 
пов’язаних зі статтю феноменів і понять (природа і культура, чуттєвість і 
раціональність, божественне і земне) через існуючий культурно-
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символічний ряд ототожнювався з “чоловічим” або “жіночим”. Таким 
чином створювалася ієрархія, супідрядність у середині вже цих – заста-
тевих – паропонять. При цьому багато явищ і категорій набувають “ста-
тевого” (гендерного) забарвлення. 

У зв’язку з цим є необхідним виникнення гендерних досліджень. 
Конструювання категорії ґендера як аналітичного інструмента відкрило 
нові можливості для дослідження суспільства і культури. Опозиція чо-
ловічого і жіночого втрачає біологічні риси, а акцент критики на адресу 
чоловіків та їх шовінізму переходить на розкриття внутрішніх механіз-
мів формування західної культури. 

Метафора статі виконує роль культурно формуючого чинника, а ґен-
дерна асиметрія стає одним з основних чинників формування західної ку-
льтури, що сприймається як система виробництва знання про світ. Саме 
тому формування ґендерного підходу в соціальному і гуманітарному 
знанні по суті є набагато більшим ніж просто появою нової теорії [1, с.27]. 
Це принципово нова теорія, ухвалення якої іноді позначає зміну ціннісних 
орієнтацій людини та перебудову встановленої суспільної системи. 

Це значною мірою означає нові стосунки чоловічого та жіночого, які 
впродовж століть розвивалися під домінантою чоловічого первня з його 
зневагою до толерантності як антитези влади та владності. Тепер ми ба-
чимо зворотну ситуацію: зневага до толерантності, яку традиційно вва-
жали жіночою рисою, за сучасних умов руйнує владу. 

Під тиском цих проблем філософія просто змушена “вбудувати” 
аналіз чоловічого та жіночого у свою структуру [2, с.46].Н.Хамітов у 
зв’язку з цим виділяє “філософію статі”, яка безпосередньо торкається 
ґендерних досліджень. Важливим моментом філософії статі є те, що вона 
вивчає глибинні екзистенційні конфлікти чоловічого і жіночого у буден-
ності та граничному бутті через набуття стану андрогінної цілісності – 
андрогінізму. Дане поняття відображає глибинну екзистенційну гармо-
нію чоловічого і жіночого. 

Саме до гармонії, взаєморозуміння між двома статями і прагне ґендер. 
Він зачіпає усі сфери суспільного життя людини, намагається перебудува-
ти світ, який до сьогодні був суто чоловічим. Тобто зробити його менш 
строгим до жінок, більш емоційним, турботливим, жіночним і толерант-
ним. А у поєднанні із філософською методологію він забезпечує якісну 
зміну усталеного порядку з урахуванням усіх особливостей існуючої сис-
теми. Ґрунтовне осмислення поставлених питань відкриває нові шляхи для 
гармонійного розвитку культури з подоланням гострого статевого проти-
ставлення з метою цінування кожної людини безвідносно до статі.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ ТІЛА 

ТА ТІЛЕСНОСТІ 
 
Оскільки сучасна герменевтична рефлексія прагне досліджувати не 

просто текст, а образи, звуки, візуальний ряд та інші повідомлення та 
посилання, що супроводжують життя людини та, зважаючи на те, що в 
постмодерній культурі дискурс людського тіла і тілесності є провідним, 
а сама культура сучасності визнається тілеснозорієнтованою, людське 
тіло і тілесність теж постають предметом герменевтики.  

В умовах сучасної культури, коли сама тілесність як прояв людської 
сутності постає центральним концептом антропологічної науки, тіло постає 
багатовимірним семантичним полем, що має безліч різних значень, які без-
посередньо залежать від суб’єктивного розуміння тілесності і об’єктивного 
сприйняття тіла, і від обставин, у яких цей процес здійснюється.  

Про тілесність буття говорили ще стоїки, а герменевтична модель 
трактування тілесноті існувала ще за часів середньовіччя. Тоді вона була 
символічною, у Новий час і Просвітництво - механістично-
телеологічною. У 60-ті роки теза «в короля 2 тіла» стала науковою нова-
цією, та вже нині не викликає сумнівів те, що в кожної людини нескін-
ченна множина найрізноманітніших тіл - колективні, сакральні, тіло для 
іншого, еротичне тіло, наукове, ментальне, тіла для насолоди, літургічне, 
тіло воскресіння та інші. І цей перелік тіл постійно поповнюється в тому 
числі віртуальними, що з’являються в інформаційному суспільстві як 
наслідок захоплення соціальними мережами та комп’ютерними іграми.  

Тож нині питання герменевтики тілесності має починатися із мето-
дологічного визначення про яке саме тіло йдеться і що це має бути за 
герменевтика. Передусім, варто визначити в якій системі знаків проявля-
ється тілесність люди: як ми знаємо про своє тіло, яку інформацію отри-
муємо від нього і як розмежовуємо потрібну і непотрібну інформацію та 
як розшифровується цю невербальну семантику. Унікальність людського 
тіла в тому, що його неможливо розглядати виключно з позиції анатомії, 
морфології та фізіології. Це не просто набір органів, а певна унікальна 
сукупність феноменів, одно ним завданням якої є інтеграція психологіч-
ного та соматичного модусу людини. І саме через тілесну сферу проек-
туються різні форми психічних розщеплень, страхів, нав’язливостей та 
інших порушень. Відтак, тіло і його знаки можна розглядати в медичній 
та природнонауковій практиці; як предмет антропології, психології, со-
ціології, культурології та філософії, як предмет богословського аналізу. 
Для повноцінного розуміння психотерапевтичних, розвиваючих та духо-
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вних практик, в яких саме тілесність розглядається як важлива складова, 
потрібне визначення цього феномену та можливість витлумачувати його 
знаки і посилання. 

Мова тіла може бути продиктована генетикою-фізіологічними, ней-
рофізіологічними, метаболічними, репродуктивними, етологічними, віко-
вими та іншими джерелами тілесності. А усі тілесні знаки поділяються на: 
ті, що мають субстанційну природу. Тіло розуміється як об’єкт, а значу-
щими елементами тілесності постають члени та органи людського тіла; ті, 
що мають енергійно-діяльнісну природу. Рухи, жести, поведінкові прояви 
та ледве помітні рухи є смислоутворюючими проявами людини. 

 Власне, друга категорія тілесних знаків є своєрідними «зовнішніми 
виразниками внутрішнього життя людини», ретрансляторами свідомих і 
несвідомих, психічних і психологічних, інтелектуальних і емоційних 
процесів. Окрім психоаналітичної практики, розшифрування певних ті-
лесних знаків має велике, а подекуди й вирішальне значення для тради-
ційної медицини і психології та інших практик. 

Тож геpменевтичне витлумачення тілесного прояву має включати в 
себе не лише психологічний, фізіологічний і суто науковий аспект у його 
класичному розумінні, а й феноменологічний інтенціональний акт. Оскі-
льки антропологічні прояви безпосередньо поєднані з тілом і нейрофізі-
ологічною сферою, це цілком виправдовує герменевтичну позицію пси-
хології та психоаналізу, які співвідносять тілесне та психічне як те, що 
означає і те, що позначається, оскільки цей характер, як відзначали дав-
ні, близький до ієрархічної схеми і психічний рівень наділений механіз-
мами, що керують соматикою. З.Фройд визначає це як динаміку потягів, 
що описується просторовою формою реалізації лібідо, де виділяється 
джерело, об’єкт, ціль та сила потягу. 

Герменевтичними рисами тілесності можна вважати те, що тіло має ве-
личезну пластичність, гнучкість та здатність до вдосконалення, розширення 
власних можливостей, проте в тому же час воно неодмінно споконвіку де-
монструє жестами одне і те саме. В той же час тіло непідвладне розумові й 
свідомості. Тіло – нерозумне з одного боку і розумне з іншого. Трактування 
тілесності в духовних практиках онтологічно коригує цю суперечність. 

І оскільки, людина на думку А.Лоуена, «переживає реальність світу 
лише через власне тіло», сучасна герменевтика тіла і тілесності вимагає 
певної адаптації. Бо ж у давніх, та й сучасних містичних формах тілесно-
сті, тіло розширялося «всередину», то нині тілесність проектується в 
зовнішню реальність, на об’єкти, предмети та речі. Присутні в усіх сфе-
рах життя. Тіло перетворюється на торгову марку, заручника розширен-
ня власного EGO та деформації кордонів суб’єктності, воно перестає 
бути інтимним, належним лише Я, це «річ-предмет-явище-для кожного»; 
тіло порівнюють, намагаються вдосконалити за зразком іншого тіла; йо-
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го вдовольняють, бо ж предмети побуту, харчі, одяг, інтер’єр слугують 
як механізми задоволення тіла; його продають, бо воно стає рушієм рек-
ламного бізнесу та модельної сфери; тіло перетворюється на об’єкт тех-
нологічного впливу, піддаючись численному копіюванню та тиражуван-
ню. Це стосується і сексуальності, що перестає бути інтимною сферою і 
є своєрідною сукупністю тілесних знаків і символів, спортивного вдос-
коналення, медичних практик.  

Розширюється і семантичне поле тілесності – способи його опису та ін-
терпретації. Це може бути шаманська практика, психоаналітична кушетка 
чи пластична, кібернетична модифікація, або ж віртуальне витлумачення. 
Більше того, з’являється герменевтика з тлумачення жестів та поведінки 
людини, пояснення її зв’язку із психічною сферою, перетворюється на 
спробу витлумачити харчування, одяг, сексуальність та інші прояви.  

 
Література 

1.Мерло-Понти М. Знаки /М.Мерло-Понти. - М.: Искусство, 2001. – 428 с. 
2.Богданов, Е.В. Философская герменевтика: история и современность /Е.В. Богданов. - 
Спб.: СпбГУАП, 2002. – 311 с. 

3.Кузнецов В.Г. Герменетивка и гуманитарное познание /В.Г.Кузнецов. - М.: Изд-во 
Моск.ун-та, 1991 – 192 с. 

4.Атращикова Е.Н. Герменевтика как наука понимания и истолкования социокультурных 
фенотипов [Електронний ресурс] /Е.Н.Атращикова – Режим доступу: 
http://www.history.vuzlib.net/book_o064_page_8.html 

5.Хоружий С.С. Проблема постчеловека, или трансформатичная антропология глазами 
синергийной антропологии [Електронний ресурс] /С.С.Хоружий – Режим доступу: 
http://www.antropolog.ru/doc/persons/Horujy/Horujy3 

 
 
 

© Khrystyna Wengryniuk  
(Chernivtsi) 

 
PRZESTRZEŃ W PRACACH MICHELA FOUCAULT: 

SPÓLECZNO-EKZYSTENCYJNY WYMIARY 
 
Gdy mówimy o przestrzeni, najczęściej wyobrażamy sobie nieskończoność, 

której nie można nigdzie przenieść, zamknąć czy ograniczyć. Nawet na „końcu 
świata” przestrzeń jest nieuchwytna, a w dowód na to, wystarczy spojrzeć na 
bezkresne niebo czy spróbować zliczyć trajektorię międzyplanetarną. 

W mojej pracy przedstawię wyobrażony podział przestrzeni na kategorie 
nieustrukturalizowane, których geneza sięga przeczytanych prac filozofów-
poststrukturalistów. Nie zamierzam ograniczać czy zamykać przestrzeni, 
spróbuję jedynie zbadać wybrane klasyfikacje marginesu, które dzięki 
filozofom, wyróżniają się spośród różnorodnej przestrzeni. Szczególną uwagę 
poświęcam postaci filozofa Michela Foucault, który wyznaczył wyjątkowe 
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miejsce kategoriom wcześniej nieopisanym, tym samym tworząc wokół nich 
własną, ograniczoną przestrzeń. 

W moim badaniu spróbuję jak najdokładniej przyjrzeć się miejscu 
przestrzeni i peryferii. Michel Foucault zupełnie zrezygnował z systemu, nie 
posługuje się określeniami struktura czy strukturalizm. Jak nikt dotychczas, 
złamał wszystkiej normy i kanony systemu, przenosząc jedne pojęcia w 
miejsce drugich, tworząc nowe opozycyjne pary i na zawsze przekreślając 
dotychczas istniejące. Jeśli jednak powrócić do genezy, należy wspomnieć, 
że pojęcie marginalność zawsze było podległe pojęciu władza. Władza była 
umownym centrum, a wszystko, co było jej podporządkowane stawało się jej 
opozycją. O opozycji władza/podwładny pisała Susan P. Castillo w swojej 
pracy Notatki z Peryferii. Dokładnie wyznaczyła granicę między władzą, 
która zajmuje miejsce absolutnego centrum przez wzgląd na swoją 
atrakcyjność, prestiż, wpływowość, a wszystko, co jej podlega określa się 
jako szare, nieciekawe, niegodne uwagi, marginalne1.  

Po raz pierwszy pojęcie marginalność-margines w kontekście marginesu 
społecznego zostało użyte w stosunku do osób pochodzących ze wsi. Osoby z 
zewnątrz, w relacjach z rdzennymi mieszkańcami miasta zawsze były „pod 
nimi”, tzn. czuły się gorsze i otrzymywały status „obcy”. Zrywając 
dotychczasowe więzi z miejscem swojego pochodzenia, pragnęły odnaleźć 
się w nowym, lepszym środowisku, które ich nie przyjmowało. Z czasem, 
pojęcia marginalność-margines zaczęto używać w stosunku do innych 
mniejszości społecznych, coraz mniej związanych z migrantami. Pojęcie 
margines utraciło swoje pierwotne znaczenie, asymilowało się a jego zakres 
pojęciowy poszerzył się o określenie osób, których zachowanie odbiegało od 
przyjętych norm. Po takiej transformacji pojęcia: migrant 
i człowiek marginesu społecznego nie mają ze sobą nic wspólnego, 
ale zarówno piętno „obcego” (w stosunku do osoby pochodzącej z innego 
obszaru, mimo przychylności w stosunku do niej), jak również wewnętrzne 
poczucie „nie swój”, utrwaliły się.  

Powołując się na pracę Sami sobi czużi Julii Kristevej – jednej z 
najbardziej radykalnych myślicielek drugiej połowy XX w. – można 
zauważyć, że na obecnym etapie hierarchia między cudze/swoje nie zmieniła 
się, przyjęła jedynie inną postać. Kristeva przyrównuje migranta do wroga, 
który w swym wnętrzu nosi granicę (jak gdyby na znak tego, że nie jest 
jednym z tych, wśród których przebywa), aby, nie daj Boże, nie zapomnieć 
o tymi i nie przekroczyć jej2. Autorka odkrywa istotę problemu 
współczesnego świata, który tuszuje i unika pojęcia margines jako synonimu 
pojęcia migrant. Książka Sami sobi czużi prowokuje do tego by znaczenie 
pojęć oczywistych i zrozumiałych nie zatracały się i nie były zawoalowane. 
Autorka pośrednio występuje za przywróceniem tego synonimu.  

                                                 
1 Castillo S.P., Periphery//Notes from the Periphery. Marginality in North American Literature 

and Culture., 1995. 
2 Kristeva J.P. Sami sobi czużi; Kyjiw, 2004, s. 10. 



 326

Michel Foucault w swoich pracach nie stara się przywracać już 
utraconego miejsca kategoriom w przestrzeni marginalnej, natomiast, dzięki 
swoim równie marginalnym badaniom, wynosi je poza obszar centrum. Autor 
w pracy Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu wyróżnia nową kategorię 
marginesu – szaleńców. Jeśli ponownie zwrócić uwagę na pozycje Sami sobi 
czużi Julii Kristevej i Historię szaleństwa w dobie klasycyzmu Michel 
Foucault, dostrzegamy, że określenie migrant może charakteryzować 
szaleńca, a to, co Foucault przypisuje szaleńcom, może odnosić się do 
migrantów. Autor w swej pracy opisuje lekceważący stosunek do osób 
niezrównoważonych, które nie zostają przyjęte do normalnego, zdrowego 
środowiska i są powodem wstydu, obcego traktowania1. 

Szaleńcom zabrania się wstępu do cerkwi, chociaż prawo kanoniczne 
pozwala im przystępować do sakramentu spowiedzi oraz Komunii Św. Szaleńcy, 
na równi z kobietami w okresie menstruacji, są wyganiani z Domu Bożego, z 
powodu rzekomego opanowania przez siły nieczyste. Z jednej strony mamy 
kobietę, która mimo czystości duszy nie może przystąpić do Komunii św., 
ponieważ w okresie menstruacji uważana jest za osobę nieczystą; z drugiej strony 
mamy szaleńca, który mimo swej łagodności i dobrych uczynków pozostaje poza 
cerkwią. Obydwoje zostają wygnani, obydwoje stanowią margines wobec cerkwi 
– centrum. Oczywiście, szeregi wygnańców Domu Bożego wypełnią i ci, którzy 
nie spełnili określonych wymagań przed przystąpieniem do spowiedzi czy 
Komunii Św., ale od kobiet czy szaleńców różni ich to, że tylko od ich dobrej 
lub złej woli zależało uczestnictwo w sakramentach. Nawet złoczyńcy, choć 
stanowią margines, mogą w sakramencie spowiedzi oczyścić swoją duszę z 
grzechów i nie być wśród odrzuconych. Choć w istocie, szaleniec i kobieta 
w okresie menstruacji przebywają na granicy tymczasowej, ponieważ po 
upływie określonego czasu, zarówno czysta kobieta jak i uleczony szaleniec, 
będą mogli przestąpić próg cerkwi.  

Julia Kristeva przenosi migrantów na obszar graniczny, ponieważ 
opuścili swą ziemię ojczysta, a obca nigdy ich nie przyjmie2. Według niej, 
migranci całe życie mogą znajdować się na granicy i nawet, jeśli będą chcieli 
wrócić na łono Ojczyzny, to wcale nie nie jest pewne, że ona ich przyjmie. 
Chcąc, choć raz wyjść poza granicę, można już nigdy nie wrócić do punktu 
wyjścia. Podobnie Michel Foucault pisze o szaleńcach: „Nikt nie zna ziemi, 
do której przypłynie jego statek, - tak samo jak nikt nie wie, z jakiego miejsca 
pochodzi ten, którego noga staje na brzegu. Nie ma w nim innej prawdy, innej 
Ojczyzny, oprócz bezpłodnych przestrzeni rozpościerających się między 
dwoma brzegami, dwoma obcościami”3. Autor przyrównuje szaleńca 
do człowieka zniewolonego, przypartego do burty statku, z której nie można 
uciec – człowieka w pełni zależnego od kaprysów morza i fal. Michel 
Foucault nazywa go nawet chwilowym pasażerem, udającym się w pewne 

                                                 
1 Foucault M. Istoria bezumija w klasiczesku epochu, Moskwa, 2010, s.15. 
2 Kristeva J.P. Sami sobi czużi; Kyjiw 2004, s.189. 
3 Foucault M. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Moskwa 2010, s. 21 
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miejsce, sugerując, że świat szaleńca jest tylko tymczasową drogą, którą musi 
pokonać, by przemieścić się w inny wymiar.  

Julia Kristeva nadaje pojęciu obcy podwójne (binarne) znaczenie. Dzieli 
je na obcy- zbędny i obcy - mile widziany1. Obcy to ten, który pracuje, 
podczas gdy autochtoni cywilizowanego świata i rozwiniętych krajów, uznają 
ciężką pracę za wulgarną i mimowolnie nabierają wobec niej 
arystokratycznego i wrogiego usposobienia, (jeśli oczywiście mają taką 
możliwość). Obcego poznacie po tym, że dla niego praca nadal stanowi 
wartość2. Te pojęcia są nam dobrze znane z przykładów współczesnej 
migracji, ponieważ obcy - mile widziany to ten, który będzie wykonywać 
pracę, której nie podejmie się obywatel danego kraju, a obcy - zbędny to ten, 
który staje na przeszkodzie do podjęcia pracy przez „tutejszego”. Wracając do 
myśli Michela Foucault, mamy również mile widzianego szaleńca. Z 
szaleńców można było bezkarnie robić błaznów, można ich było wyśmiewać 
czy znęcać się nad nimi, otrzymując za to korzyści finansowe. Susan Castillo 
posuwa się do stwierdzenia, władza potrzebuje marginesu społecznego, by 
mogła w pełni sprawować swoją rolę. Niewykluczone, że szaleńcy 
funkcjonujący jako marginalna mniejszość, zadowalali i uzupełniali status 
władców. Im więcej było szaleńców, tym bardziej pewne grupy na tym 
korzystały. Michel Foucault mówi o tym, że szaleństwo mogłoby nie istnieć, 
gdyby ktoś kiedyś nie wymyślił tego schorzenia. Szaleńcy czy 
pseudoszaleńcy mają przewagę w społeczeństwie, ponieważ dysponują 
powszechnym przyzwoleniem na niestandardowe zachowanie, które mają 
obowiązek aktywnie wykorzystywać, w przeciwnym wypadku ryzykują utratę 
swojego statutu i miejsca w społeczeństwie. Prawdziwych szaleńców 
angażowano do głównych ról w teatrze, ponieważ nikt ze zdrowych 
psychicznie ludzi nie mógł tak autentycznie oddać uczuć i emocji jak oni. 
Ujawnienie szaleństwa stawało się ogólnie przyjętą formą krytyki. 
Obraz Wariata, Szaleńca, Durnia to od teraz nie tylko prosta, interesująca, 
przywykła do swej marginalności postać; to strażnik Prawdy zajmujący 
miejsce w samym centrum marginalnej sceny, a rola, jaką odgrywa, 
jest odwrotna do tej, którą pełni w bajkach czy satyrach – nie uzupełnia jej”3. 
Michel Foucault cytując Pascala, mówi, że wszyscy ludzie są szaleńcami, a ci, 
którzy nim nie są, cierpią jedynie na inną odmianę tej przypadłości4.  

Jacques Derrida w pracy Cogito ta istoria szalenstwa przyznaje, że może 
filozofować jedynie w stanie agonii, która jest składową szaleństwa5. Oksana 
Zabużko w pracy Chroniky wid Fortinbrasa pisała o tym, że absolutnie 
wszyscy ludzie stanowią margines. Zabużko cały świat porównuje do 
krwawej opuchlizny, która już prawie rozrywa ten świat niemogący nas 
więcej stwarzać.6 Tytuł pracy Julii Kristevej Sami sobi czużi kryje w sobie 

                                                 
1 Kristeva J.P., tamże s.115. 
2 Tamże, s.27. 
3 Foucault M., tamże,  s. 24 
4 Tamże, s.49 
5 Derida Ż., Cogito ta istoria bożewillja, Kyjiw 2004, s.123. 
6 Zabużko O. Chroniky wid Fortinbrasa, Kyjiw 2006, s. 342. 
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nie tylko opis stanu migranta w nierodzimym środowisku, ale przede 
wszystkim fakt, że to nie my jesteśmy obcy komuś, ale sami sobie jesteśmy 
obcy, jakbyśmy wszyscy cierpieli na konflikt serologiczny. Zostawiając swoje 
– rodzime, przyłączając się do innego - obcego, przekraczamy jedynie granicę 
granicy. Oddalamy się od siebie, ale nie zbliżamy się do obcego. 

Michel Foucault przenosi szaleńca w strefę marginesu, z której istnieje 
możliwość powrotu do centrum lub pozostania na granicy. Dla Michel 
Foucault granica pozostaje ruchoma i może stanowić pierwszy krok z centrum 
w kierunku peryferii, nie oznaczając jeszcze absolutnej docentrowości: 
szaleństwo zaczyna się tam, gdzie zaciera się stosunek człowieka do 
Prawdy1”. Człowiek wątpiący w nią, szukający innej perspektywy, zaczyna 
zmieniać, jak zauważył Carlos Castaneda, swój kluczowy punkt. 
Konsekwencją tego jest przestawienie, destabilizacja świadomości i 
ukierunkowanie się w stronę centrum. Punkt, przesuwając się w jedną stronę, 
trafia na jedną granicę, a poruszając się w drugą - trafia na jej przeciwległy 
punkt. Punkt kluczowy sam w sobie stanowi centrum otoczone grainicami. 
Jeśli go zmienimy i jednocześnie nie wypadniemy na margines, z którego 
trudno jest wrócić, będziemy przebywać na granicy, pełniącej funkcję 
poczekalni, na której możemy oczekiwać rozwiązania sytuacji, odpowiedzi na 
pytanie, dokąd poprowadzi droga?  

Nikt nie przepędza świadomości z granicy, dopóki człowiek sam nie 
stwierdzi, że nadszedł już właściwy ku temu czas. Podobne, graniczne 
sytuacje towarzyszą migrantom, którzy wyjeżdżając do innego kraju na 
pewien czas, planują wrócić do domu i nie starają się zapuścić korzeni w 
nowym miejscu. Na takiej wyimaginowanej granicy można przeżyć całe 
życie, planując powrót, ale nie urzeczywistniając go. Życie na granicy jest w 
pełni możliwe pod warunkiem, że nie mamy świadomości, że taki stan będzie 
trwać wiecznie. Granica może występować jako punkt tymczasowy służący 
regeneracji, przebywając na niej nie dotykają nas centralne czy marginalne 
kwestie. Na granicy wszystko jest graniczne. Drogę z centrum na margines 
lub z marginesu do centrum najłatwiej pokonać tylko wtedy, kiedy proces 
przechodzenia odbywa się systematycznie, etapami. Jeśli jednak hierarchia 
zmienia się gwałtownie i żaden z kluczowych punktów nie zdąży 
się przyzwyczaić do nowych warunków, to zaprzepaszczamy szansę powrotu. 
W szczególnych przypadkach granica może występować jako jedyny wariant 
przeżycia, jako zapasowy pas startowy dla samolotu, który z pewnych 
przyczyn nie może wylądować na właściwym pasie. Michel Foucault pisze, 
że szaleniec wplątany między proste rzeczy, nie znajduje wyjścia z sytuacji i 
jej sensu, nie potrafi oddzielić nocnych przywidzeń od klarownego, dziennego 
obrazu2. Jeśli człowiek nieświadomie przebywa między centrum 
a marginesem, to granica jest właśnie tym jedynym wyjściem, w którym 
można przeczekać zawieruchy i spóbować powrócić na którąś z dwóch 

                                                 
1 Foucault M., tamże, s. 289. 
2 Tamże, s.259. 
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płaszczyzn. Kategoria szaleńców, ze względu na swój stan i zachowanie, jest 
bardzo podobna do pierwszego, wyznaczonego marginesu – migrantów.  

W jednej ze swoich najbardziej znanych prac Nahljadaty ta karaty1 
Michel Foucault wyróżnia jeszcze jedną kategorię marginesu - 
zniewolonych. Jeśli podzielić ich na pomniejsze kategorie, to znajdą się 
wśród nich, znane już wcześniej mniejszości: złoczyńcy, wiedźmy, kobiety 
lekkich obyczajów, alkoholicy, narkomani. Jednak ze względu na fakt, 
iż nietradycyjne zachowanie dwóch ostatnich jest wynikiem czynników 
zenętrznych, powyższa klasyfikacja ciągle pozostaje dyskusyjna. Część 
badaczy uważa, że są oni niesłusznie kwalifikowani do grup magrinesu, 
chociaż u Michela Foucault stanowią oni część zniewolonych, a człowiek 
zniewolony to kategoria marginesu. Więzienie, otoczone nie tylko umowną, 
ale i rzeczywistą, nieprzekraczalną granicą, jest idealnym przykładem 
wyniesienia człowieka poza obszar centrum. Jeśli próbujemy porównać 
więźniów do pierwszej grupy marginesu – migrantów (tzw. obcych), to 
Michel Foucault bardzo trafnie cytuje J. J. Rousseau: „Każdy zresztą 
złoczyńca, naruszając prawo społeczne, staje się przez swe zbrodnie 
buntownikiem i zdrajcą ojczyzny; przestaje być jej członkiem, gdy łamie 
jej prawa; a nawet prowadzi z nią wojnę. Wówczas trwałości państwa nie da 
się pogodzić z jego życiem; jeden z nich musi zginąć. Winowajca zostaje 
stracony bardziej, jako wróg niż obywatel2.” Dokonawszy przestępstwa 
więzień staje się kimś obcym dla swojej Ojczyzny, ponieważ złamał jej 
prawa, zrobił coś niewybaczalnego. Musi zostać wygnany i ukarany. Jednak, 
ani ziemia, ani ludzie nie przyjmują złoczyńcy i migranta. Obcy pozostaje nim 
dla swej Ojczyzny, ponieważ porzucił ją, a nowa przestrzeń nie „wyczuwa 
go”, ponieważ się na niej nie urodził. Złoczyńca, natomiast, sprzeciwił 
się prawu, stał się zdrajcą swojej ziemi – jak migrant; a jeśli spróbuje oswoić 
się na nowym terenie, to staje się prawdziwym „obcym”.  

Autor opisuje różne metody stosowane na przestrzeni wieków służące 
resocjalizacji złoczyńców, tak by mogli powrócić z marginesu do centrum 
(istnieje jednak małe prawdopodowbieństwo, że się tam zaaklimatyzują) 
jednak głównym celem wszystkich tych metod pozostaje trafienie do ich 
duszy przez ciało. Warto w tym miejscu prześledzić nierozerwalną więź 
binarnej opozycji dusza/ciało. Tak jak przestepstwa dokonuje ciało kierowane 
duszą, tak proces leczenia odbywa się przez duszę. Wydaje się, że w opozycji 
dusza/ciało nie ma hierarchii i granicy. Jedno nie może istnieć bez drugiego, 
dlatego musi cierpieć w imię swojej binarnej pary. Dusza w stosunku do ciała 
jest w dobrym położeniu, ponieważ po wypełnieniu swych ziemskich funkcji 
nie przemieni się w śmierdzące bagno, lecz, powołując się na słowa Biblii, 
przejdzie w inną przestrzeń, odrywając się jednocześnie od swojej 
opozycyjnej, ziemskiej części, zyskując niezależność. Dusza, która wychodzi 
poza granicę, staje się zabójcą ciała. I to, co jeszcze w środku stanowiło „ja”, 
wychodząc na zewnątrz, staje się już „nie ja”.  

                                                 
1 W polskim wydaniu: Nadzorować i karać; (przyp. tłumacza). 
2 Foucault M ., Nadzorować i karać, Warszawa 2009, s.88. 
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Analizując funkcje ciała, można zaproponować rozpatrzenie go jak 
centrum z granicą i marginesem. Jeśli zajrzeć do wewnątrz i zobaczyć 
procesy, które odbywają się, co sekundę tylko po to, by w kolejnej sekundzie 
nie ustać, można zauważyć, jak ciało wyrzuca resztki na margines, a w 
odpowiednim momencie, wyrzuci również duszę. Ciało stanowi granicę 
zewnątrzną, może gnić, produkować łzy, pot, rany, ale we współdziałaniu z 
marginesem, środowiskiem obcym, rany na ciele goją się a skóra wysycha. 
Wnętrze ciała stanowi centrum, do którego wszyscy pragną dotrzeć. 
Przykładem może być zachowanie małych dzieci, które na kolanach 
przedzierają się przez najwęższe szczeliny, pomiędzy nogamim siedzących 
za stołem, chowają się w pudełkach, imitując powrót na łono, gdzie było 
przytulnie i bezpiecznie. Jeśli podążać tą myślą, to kobiece organy pułciowe 
stanowią centrum (w stosunku do męskich-marginalnych), które przyciąga. 
Julia Kristeva w swojej pracy Potęga obrzydzenia powołuje się na bardzo 
ciekawą myśl Douglas Mary dotyczącą ciała. „Materia wydostająca się z 
otworów (ciała) z całą pewnością jest marginalna. Plwocina, krew, mleko, 
mocz, ekstrementy, łzy, przekraczają granice ciała. Błędem byłoby uznanie 
brzegów ciała od innych marginesów1”.  

Wracając do rozmowy o więzieniu, gdzie przez ciało odbywa się droga 
oczyszczenia, możemy zauważyć, że pozbawienie wolności jest jednocześnie 
szansą na ratunek i zmianę - dusza nie ma dostępu do ludzkich uciech, a ciało 
odbywa karę w surowych warunkach. Kategoria szaleńców/wariatów w 
swoich marginalnych przestrzeniach jest bardzo bliska zniewolonym, 
ponieważ szaleńcy, tak jak wariaci, są niebezpieczni. Czasami ci pierwsi 
bywają bardziej niebezpieczni niż drudzy, ponieważ moga być nieświadomi, 
niesterowalni. Kategoria „zniewolonych” nie przyjęła się jako oznaka 
marginesu społecznego, chociaż Michel Foucault próbował logicznie 
umieścić je w jednej grupie, i przykładowo postawić obok kategorię 
„artystów”, których również można podzielić na różne podtypy. Z czasem, 
wraz ze zmianą społecznych, religijnych, ekonomicznych priorytetów, 
niektóre kategorie mogą tracić oznaki marginalności, a niektóre – odwrotnie – 
moga je tworzyć. Sens pojęcia marginalności można prześledzić nawet wśród 
bardzo drobnych podtypów. My jednak zwracamy uwagę na najważniejsze 
kategorie, które wykreowały swoją marginalną przestrzeń i godnie spoglądają 
na centrum z perspektywy swojego niecentralnego terenu.  

W swojej ostatniej pracy Historia seksualności Michel Foucault opisuje 
przestrzeń seksualności, wydzielając seksualne kategorie, stany, odchylenia 
od przyjętej normy. Seks, jako pojęcie samo w sobie, jest już 
zmarginalizowane, ponieważ wyniesione poza centrum - poza obszar 
widzialnego. I chociaż jest głównym źródłem wszystkiego, wszystkie 
stworzenia kochają się w celu przedłużenia gatunku lub otrzymania 
przyjemności, to jest przemilczany, schowany, zamknięty, Z czasem podejście 
do seksu zmieniało się – od bycia jednym ciałem, świętością, do pełnego 
upokorzenia i negacji. Jeśli władza stanowi centrum, to Michel Foucault 

                                                 
1 Kristeva J., Potęga obrzydzenia, Kraków 2007, s. 68. 
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podkreśla zniwelowanie marginesu przez centrum, mówiąc, że dla władzy 
seksualność nie jest symbolem a jedynie celem i przedmiotem, dzięki któremu 
istnieje naród1. Władza nie dopuszcza seksualności do poziomu centrum, 
ponieważ taka zmiana może wyrzucić z marginesu również inne kategorie. 
Jeśli zwrócimy uwagę na ludzkie instynkty, to seks i wypróżnianie należą do 
tych procesów, które są skrywane przed innymi. Michel Foucault w swojej 
pracy Historia seksualności wspomina Diogenesa, który, kiedy czuł potrzebę 
zaspokojenia seksualnej żądzy, masturbował się w miejscu publicznym2. 
Diogenes porównywał taki nieskrywany proces samozadowolenia do 
spożywania posiłku w miejscu publicznym. „Jeżeli jedzenie śniadania nie jest 
czymś niewłaściwym, to nie jest też czymś niewłaściwym śniadnie na rynku. 
Tak samo on znajdował w masturbacji najprostszy sposób na osłabienie 
żądzy; żałował nawet, że nie ma równie prostego sposobu na głód i łaknienie. 
Gdybyż i głód można było zaspokoić przez pocieranie pustego żołądka3”. 
Diogenes próbował porównać instynkty, wyprowadzić seks z cienia do 
światła, złamać granicę między nagością a ubiorem, wstydem 
i bezwstydnością. Cały proces traktowania seksualności, tak samo jak 
kategorii wariatów i zniewolonych, należy do duszy i ciała. Kiedy ciało 
odczuwa potrzebę seksualnego zaspokojenia, to dusza może się pohamować 
od uciech i pomoże osiągnąć spokój. „Jeżeli ciało nie potrzebuje, to i dusza nie 
powinna pragnąć4”. Natomiast, gdy dusza pragnie zadowolenia seksualnego, a 
ciało, z powodu niskiego libido, impotencji, zmęczenia, nie potrafi temu 
sprostać, może dojść do rozhwiania własnej świadomości czy nawet do 
zamknięcia się w sobie. Michel Foucault opisuje ścisłą zależność między ciałem 
i duszą twierdząc, że żadne cnotliwe ciało nie może się za takie uważać, jeśli 
dusza w swoich marzeniach i pragnieniach osiągała stan seksualnego 
podniecenia5. Zastanawiające jednak, czy jest możliwe, by dusza człowieka, nie 
raz uczestniczącego w akcie seksualnym, uważała ciało za cnotliwe? 
Czy naprawdę można się uważać za osobę czystą? Wyobrażenie, wiara w sny, 
odczucia i marzenia też są pewnego rodzaju marginalizacją, która odrywa 
człowieka od rzeczywistości, który zaczyna wierzyć w to, co naprawdę nie 
istnieje. Zachowanie Diogenesa może być przejawem samouwielbienia czy 
samozadowolenia, oraz realizają potrzeby działania „tu i teraz” - przejawem 
aktywności życiowej. Jeśli człowiek może się wypróżniać, a mężczyzna prócz 
tego, oddawać swoje nasienie, to jest to oznaką zdrowego ciała, które 
prawidłowo funkcjonuje i pełni funkcje rozrodcze. Oczywiście, niezależnie od 
poglądu, zachowanie Diogenesa jest przejawem własnego strachu i szaleństwa. 

Michel Foucault odwołuje się do opisu wypaczonych form seksualnych 
zachowań: nimfomanów, dewotek, wiernych całe życie jednemu partnerowi, 
biseksualistów, wstrzemięźliwych, ale największą uwagę poświęca relacją 
homoseksualnym. Kobiecy homoseksualizm opisuje jako stosunek między 
                                                 
1 Foucault M., Historia seksualności, Gdańsk 2010, s. 101. 
2 Tamże, s. 147. 
3 Tamże. 
4 Tamże, s. 148. 
5 Tamże, s. 165. 
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dwoma kobietami, który może również oznaczać wiadomość albo poznanie 
babskich sekretów1. Natomiast intymne relacje między mężczyznami to nie 
tylko rozmowy, poznawanie się czy przyjemności. Według Michel Foucault, 
taka relacja między dwoma mężczyznami może być miłością. Autor cytuje 
Ksenofonta: „Stosunki między młodymi chłopcami uważano za zupełnie 
naturalne, a nawet stanowiące część ich trybu życia2”. Homoseksualizm 
zajmuje nikłą pozycję w przestrzeni marginesu, choć i bez pomocy Michel 
Foucault bardzo intensywnie przesuwa się w kierunku centrum. Wszystkie 
seksualne odmienności związane są z konfliktem na linii dusza – ciało. Jeśli 
ciało i dusza nie potrafią się pogodzić, to szukają nowego rozwiązania dla 
sytuacji. Jeśli jednak spełniona pozostaje tylko jedna część opozycji, to 
deformacji może ulec druga część binarnej pary, choć niekoniecznie ta 
poszkodowana. Homoseksualizm, prócz odmienności czy osobistego wyboru, 
jest przykładem nadmiernej uwagi jednostki do siebie samego, chęci 
osiągnięcia zadowolenia, panowania nad sobą.  

Homoseksualizm może mieć różne przyczyny i genezę. Spróbujmy się 
przyjżeć jednemu z podgatunków, który jest konsekwencją narcyzmu. Narcyz 
nie wychodzi poza ramy własnego centrum; rośnie, rozwija się we własnej 
zamkniętej przestrzeni a jeśli na jego terenie pojawi się element obcy, to unosi 
się nad nim, zaznaczając hierarchiczność, ale nie wychodząc poza ramy swej 
przestrzeni. Homoseksualizm wychodzi do centrum jednocześnie nie 
wchodząc do niego, ponieważ połączenie dwóch męskich lub dwóch żeńskich 
organów płciowych nie urzeczywistnia symbolu jedności - uroborosa. 
Nieprzypadkowo Michel Foucault cytuje Prawo Platona: „A jednak nierzadko 
pojawia się stwierdzenie, że stosunek między dwoma mężczyznami i, bardziej 
ogólnie, dwoma jednostkami tej samej płci jest parą psyhin, wbrew naturze. 
Oczywiście można twierdzić, że są to dwie opinie wynikające z dwóch 
postaw: przyzwalającej i wrogiej wobec tego rodzaju miłości. Ale sama 
możliwość obu punktów widzenia jest prawdopodobnie zawarta w fakcie, że o 
ile uważano za całkiem naturalne szukanie rozkoszy z chłopcem, o tyle 
trudniej uznać za naturalne to, co czyni z chłopca obiekt rozkoszy. Do tego 
stopnia, że sam akt, który zachodzi między mężczyznami, można uznać za parę 
physin, ponieważ f e m i n i z u j e jednego z partnerów – aczkolwiek 
pragnienie, kierujące ku pięknu, w dalszym ciągu uważane jest za naturalne. 
Cynicy nie byli przeciwnikami kochania chłopców, nawet, jeśli z niejaką 
złośliwością żartowali z tych wszystkich młodzieńców, którzy przez pasywność 
godzą się na upadek własnej natury i tym samym stają się „gorsi3”. Michel 
Foucault przygląda się myślicielom różnych epok, którzy traktowali 
homoseksualizm nie tylko jak odstawanie od normy, ale jak wyjaśnienie, co 
jest, a co nie jest normą. Filozof w swojej pracy Historia seksualności, 
którą można uznać za encyklopedię seksualności, pozostawia to pytanie 
otwartym, być może, dlatego, że on sam był nieznacznie oderwany od centrum 

                                                 
1 Tamże, s.298. 
2 Tamże, s.240. 
3 Tamże s.258. 
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ogólnoprzyjętej seksualności i szukał odpowiedzi nie tylko dla potomnych, ale 
dla siebie samego, jako współuczestnika marginalnych działań. 

Jeśli spróbujemy mówic o najistostotniejszych kategoriach, które Michel 
Foucault wynosił poza granice kanonu, to nie możemy ominąć jego pracy pt. 
Kim jest autor1, która wywołała burzę dyskusji jeszcze wtedy, gdy mówił o 
niej sam autor podczas posiedzenia towarzystwa filozoficznego 22 lutego 
1969 r. w College de France. Podstawą napisania pracy naukowej były słowa 
Becketa, „jaka różnica, kto mówi – powiedział ktoś, jaka różnica, kto 
mówi2”. Głównym pozostaje pytanie: Kim jest autor? Czy możliwa jest jego 
obecność, personifikacja, czy można go wynieść na margines, aby nie używać 
nazwisk i unikać notek biograficznych? Czy taki proces nie byłby podobny do 
zabójstwa tekstu, czy jak dusza, która opuszcza ciało wcale tego nie chcąc, 
zabija ją? Oczywiście, dzięki takiemu eksperymentowi mogliby się narodzić 
zupełnie nowi, bezimienni klasycy, lecz kto by się na to zgodził? W tym 
kontekście należy wspomnieć znany wszystkim artykuł Rolanda Barthesa pt. 
Śmierć autora, w którym filozof marginalizuje „tego, który mówi”, wynosząc 
go poza ramy swojego tekstu. Roland Barthes uważa, że autor stanowi 
przeszkodę dla tekstu. Interesujące, jakby czytało się książki, gdyby ich 
autorstwo przypisać samemu Bogu. Roland Barthes uważa, że nie istnieje 
jedyne autorstwo, ponieważ tekst jest tkanką cytatów, pochodzących z 
nieskończenie wielu zakątków kultury3. Michel Foucault jest zaniepokojnony 
faktem, że funkcja tekstu zaciera się, gdy odsłonięte zostaje imię autora, 
ponieważ częściej to imię tworzy tekst, a nie na odwrót. Michel Foucault w 
przeciwieństwie do Roland Barthesa nie zabija autora, nie próbuje go 
niwelować, proponuje jedynie przesunąć go na granicę, tak, aby jeśli będzie 
potrzebny, w odpowiedniej chwili móc go przywrócić do centrum i zobaczyć, 
co się stanie z tekstem, w czym tkwi jego wartość. Michel Foucault rzadko w 
swoich pracach daje jednoznaczną odpowiedź na jakieś pytania, on 
podtrzymuje dyskurs i wsłuchuje się w niego. Pytanie: Kim jest autor? do tej 
pory pozostaje otwartym, tak, jak w przestrzeni marginalnej stworzonej przez 
Michel Foucault, do teraz pozostaje puste miejsce z nagłówkiem „autor”.  

Michel Foucault większość swoich prac poświęcił osobistościom 
marginalnym, kategoriom, stanom, uczuciom. Autor przeniósł przestrzeń poza 
granice centrum, tworząc nowe marginalne centrum o różnych płaszczyznach dla 
istnienia i realizacji wyniesionych poza granicę ludzi marginesu. Być może dla 
destrukturalistów to całkiem nieźle opisany schemat alternatywnego, nowego 
świata, nawet, jeśli istnieją tam pewne kanony i niebezpieczeństwo utopii. 

 
 
 
 

                                                 
1 Mishel F., Sho take awtor?//Antologia switowoji lateraturno-krytychnoji dumky XX st., Lwiw 

2002, s.598-613. 
2 Tamże s.448. 
3 Barthes R., Śmierć autora//Teoria literatury XXI w. Antologia, Kraków 2007, s.358. 
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АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 
Аксіологічна взаємодія науки з іншими соціокультурними інститу-

тами нашого суспільства вкрай потрібна, особливо це стосується гумані-
тарних наук, бо саме від них найбільш залежить формування цінностей 
сучасної людини. 

Наші цінності обумовлюють дії, вибір напрямку руху й обов’язково 
пов’язані з картиною світу. Отже, проаналізувавши реалії та міфи інфо-
рмаційного суспільства, ми отримуємо можливість уявити собі дійсний 
напрямок руху сучасного суспільства, роль гуманітарної науки в його 
виборі й забезпеченні руху суспільства в цьому напрямку. 

Результатом інформаційної революції кінця XX ст. є становлення 
суспільного устрою, в основі якого лежать комплексні, різнобічні знання 
й нерозривно пов’язана з ними інформація. В сучасному суспільстві ін-
формація виступає як важливий стимулятор соціальних змін і, на думку 
У.Мартіна, формує «інформаційну свідомість», тому настільки важли-
вою є культурна цінність інформації.  

Вся інформація, яку ми отримуємо, проходить крізь призму нашої сві-
домості, через певну структуру і фільтри, сформовані впродовж усього 
життя. І перше місце в формуванні чіткої свідомості людини можна відда-
ти гуманітарній науці, бо вона поступово, крок за кроком формує наш сві-
тогляд та певну структуру цінностей. Раніше цю роль виконувала релігія, 
але в сучасному світі вона втратила основну роль вихователя і стала лише 
одним з аспектів становлення свідомості людини. Тому так важливо звер-
нути увагу на цінності, яки формуються гуманітарною наукою, та виділи-
ти основні напрямки впливання її на формування особистості людини.  

 В наш час відбувається швидке утворення всесвітнього інформаційно-
фінансового простору. Мережеві структури забезпечують глобалізацію ка-
піталу й децентралізацію виробництва й праці. Транснаціональні корпорації 
входять у союзи з мегаполісами і формують структурні вузли мереж, як ре-
зультат – структурується єдиний ринково-інформаційний простір. При цьо-
му, паралельно з процесами інформатизації, розвиваються процеси глобалі-
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зації. У процесі інтеграції світового ринку виникає єдиний світ, але не як 
визнання різноманітності, взаємної відкритості, а скоріше як єдиний товар-
ний світ. Принцип максимального виробництва стверджує: що б ми не ви-
робляли, але чим більше ми створюємо, тим краще. Успіх країни вимірю-
ється сьогодні не рівнем духовності чи моралі, а зростанням виробництва. 
Змагання між країнами базується на тому ж принципі.  

На наш погляд, в сучасному суспільстві панує філософія прагматиз-
му, яка якраз підходить для розповсюдження вищевказаних процесів, 
коли головна цінність у життя людини – це здатність виробляти й зароб-
ляти. Тільки сучасна людина не усвідомлює, що вона живе за цією філо-
софією, котра повільно вплелася в її світогляд і мислення, стала невиди-
мою та вже керує її життям. На фоні процесів глобалізації проходить 
знищення цінностей патріотизму, поваги до батьків, родини та інших 
переконань, які колись були безумовною запорукою існування порядної 
людини. І саме гуманітарна наука може повернути людину до усвідом-
лення цінностей сучасного буття та зупинити процес руйнації культури 
суспільства та окремої людини в угоду глобалізації капіталу та форму-
вання єдиного економічного простору і єдиного світового уряду. 

З виникненням мережі Інтернет з’явилося нове інформаційне сере-
довище, в якому інформація транслюється, складається, копіюється 
практично миттєво.  

Якщо вивчати розвиток технічних параметрів і засобів передачі ін-
формації в мережі Інтернет, не вдаючись до ціннісних критеріїв аналізу 
трансльованої інформації, то до цього розвитку можна абсолютно обґру-
нтовано застосовувати поняття прогресу. Але якщо проаналізувати ная-
вну в мережі Інтернет інформацію з аксіологічних позицій, то цілком 
можна буде погодитися із Хейзінгою та Ортега-і-Гассетом у тому, що ми 
живемо в епоху «вертикального вторгнення варварства». Гуманітарна 
наука має стати на завади цім процесам, особливо це стосується мови. 
Якщо російська мова, яка була сформована впродовж віків, відчуває си-
льний вплив сленгу та іншого мовного варварства, то як цей вплив відо-
бражається на українській? Українська лінгвістика має перебувати на 
варті, щоб запобігти забрудненню мови.  

За гуманітарним знанням залишається збереження цінностей, які 
формують свідомість людини, а також запобігання руйнівнім процесам, 
що нав`язуються глобалізацією та потребами світового ринку. 
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© Леся Мирутенко  
(Чернівці) 

 
ЕТИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ 

 
Заняття наукою – досить специфічний вид діяльності людини. За 

останні десятиріччя результати такої діяльності здійснюють негативний 
вплив на людину та людство загалом, чим викликають неоднозначну 
оцінку наукових відкриттів. Це призвело до потреби морального регу-
лювання наукової діяльності. 

Вивченням специфіки морального регулювання у науковій сфері за-
ймається окрема дисципліна – етика науки. Предметом її дослідження є 
пошук й обґрунтування таких моральних цінностей, норм і правил, які б 
сприяли більшій ефективності наукової діяльності та її удосконаленню з 
погляду суспільного блага. Система таких цінностей, норм і принципів 
називається етосом науки. Зокрема етос науки, з одного боку, регулює 
взаємостосунки в середині самого наукового співтовариства, а з іншого – 
знімає загострення стосунків між суспільством загалом і наукою як од-
ним із багатьох соціальних інститутів. 

Якщо у ХІХ ст. науку вважали джерелом технічного та морального 
перетворення суспільства (М.Бертло, Е.Ренан), то після Другої світової 
війни переконлива могутність науково-технічних досягнень стала очевид-
ною, суспільство усвідомило неоднозначність і небезпеку як соціальних і 
людських наслідків, так і самих методів та процесів отримання нових нау-
кових знань. Питання про наслідки використання науково-технічних дося-
гнень постало особливо гостро після створення та використання зброї ма-
сового знищення. Це призвело до того, що об’єктом уваги співтовариства 
фізиків, передусім ядерників, стала моральна оцінка як їх участі у розробці 
такої зброї, так і руйнування етичних підвалин цивілізації наукою і техні-
кою (А.Анштайн, М.Борн). Пізніше моральній оцінці піддають і ті чис-
ленні здобутки розвитку науки, які негативно впливають на навколишнє 
середовище, у якому існує людина. У зв’язку з цим утворюються відпові-
дні товариства, організації, проводяться конференції, приймаються різно-
манітні документи, що відстоюють права людини, людства та світу на іс-
нування без негативного впливу досягнень науки та техніки. 

До проблематики етики науки відносять і моральну оцінку пізнава-
льної діяльності та її мотивації. Для характеристики такої проблематики 
використовують термін “етос науки”, запроваджений Р.Мертоном, який 
під етосом розумів комплекс цінностей і норм, що відтворюється у науці 
та приймається ученими, підкреслюючи цим самоцінність науки. Ця 
концепція стверджувала, що наука є вільним пошуком істини та раціо-
нальною критичною дискусією. Звідси, з одного боку наука репрезентує 
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цінності демократії, а з іншого – саме у демократії знаходить умови для 
свого розвитку. Етос науки описаний дослідником за допомогою чоти-
рьох засадничих цінностей: універсалізм, колективізм, незацікавленість, 
організований скептицизм. Такий погляд критикували сучасники, наго-
лошуючи на абстрактності цих цінностей і на тому, що вчені часто не 
дотримуються їх і не несуть за це жодної відповідальності. Під тиском 
такої критики Мертон висловлює думку про амбівалентність моральних 
норм, які діють у науці, що призвело до появи нового об’єкта досліджень 
етики науки – моральних проблем не лише проведення досліджень, а й 
публікацій результатів, консультування, участі у експериментах та ін. 

Сьогодні моральні проблеми біомедичних, екологічних і генетичних 
досліджень стали полем вивчення нових галузей сучасної етики науки – 
біоетики, еволюційної етики, екологічної етики, біофілософії. 

Сучасна техногенна цивілізація перебуває у кризовому екологічному 
стані. Його причиною, на переконання В.Стьопіна, є те, що в техноген-
ній цивілізації формується специфічна система цінностей, згідно з якою 
виникає особливе розуміння влади, що постає не лише як влада людини 
над людиною, а й над природними та соціальними об’єктами. Таку владу 
забезпечує людині наука. Отже, формується ставлення до світу як до 
такого, що існує для людини, а до природи – як до об’єкта володіння і 
підкорення [див.: 3]. 

Очевидно, що наука стала причиною кризових явищ людства, однак 
вихід з них не можна знайти, не використовуючи досягнення сучасної 
науки та новітніх технологій. Тож потрібно з’ясувати, на яких світогляд-
них засадах використовувати науку, яким є тип раціональності, що від-
повідає сучасному етапові її розвитку. Зокрема, В.Зінченко вважає, що, 
розв’язуючи глобальні проблеми, потрібно звертатися до “іншої, гуман-
ної, культурної науки” [див.: 2]. Подібну думку висловлює і А.Швейцер 
у своїй етичній концепції, засадою якої є шанобливе ставлення до життя. 
Тут принцип самоцінності життя (життя окремої людини та життя зага-
лом) розглядається як засада нового світогляду – оптимістичного, тако-
го, що розвивається в умовах гуманної культури [див.: 4]. 

Пошук такої науки в сучасній філософії науки відображається у дос-
лідженнях нового типу наукової раціональності, орієнтація на який не 
мала б спричиняти кризового стану культури, природи та людини. При 
цьому суттєву роль починають відігравати моральні засади. В діяльності 
зі складними системами є не лише знання, а й моральні принципи, які 
мали б контролювати дії науковців. Отже, рух до постнекласичної науки 
пов’язаний із включенням аксіологічних аспектів в наукове пізнання, що 
веде до зміни традиційної системи цінностей. 

Зокрема, Е.Агацці вважає, що вчені мають усвідомити важливість 
універсальних людських цінностей. Водночас, “філософи моралі”, на 
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його думку, мають бути компетентними в реальних питаннях, що вини-
кають у процесі наукового дослідження. Тож, однією з центральних ети-
чних проблем сучасної науки стає проблема відповідальності за наслідки 
втілення результатів наукових відкриттів. Дослідник переконаний, що у 
разі відмови від застосувань шкідливих результатів науки, таке викорис-
тання стало б неможливим [див.: 1]. 

Отже, головними етичними нормами сучасної науки мають бути 
безкорисливий пошук і обстоювання істинного знання; прагнення збага-
чувати науку новими результатами, які не завдавали б шкоди людині та 
навколишньому середовищу; добросовісне обґрунтовування нових нау-
кових тверджень і гіпотез не лише заради нових наукових відкриттів, а й 
для користі самої людини; сприяння відкритості у обговоренні питань і 
заохочення наукової критики; свобода наукової творчості; і найголовні-
ше – соціальна відповідальність вченого за свою наукову діяльність. 
Остання вимога узгоджується з переконанням М.Бердяєва, що людина 
техногенної цивілізації хоче взяти на себе роль “творця”, однак при цьо-
му вона має взяти на себе і величезний тягар відповідальності за наслід-
ки своєї діяльності. 
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AESTHETIC CRITERION IN THE SCIENTIFIC 

AND RELIGIOUS KNOWLEDGE 
 
In the beginning of the 20th century it is getting more obvious that beauty 

has not only particularly historical (relative) but also universal metaphysical, 
transcendental (absolute) content, as well as any other all human value. The 
issue of the connection of axiological content of the category of beauty with 
other fundamental value universals is of great interest. 

The establishment of such relatively independent branch of the 
methodological knowledge as the aesthetics of science proceeds slowly, 
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though different aspects of its meaningful filling are widely elucidated in the 
articles and monographs dedicated to the general axiology or some of its 
aspects. Special attention should be paid to the ideas of the scientists who 
speculated on the questions of the value stipulation of the scientific cognition, 
harmony and beauty of the universe. 

Modern literature comprehensively analyzes peculiarity of the 
gnoseological component of the scientific knowledge. Moral and aesthetic 
problems, connected with perception and use of knowledge in the practice, 
were also actively and productively investigated. Aesthetic parameters of the 
scientific knowledge have been poorly researched. The value status of beauty 
in the religious knowledge is totally unnoticed, though it is very important in 
argumentation of the possibilities of the mutual convergence and practical 
appliance of the cognitive potential of knowledge and religion. 

Assigning unquestioning achievements of the representatives of the 
aesthetic theory of value, we must admit that the aesthetic component of the 
knowledge in general remains scantily explored, not mentioning comparative 
analysis of the aesthetic dimension of the scientific and religious knowledge. 
This topic attains significance in connection with the development of integration 
processes in the sphere of the scientific cognition and culture in general, 
important element of which has always been science even when it declared its 
value neutrality. This very aspect will be in the centre of our attention. 

Our investigation has been made in the course of the conceptual directive 
formed in the monograph “Value Potentials of the Knowledge” by M. 
Marchuk (Chernivtsi, 2001.) which deals with the interconnection of all 
elements of the axiosphere of knowledge in their universality. Scientific 
cognition, to the author’s mind, is, first of all, an act of the scientist’s 
intellectual creative work, but artistic-aesthetic and religious (sacral) 
potentials of thinking are enabled here. Being forms of the conscious 
interaction with the world, science, art and morality spring up from the same 
root – the need to actualize human basic creative potentials. Peculiarities of 
the socio-cultural environment, in which this need is met, determine which 
potentials will have more chances to be actualized. But in any case 
interdependence remains. Thus intellectual satisfaction has both aesthetic and 
moral dimensions. Results of the scientific activity can also be estimated with 
the help of these criteria. That is why it is appropriate to speak of ethics and 
aesthetics of the science as of elements of the same philosophical discipline – 
axiology of the scientific knowledge. 

Every positive value is concerned with the necessary to the degree to 
which it is commensurable with the Absolute Good, or at least, with one of its 
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higher axiological hypostases – Truth, Good or Beauty. Value of the Truth as 
an epistemic criterion of the knowledge is closely connected with the value of 
Good as the final aim of the human will and value of Beauty as a universal 
measure of the aesthetic sense, emotional experience, and creativity. Together 
they form a universal coordinate system, in which a man can strictly 
differentiate truth and lie, good and bad, beautiful and ugly. 

Value category Good represents the highest spiritual value as an organic 
unity of Truth, Good and Beauty. In the religious language it is God. Really in 
its marginal meaning Beauty becomes divine. We can say the same about 
Truth and Good in marginal meanings of these universal landmarks of the 
human spiritual activity. Marking three coordinates of the axiosphere of 
culture (the world of values), Truth, Good and Beauty in their own way 
express triune content of the absolute value. 

Belief in God is considered to be the guarantee of the spiritual rigorous 
development of a man and a society, comprehensive and integral realization of 
the spiritual potential of the culture, aesthetic sphere of the human interaction 
with the world, which without connection with the absolute value loses its 
humanistic directivity, as the deviance from the absolute leads to the 
unreasonable absolutization of the relative landmarks. Hypertrophied adoration 
of the truth can conceal real danger to lose moral-religious and artistic-aesthetic 
criteria of the necessary which can negatively influence the understanding of the 
truth which will inevitably reduce to the traditional-rational content. 

Today we deeply realize that knowledge, being an element of the 
axiosphere of the culture, has not only rational dimension, but also ethic and 
aesthetic parameters which are usually not paid attention to, especially when 
speaking about scientific knowledge. Previously predominating in the 
methodology of science the ideal of the value neutrality of the theoretical 
knowledge obligated scientists to abstract from subjective things which can 
prevent from unbiased reflection of the reality, nonrelatively with the norms, 
ideals and values spread in the society of some historical period. Central to 
this opinion was objectivist metaphysical view on the nature from the point of 
the so-called “absolute observer”. When it became clear that such directive 
was an unrealizable dream, that any knowledge is relative, commensurable 
with cognitive abilities of the personality of a scientist and the level of the 
development of the cognitive human culture, value problems returned to the 
field of philosophy and methodology of science. 

Unlike scientific knowledge, religious one is based on the metaphysical 
foundations of the objective idealism because it grounds on the belief in 
eternal truth, which gradually reveal in a man in the process of the cognition, 
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on one hand, the Book of Nature and, on the other hand, - the Book of 
Revelation, given to people by the God. 

In the final conclusion scientific and religious knowledge (despite all 
differences between them) spring up from one root – the process of the cognition 
of the essence of the world, though they are oriented to different values. The truth 
for the knowledge is self-valuable, totally independent from other values, religious 
ones as well. Religious knowledge is impossible without dependence on absolute 
axiological directives, because belief in God is value potency. 

Science in the period of its development doubted objectiveness and 
credibility of the axiologically “loaded” knowledge, cultivating abstracted 
from the ideals of Beauty, Good, Bless value of truth as actualization of the 
potential of the rational and practical interaction of the man and the world, 
and that is why it denied not only ideologically colored religious knowledge 
with its claims to posses unattainable for science truth, but also ethic and 
aesthetic aspects of the scientific knowledge. 

Today people reconsider these and many other preconceived 
interpretations which caused the separation of science from culture and real 
threat of its hypertrophic self-sufficient development, free from conventions 
which are imposed by all-human values. Development of science is 
determined basically by particular pragmatic aims, though it also needs 
absolute value directives (such as guarantee of the general direction of the 
strengths of its creators for Good). 

Pursuits of the ways of the solving of such uneasy problems as 
peculiarities of the scientific and religious understanding of the world must be 
accomplished from the different points of view. On this way we’ll encounter 
many difficulties, because there still exist stereotypes and superstitions 
concerning incompatibility of the criteria of the estimation of validity of 
knowledge in the sphere of science and religion. Value approach is an attempt 
to investigate the problem from the alternative as for science and religion 
view. In the perspective it can create premises for the overcoming of the 
conflict. Only harmonious combination of intellectual, ethical, aesthetical 
aspects of the scientific-technical development is the guarantee of the way-out 
from the global civilization crisis of the modern humanity. Mutual approach 
of science and religious knowledge, in which due to the connection with 
transcendent essence the primeval syncrecy has been preserved, can accelerate 
solving of this problem. 
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(м. Дрогобич) 

 
БУТТЯ ЯК ВЕРШИНА АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

 
 Звертаючись до проблеми цінностей, слід відмітити, що поворотним 

пунктом у її розвитку постала філософія І.Канта, зокрема, його вчення 
про регулятивні принципи практичного розуму, згідно з яким найвищі 
цінності буття мають не онтологічні, а виключно регулятивні підстави 
до існування. Цим самим Кант першим розмежував поняття буття і бла-
га, протиставляючи сферу моральності як свободи сфері природи, що 
має підлягати закону, доконечності.  

 У працях учнів і послідовників І.Канта проблема цінностей набула 
вже самостійного значення. Аксіологічний напрям у філософії почав 
формуватись у другій половині ХІХ ст. в працях Г.Лотце, 
В.Віндельбанда, Г.Ріккерта, не оминув дослідження цієї проблеми і 
В.Дільтей. У ХХ ст. аксіологічну проблематику продовжують активно 
розробляти представники феноменології, герменевтики, екзистенціаліз-
му, теорії соціальної дії. Ця велика дослідницька активність свідчить про 
нездоланність висхідної філософської колізії – розуму і цінностей. Лінія 
розмежування проходить для філософських шкіл через проблему раціо-
нальної чи моральної (ціннісної) визначеності світу. Важливими, отже, 
стають запитання: чи може людина, спираючись на власний розум, гар-
монійно, досконало влаштувати своє життя, чи вона мусить визнати іс-
нування вищих від розуму цінностей, які потрібно сприймати як закон? – 
ось основне поле цієї світоглядної колізії.  

 Дослідники аксіологічної проблематики на початку ХХ ст. – 
М.Лосський, Н.Гартман, та Г.Гурвич, розглядаючи можливість вирішен-
ня цих питань, висловлюють своє бачення при визначенні цінностей 
цього плану. Так, М.Лосський у своїй праці [2] посилається на 
Н.Гартмана, який вважає, що цінності суть не закони, а змістовно-
матеріальні, об’єктивні утворення. Вони є ідеальними, їх буття не має 
«існування», але їх матерія доступна реалізації. Цінності – сутності, вони 
є специфічною якістю речей, відносин, осіб. Вони є такими сутностями, 
завдяки яким усе, що їм притаманно, стає цінним. Філософ наполягає, 
що вони є доступними не думці, а емоційному та інтуїтивному баченню. 
Однак знання про них, як і будь-яке інше знання, носить теоретичний 
характер. Відстоюючи об’єктивність цінностей, Н.Гартман так само, як і 
М.Шелер, стверджує існування абсолютних цінностей.  

 Цінності можна виразити в ідеях, обґрунтувати їх логічно, розвиваю-
чи всі наслідки, що випливають з їх змісту, але самі вони не суть ідеї, а те, 
що можна охарактеризувати як певний шлях життя, образ життя або як 
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певний спосіб буття людини у світі, спосіб ставлення до світу. Цінності, як 
вже зазначалося раніше, можуть бути реально визначальними в повсяк-
денних діях, вчинках, відносинах, але, зовсім не втрачаючи своєї інтенції, 
бути здійсненими в кожному наступному вчинку і відносинах. Цінності – 
це суть того, що отримує свою ззовні визначену символічну форму в діях, 
вчинках, предметах, думках і розмовах. Цінності, якщо вони «поселилися» 
в душі індивіда, тобто є прийняті ним, складають сутність, яка пронизує 
собою весь його душевно-духовний світ, надаючи зміст його життю: всі 
потреби, думки, поривання, прагнення і бажання так чи так виступають її 
проявами, тією мовою, якою вона говорить – прямо чи з натяками, але, як 
правило, ніби-то натяком, тобто символічно.  

 Варто зазначити, що загальнолюдські цінності актуалізуються в су-
часності, оскільки вони є нерозривно пов’язані з розв’язанням глобаль-
них проблем сучасності, воночас вони є «недосконалим» поняттям, оскі-
льки мають широку амплітуду варіацій, тому що нерозривно пов’язані з 
культурою, менталітетом, національною духовністю. 

 Цінності утворюють загальне як складовий смисл усього простору 
душі індивіда, надають йому таким чином цілісність при всьому різно-
манітті пластів, форм і проявів душі та всього зовнішнього, у чому вони 
фіксуються, виражаються і символізуються. У цій символічній формі 
вони адресуються від душі до душі, від індивіда до індивіда. Адже сим-
вол є дещо, що своєю формою буття вказує на певний зміст.  

 У більшості випадків, при суто емпіричному, некритичному відтво-
ренні побутового значення цього слова, або ж при його стереотипному 
використанні вважають, що цінностями є все те, в чому людина відчуває 
потребу. Але з таким підходом, напевно, не залишилося б майже нічого, 
що не було б цінністю для людини; усі предмети, якими вона користу-
ється, все, чого потребує, набувають статусу цінності. У цей же ряд пот-
рапляють і всі моральні та духовні цінності, їх рубрикують та класифі-
кують, зокрема на матеріальні та ідеальні. Цим завзято займаються в 
царині науки про цінності – в аксіології. При такому розумінні справа 
зводиться до того, що всьому наявному буттю дається нова назва, відбу-
вається «перереєстрація» явищ цього ряду.  

 У цьому контексті, на наш погляд, важливо уточнити значення цьо-
го поняття: тому, що іменувалося ідеєю епохи, духом тієї чи тієї культу-
ри, духом народу або ще якось інакше, найбільше підходить поняття 
«цінність». Для коректного використання цього поняття, потрібно зро-
зуміти його смисл та експлікувати зміст, визначити критерії цього по-
няття, за якими явища цього ряду можна було б відрізнити від інших. 

 Насамперед потрібно зазначити, що навіть у повсякденному вжи-
ванні цього поняття, розуміється дещо таке, що має відношення до ви-
значальних засад життя. Це не просто те, що можна використати для 
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чогось, що має обмежене значення, а те, в ім’я чого проживається життя, 
те, чого люди хочуть заради нього самого, а не заради чогось іншого. 
Цінність несе в собі зміст чогось належного. Цінність, навіть якщо вона є 
реалізованою, не втрачає своєї якості належного, вона все одно виявля-
ється попереду, адже, навіть реалізована, вона повинна знаходитися в 
процесі реалізації, реалізовуватися в кожному новому акті життя, завжди 
утверджуватися, як і саме життя. Ми вважаємо, що цінність виявляє 
свою змістовність загальним характером для життя суб’єкта, його душі 
та для певної своєрідної культури.  

 Важливо уточнити сенс цінності, який пов'язаний з її оцінкою. Вже 
на рівні чуттєво-сенситивного відображення об’єктів відбувається їх 
зіставлення, порівняння та виділяються подібні чи відмінні їх ознаки, 
якості. У більшій мірі ці операції здійснюються під час утворення абст-
ракцій. Тут свідомість індивіда, подібно до автоматичного устрою, ре-
єструє лише те, що є в самих предметах і процесах незалежно від став-
лення до них суб’єкта. Це також оцінка, але така, що цілком визначаєть-
ся об’єктами, наявністю в них загальних та специфічних ознак, які є да-
ними «від природи» незалежно від індивіда. Від останнього йде актив-
ність, яка формує уявлення або поняття.  

 Але вже тут, за об’єктивного на перший погляд підходу, виявляєть-
ся, що суб’єкт виділяє також те, що йому «потрібно», «важливо», «ціка-
во» і т.п. Такого роду оцінки спрямовані не стільки на об’єкт, скільки на 
самого індивіда, його потреби, духовні вимоги. Вони виражають став-
лення людини до об’єкта, його особливості. В пізнанні ці оцінки злива-
ються із «об’єктними», але їх можна і потрібно розрізняти, оскільки вони 
є специфічними і виражають нову сторону у відношенні суб’єкта до 
об’єкта. Вони нерозривно пов’язані з цінностями людини і тому назива-
ються «ціннісними оцінками». Поняття «оцінка» є співвідносним з по-
няттям «цінність». У цьому своєму значенні поняття «оцінка» і викорис-
товується в гносеології та аксіології.  

 Існує думка, що нав’язане кимось, або дане від самого початку, не 
може займати в людині, в її душі місце цінності і не буде для неї смис-
лом її існування. Те, що дане людині від народження, безліч фізіологіч-
них процесів у її організмі або не стають предметом її мислення й усві-
домлення, або, якщо і стають, то в кращому випадку усвідомлюються як 
деякі потреби, але аж ніяк не те, заради чого людина живе. Духовні цін-
ності людини, в контексті вищезазначеного, ми вважаємо, і є рушійною 
силою для людини, спонукають зростання її свідомості, душевного світу. 
Саме вони дають нам змогу побачити і зрозуміти, що дійсно є важливим 
і заради чого варто жити.  

 З тієї концепції, що покладена в основу праці А.Абишевої «О поня-
тии «ценность» [1] постає, що цінності можуть бути лише надбанням 
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самої людини, вони можуть бути створені лише самими людьми. Тільки 
люди самі можуть обирати ту чи ту цінність для себе, або не обирати 
жодної, піддаючись плину подій та обставин; свобода уявляється їм мо-
жливістю вибору. Але те, що люди обирають для себе, як цінність свого 
життя, у чому вони бачать сенс свого існування, не обов’язково є чимось 
піднесеним і благородним; воно може бути спрямоване і проти інших 
людей та суспільства. Те, що люди обирають, що роблять для себе сен-
сом, через що відчувають себе людьми, залежить від їх суб’єктивного 
людського рівня, від того, яка це людина. Вибір чогось дійсно високого і 
спрямованого на благо людей відбувається за умови, що цінність – це те, 
через що люди відчувають себе людьми, те, що є за їх власним ставлен-
ням до себе, мірою людського в людині.  

 Ми переживаємо епоху, в якій відбувається знецінення попередніх 
цінностей, якими людство жило й шанувало. Економічні, екологічні, 
політичні та інші кризи в усіх тих випадках, коли має місце духовна, 
ціннісна криза, є наслідком і частиною останньої. Духовна, тобто цінніс-
на криза тим і відрізняється від усіх інших, що тут людина ніби втратила 
саму себе, те, з чим вона себе ідентифікувала, вірила, і те, що є для неї 
цінністю і сенсом буття, це і є вона сама в її глибинній сутності. З її 
втратою настає час покінчити з цим життям, яке стало порожнім, позба-
вленим свого сенсу, оскільки, наприклад, за висловлюванням Ж.-
П.Сартра, таке існування є існуванням без сутності [3]. При тому, якщо 
жодна цінність не вкорінена в людині біологічно, мабуть, все ж таки є 
одна така, що набувається людиною з первісних часів. Це сама її свобо-
да, яка розуміється як можливість вибору і самовизначення. Свобода для 
людини є цінністю з цінностей, це та глибинна цінність, яка визначає 
можливість будь-якої іншої, яка тільки може бути. Свобода як сутність і 
є глибинним смислом людського буття, без якої воно втрачає зрештою 
свою суб’єктність. Втративши можливість самовизначення, людина пе-
рестає бути людиною.  

 Свобода є у більшості випадків не усвідомлюваною, прихованою у 
безсвідомому людини, як її цінність, вона є глибинним смислом; поки 
вона є, людина не втрачає свою людську якість. Отже, мовиться про цін-
ність будь-якої людської істоти, незалежно від національних, культурно-
цивілізаційних, історичних і т.д. меж і особливостей, про людську цін-
ність загалом.  

 Основна проблема теоретичного аналізу цінностей зумовлена тим, 
що в сучасному суспільстві ми частіше зустрічаємося з аксіологічними 
гаслами, ніж із аксіологічною реальністю. У цьому зв’язку основне ме-
тодологічне завдання аксіологічного аналізу процесів і явищ дійсності 
бачиться в дослідженні домінуючих в культурі норм, ідеалів, цілей, сми-
слів і принципів дії. Такий підхід дозволяє окреслити сутність і специфі-
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ку тих реальних цілей, які закладені в основу сучасної культури та її со-
ціальних інститутів. 

Можна багато розмірковувати про сенс цінностей у людському бут-
ті, звертатися до різноманітних гіпотез, які розкривають ту чи ту їх сто-
рону. Та говорячи про загальнолюдські, так би мовити, універсальні цін-
ності, слід зазначити, що орієнтирами, які одухотворяють діяльність лю-
дини, звичайно вважають ті смисложиттєві цінності, які вибиваються за 
межі прагматичного, меркантильного світоставлення. Смисложиттєве 
значення цінностей цього типу визначається тим, що завдяки їх засвоєн-
ню людина не лише самостверджується у реалізованих нею наявних по-
требах, а й підноситься до принципово нової якості буття, на якій осяга-
ється сенс власного існування. Смисл цих цінностей (смисложиттєвих, 
найвищих) не вичерпується кінцевими потребами не лише індивіда, а й 
будь-якого класу, суспільної або культурної формації чи навіть людства 
в цілому. Навпаки, сенс існування самих індивідів, класів, культур, сус-
пільств і людства загалом суттєво пов'язаний із відкритістю для них ідеї 
смисложиттєвих цінностей. Обираючи подібні цінності, людина утвер-
джує тим самим духовну гідність і дієвість своїх мотивів, цілісність своєї 
свідомості загалом. 
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КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ДУХОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В РАЗВИТИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Прогресс любого общества, его авторитет и гуманитарная безопас-

ность, т.е. защищённость экзистенциональных интересов субъектов, за-
висят в значительной мере от степени единства и сплочённости народа. 
Чем социум организованней, тем меньше в нём конфликтов, а у страны 
больше позитивных перспектив и альтернатив в развитии.  

Проблема консолидации стояла перед большинством обществ про-
шлого, и она не утратила своей актуальности в современном мире. Воп-
рос лишь в степени её остроты и значимости. В социумах, переходящих 
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от тоталитаризма к демократии и гражданскому обществу, эта проблема, 
как правило, является одной из первостепенных.  

Реформирование современного украинского общества осуществляе-
тся на постсоветском фундаменте, объективное состояние которого та-
ково, что многие демократические проекты и процессы являются нераз-
витыми и незрелыми. Модусы этой неразвитости и незрелости многоли-
ки, с одной стороны. С другой стороны, огромны, по сути – неисчерпае-
мы потенциальные и актуальные возможности консолидирующей функ-
ции духовных ценностей в преодолении этой неразвитости и незрелости. 

Прежде всего, неразвита и незрела связь политики с жизнью. Поэто-
му экзистенциально-прагматически украинское общество более консо-
лидировано, чем его элита.  

Неразвита и незрела религиозная составляющая духовности украин-
ского общества. Так, несмотря на значительный количественный рост 
Украинской Православной Церкви за годы независимости, христианские 
ценности не стали пока определяющими для украинского общества. К 
сожалению, практикующие члены Церкви составляют относительно не-
большой процент населения Украины. Большинство наших соотечест-
венников остаются номинальными христианами. В своей жизни они ру-
ководствуются идеалами, далёкими от евангельских заповедей. Поэтому 
остаётся актуальной задача реального воцерковления украинского обще-
ства. Жизненность и эффективность последнего в его самобытной пра-
вославно-славянской ментальности, возрождение и культивирование 
которой может стать реальной стратегией консолидации общества.  

Подтверждением сказанного, могут быть, например, данные иссле-
дования, проведённого научным сотрудником Института философии 
НАНУ Н. Гавриловой (Карпенко О. Во что и как верит молодёжь Украи-
ны? //Православная церковная газета, № 5 (279), март 2011. С. 16). Было 
опрошено 1114 респондентов, из которых - 820 студенты светских вузов, 
230 студенты протестантских учебных заведений и 64 студента право-
славных семинарий и богословских факультетов.  

Молодежная религиозность типологически делится на институцио-
нальную (верующие одной конфессии) и неинституциональную (кон-
фессионально неидентифицированные верующие). Институциональное 
религиозное сознание присуще 41,2 % опрошенных, а неинституциона-
льное - 33,8 %.  

13,2 % колеблются между верой и неверием, 6,3 % - неверующие, 3,3 
% находятся в религиозных исканиях и 2,2 % равнодушны к религии. 
Институциональное религиозное сознание представляют: православные 
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- 33,7 %, греко-католики - 2,3 %, мусульмане - 1,7 %, римо-католики - 1,3 
%, баптисты - 1 % и другие. 

Для неинституционального религиозного сознания характерны: пас-
сивность в вере, её фрагментарность, одновременная принадлежность к 
разным религиозным организациям, отказ от авторитета Церкви, обусло-
вленный негативным опытом удовлетворения своих духовных потребно-
стей в лоне конкретной Церкви, игнорирование культовой практики.  

Основные тенденции религиозности современного студенчества: от-
сутствие чётких представлений о базовых вероучительных истинах; ре-
лигия рассматривается как обычная культурная среда и национальный 
способ бытия; более интенсивный поиск личной встречи с Богом, чем у 
предыдущего поколения. В этом поиске основное доверие собственному 
опыту и возможность изменения своей жизни. Молодёжь ищет разнооб-
разия в религиозном поведении. 

Митрополит Антоний Сурожский, например, писал о том, что хрис-
тианство - это встреча с Богом, и наш молодой современник желает этой 
встречи, т.е. ему необходим собственный опыт. И Церковь может стать 
тем местом, где он этот опыт приобретёт. Для молодёжи Церковь пред-
ставляет ценность, поскольку в ней Богоподобный человек встречается с 
Богом. И это соответствует, в частности, православию, в котором сущес-
твенное строится вокруг Причастия как личной встречи с Богом.  

Приоритетной и доминирующей является консолидирующая функ-
ция духовных ценностей в развитии образования, особенно высшей 
школы. Последняя формирует стратегическую настройку на успех и 
профессионализм, а это предполагает качественно новую образователь-
но-воспитательную модель, в которой преобладает концептуально- ме-
тодологическая альтернативность, самобытность традиций и новаций, 
гуманитарный плюрализм, мировоззренческая многополярность, вариа-
тивность, фокусирующиеся на духовных ценностях организованного 
общества, социального, правового и экологического государства, право-
славия. Именно эти ценности: а) реально консолидируют людей, стре-
мящихся к успеху посредством профессионализма, высокой нравствен-
ности и духовности, основанной на христианском благочестии; 
б) формируют компетентного и ответственного гражданина, яркую всес-
торонне развитую гармоничную личность, эффективно владеющую сис-
темой общечеловеческих ценностей. 

В современном украинском обществе относительно развились лока-
льные формы объединения – этнического, регионального, корпоративно-
го, религиозного, экологического, территориального и иного характера, 
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свидетельствующие о росте гражданской консолидации. Чтобы такой рост 
стал стабильным и перманентным, для этого необходимо законодательно 
демократизировать и чётко формализовать: 1) представительство интере-
сов граждан в публичной сфере (здесь в первую очередь требуется корен-
ная реформа избирательной системы). Презумпцией такого представите-
льства должно стать верховенство и приоритет индивидуальных прав и 
свобод граждан для госорганов и должностных лиц всех рангов; 
2) деятельность общественных организаций и их представительство в 
СМИ; 3) механизмы взаимодействия госструктур с общественными орга-
низациями; 4) процедуры влияния граждан на депутатов всех уровней. 

Духовность современного украинского общества характеризуется ак-
тивным поиском новых императивов. С одной стороны, граждански зре-
лая, т.е. компетентная и ответственная личность всё более актуализирует-
ся в качестве главного субъекта исторической деятельности организован-
ного общества. С другой стороны, в социуме растёт дефицит ценностей, 
субстратом которых такая личность теоретически должна быть, – добро-
порядочность, милосердие, совестливость, альтруизм, добротолюбие. 

Консенсус в украинском обществе предполагает существование раз-
деляемых всеми общих ценностей, которые объективируются культурой 
или задаются трансцендентально, становясь внеисторическими инвариа-
нтами жизни как абсолютные, самодостаточные и безусловные сущнос-
ти. Такие универсальные, общечеловеческие ценности разработали и 
сформировали религиозно-философские системы, которые допустимо 
рассматривать и с богословской, и секулярной точек зрения, т.е. и как 
Богодухновенные, и как подлинно гуманистические, выстраданные об-
щественным развитием. Их смысл прост и неисчерпаем – истина, добро, 
справедливость, единство, гармония, порядок, мир, благополучие, доста-
ток, красота, нравственность. 

Духовность – это ценностный механизм бытия Богоподобного чело-
века. Базисный характер для её понимания имеет христианское триедин-
ство «Вера – Любовь – Надежда», смысл которого, во-первых, – восста-
новить изначальное единство Богоподобного человека с Творцом, во-
вторых, – в мировоззренческом и гносеологическом оптимизме, утверж-
дающем реальность будущего, осмысленность деятельности, досягае-
мость цели, посюсторонность идеалов, способность видеть себя в «зер-
кале вечности».  
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© Варвара Ковалевич  
(Николаев) 

 
ЦЕННОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Социализируя личность, образование объективно детерминирует 

будущее общества, готовя успешных профессионалов (специалистов, 
экспертов). В этом контексте над высшей школой властвует философия 
успеха и профессионализма. Общество, сберегающее последний, – впол-
не жизнеспособно, а перспектива общенародной консолидации на бли-
жайшие 10-15 лет может реально актуализироваться массовым утверж-
дением ценности профессионализма. В этом проявится адекватная соци-
альность всех, чей профессионализм необходим для реформирования 
социума на фундаменте добра, законности, справедливости, порядка, 
честности, морали. Подготовка необходимой и достаточной «критичес-
кой массы» преуспевающих профессионалов в разных сферах гражданс-
кой жизни, – здоровая тенденция развития. 

Ценности успеха и профессионализма всегда были приоритетными в 
отечественной высшей школе. Но остаётся открытым и дискуссионным 
вопрос о том, каким должен быть учебно-воспитательный процесс, чтобы 
вуз формировал не только профессионала, способного строить, организо-
вывать и развивать собственный бизнес, но и социально активного, компе-
тентного, законопослушного гражданина-патриота, нравственную, духов-
но-богатую и самодостаточную личность? Какие для этого истины, прин-
ципы, нормы и идеалы, технологии и модели следует инвестировать в соз-
нание и поведение? Какие мировоззренческие и духовные ценности, лич-
ностные и деловые качества необходимо формировать и цементировать, с 
учётом того, что, согласно статье 15 Конституции Украины, – «Никакая 
идеология не может признаваться государством как обязательная»? 

Наверняка следует элиминировать попытки полного или значитель-
ного копирования известных образовательных систем, даже имеющих 
репутацию самых прогрессивных, потому что уникальность и самобыт-
ность ментальных, национальных, региональных, социокультурных, ис-
торических и иных особенностей никогда полностью (без существенных 
издержек) не впишется ни в какую готовую зарубежную модель. 

Другое дело – критически и корректно заимствовать то, что успешно 
работает в университетах мира. Например, вступительных экзаменов в 
большинстве престижных вузов – нет, но есть собеседования, в процессе 
которых выясняется уровень абитуриента – интеллектуальный, нравст-
венный, мировоззренческий. В лучших университетах мало обязательно-
го и много вариативного (альтернативного), поэтому студент должен 
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серьёзно самодисциплинироваться для того, чтобы достаточно освоить 
механизмы самообразования. Сессии сдаются только письменно без ука-
зания авторства. Успеваемость определяются качеством и количеством 
овладения обучающимся контрольных (экзаменационных и зачётных) 
заданий и вопросов. Учебная нагрузка и количество студентов на одного 
преподавателя в развитых странах – существенно меньше, чем в Украи-
не, а реальные доходы научно-педагогического работника – в несколько 
раз больше, чем у их украинских коллег. Благополучным обществам да-
вно известно, что качественные услуги не могут быть дешёвыми. Поэто-
му носитель (поставщик) и потребитель высокоинтеллектуальных и нау-
коёмких образовательно-воспитательных услуг должны обладать реаль-
ной разумной свободой, прежде всего, финансовой. 

Давней и доброй традицией мировой высшей школы является то, что 
преподаватель и студент – коллеги. Обучающийся выбирает не только 
конкретный вуз и специальность, но и конкретного профессора, доцента, 
который заинтересовывает студента, приобщает его к научной работе, 
показывает альтернативы и перспективы тех потребностей, которые изб-
ранная специальность может удовлетворять. Студент дублирует и разви-
вает системные действия и знания преподавателя. Последний вдохнов-
ляет и настраивает первого на успех, зажигает его целью-мечтой и пока-
зывает, что каждая неудача – ступенька к успеху. Преподаватель консу-
льтирует, помогает и контролирует. Он помогает, например, научиться 
брать на себя ответственность и действовать, понять, что знания детер-
минируют достаток и благополучие, видеть цель, верить в себя и пом-
нить, что человеку свойственно ошибаться и обманываться.  

Высшая школа формирует: 1) стратегическую настройку (открытую 
к постоянному расширению и углублению) на профессионализм на дли-
тельную перспективу; 2) установку: а) на успешность, обусловленную 
серьёзной увлечённостью своим делом; б) на то, что выбранная специа-
льность – это собственность и бизнес, в котором стартовым капиталом 
являются: интеллект, время, финансы, желание, вера, воля, знания; 
3) свободу, состоящую в умении пользоваться своими способностями, 
которые активируются и презентируются студенту и его окружению.  

Успех – это следствие, причиной которого являются: трудолюбие, 
талант, мастерство, желание, воодушевление, настойчивость, продумы-
вание мелочей и вера – в Бога, себя, свою корпорацию, свой профессио-
нализм. Успех, писал С. Кьеркегор, – это постоянное стремление идти 
вперёд, чтобы потерять покой, но остаться на месте – значит потерять 
себя. Поэтому одна из парадигм высшей школы состоит, видимо, в том, 
что достойная жизнь – это уверенность в будущем. Такая уверенность 
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закономерна и обоснована, если те знания, навыки, умения и квалифика-
ция, которыми владеет выпускник, обеспечат ему его потребности сего-
дня, завтра и в перспективе. 

Согласно старинной китайской мудрости, полученную ценность (а 
образование, несомненно, ценность), необходимо возвращать многократно 
умноженной. Поэтому самый надёжный способ поддерживать постоянный 
приток ценностей в жизнь – делиться полученными благами с другими. 
Чем больше мы делимся добром, тем больше его возвращается к нам. 

Учить успеху – значит настраивать на него, воспитывая и формируя 
усердие, непрерывное усилие, прилежание, добросовестность, смелость 
и понимание того, что успех приходит через неудачи, он следствие зна-
ния -людей и себя. Конфуций утверждал, что побеждающий людей – 
силён, а побеждающий самого себя – могущественен. 

Алгоритмы успеха интегрально сводятся к следующему: всему можно 
научиться, только этого нужно хотеть; цель обучения – начать уверенно 
действовать; уверенности предшествует понимание; суть обучения – изв-
лекать уроки из того, что делаешь; масштабным действиям, которые обес-
печивают наилучшие результаты, предшествует масштабное мышление; 
наилучшие результаты предполагают постоянное обучение.  

Таким образом, императивом успеха фактически является парадигма 
прагматизма: действовать (выбор действий делается на основе знаний) – 
извлекать уроки из действий и опять действовать. Чем больше опыта и 
знаний привлекается для того, чтобы сделать выбор, тем лучших резуль-
татов личность достигает в жизни. 

В ряде стран Европы, например, одна из проблем высшей школы со-
стоит в том, что студентов старших курсов разбирают (мотивируют) на 
вакантные рабочие места работодатели. Последние оплачивают работу 
недипломированных специалистов, естественно, меньше, чем дипломи-
рованных, зная при этом, что старшекурсники обладают достаточными 
знаниями, навыками и квалификацией для выполнения определённой 
работы. Студенты от этого также выигрывают, добиваясь того, чтобы их 
профессиональный выбор всё больше основывался на практических зна-
ниях, а для этого нужно приобретать больше опыта, т.е. постоянно мас-
штабно действовать. 

Высшая школа учит не успокаиваться на достигнутом. Сколько се-
годня в обществе почивающих на лаврах, например, доцентов и профес-
соров. Это не просто выработанные и уставшие люди. Они не мотивиро-
ваны в должной мере на успех и профессионализм, которые обязательно 
предполагают – расширение границ своей деятельности, поиск новых 
вызовов и возможностей для обучения, решимость находиться в движе-
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нии, способность делать выбор, планировать свои действия и корректи-
ровать свой план в процессе движения. Успех определяется тем, наско-
лько своевременно и грамотно корректируются сегодняшние действия. 
Смысл корректировки в том, чтобы не сбиться с курса. 

Успех определяется тем, насколько молодому специалисту удастся 
сосредоточиться на том, чтобы привносить ценность, позитивные изме-
нения в жизнь окружающих. Лишь любящего своё дело, свою профес-
сию и работу, – жизнь награждает достатком, душевным равновесием, 
уверенностью и естественностью. 

Любой деятельности неотъемлемо присуща радость, идущая от каж-
додневного служения другим, от сознания вклада ценностей в их жизнь. В 
этом смысле возможность достичь более высокого качества жизни имма-
нентна человеку: не успокаиваться на достигнутом, учиться, думать и ма-
сштабно действовать, строить планы, исправлять ошибки и корректиро-
вать действия и всегда концентрироваться на своей цели. По мере нарас-
тания реализованности в служении цели – растёт финансовая свобода. 

В любом деле есть взлёты и падения, тенденции, циклы, ритмы, се-
зонные изменения и т.д. Но есть императив, который успешный профес-
сионал соблюдает и контролирует – это постоянство. Последнее сводит к 
минимуму эмоциональные перепады, главная причина которых – нехва-
тка искренней личной убеждённости, генерирующей энтузиазм. 

Убеждённость – это сила притяжения, которая подтягивает к себе 
воодушевление, пока энтузиазм и убеждённость не уравновесятся. 
Залог успеха в том, чтобы дистанция между энтузиазмом и убеждён-
ностью была невелика.  

Высшая школа формирует систему убеждений, необходимых успе-
шному профессионалу. Архитектонику этой системы составляют: цель 
(мечта), человеческое достоинство, сознание собственной ценности как 
специалиста. Последний окружает себя лидерами, единомышленниками, 
т.е. цельными, целеустремлёнными и талантливыми людьми с сильными 
убеждениями, у которых можно поучиться мастерству.  

Вуз системно формирует убеждённость в ценности (значимости) ми-
ссии конкретной индустрии и согласовывает последнюю с миссией мо-
лодого специалиста. Именно побудительные мотивы индустрии и её ви-
дение мира воспитывают честность и обеспечивают её долговечность. 

Вуз учит грамотным инвестициям и правильному позиционирова-
нию (саморекламе) конкретного бизнеса на рынке. Ключ к успешному 
позиционированию в том, чтобы в предлагаемых благах и ценностях, 
отличаться от других! Нужная позиция должна быть уникальной, т.е. 
такой, которую не предлагает никто другой. В ней должно быть то, чего 
больше всего хотят люди – безопасности, здоровья, благополучия, ком-
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форта, свободы, чистой экологии, стабильности и финансовых альтерна-
тив. Высшее образование является средством достижения этих целей, 
показывая пути и механизмы их достижения.  

Высшая школа формирует и воспитывает сбалансированную лич-
ность, которую отличают – позитив, спокойствие и доброта, щедрость и 
любовь, гармония. Ядром, стержнем её внутреннего мира является мяг-
кость, сочувствие, понимание и уважение, толерантность. Как такой 
внутренний мир сформировать и закрепить? У каждого человека есть 
система убеждений. Вуз учит изменять, если это необходимо, свои убе-
ждения, т.е. привычки. Высшая школа создаёт в сознании и подсозна-
нии: а) портрет профессионала, т.е. личности, которая имеет силу, волю, 
желание достичь успеха; б) привычку быть успешным профессионалом. 
Привычки закладываются и цементируются повторением одного и того 
же снова и снова. Сбалансированная личность формируется путём пере-
программирования привычек и убеждений.  

Высшая школа воспитывает сознание ценности специалиста, кото-
рый даёт обществу весомую значимость – свой профессионализм. Вуз 
призван утверждать и аксиоматизировать ценность конкретной деятель-
ности (учителя, врача, инженера) и воспитать смелость требовать у госу-
дарства и общества, чтобы эта ценность адекватно оплачивалась. 

Успешность – способ существования, для овладения которым необ-
ходима отвага, т.е. обязательство проявить лучшее, на что способна лич-
ность, понимающая, что «Плох солдат, не мечтающий стать генералом».  

Формирование и воспитание успешного профессионала требует ка-
чественно новой гуманитарной подготовки, в которой преобладает вари-
ативность, а не обязательность. Обязательным является воспитание под-
линного патриотизма, т.е. быть честным и компетентным гражданином и 
профессионалом и помогать другим таким же честным и компетентным 
гражданам и профессионалам. Вузовская гуманитарность должна фоку-
сироваться на духовных ценностях организованного общества, социаль-
ного и правового государства, православия. Именно эти ценности реаль-
но консолидируют людей, стремящихся к успеху посредством профес-
сионализма, высокой нравственности и духовности, основанной на хрис-
тианском благочестии, свободном от политизации.  

В старину того почитали несчастным, кто знает всё, но не знает Бо-
га. И того считали блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего 
другого. Мудрость Божия не шла ни в какое сравнение с мудростью че-
ловеческой. Первая снабдевает людей высшей правдой и истиной. И по-
стоянное благочестие, обретённое знанием законов Божиих и Заповедей 
Христа, ограждает от заблуждений на пути мудрости человеческой. 

В Христианском мире Букварём успеха является Библия, которая 
учит: встречать каждый Божий день с любовью в сердце; упорствовать в 
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достижении успеха; что человек – Богоподобен, – он творение и образ 
Господа; каждый день проживать так, как если бы он был последним; вла-
деть своими чувствами (уныние – это грех, поэтому следует бодрствовать, 
непрестанно молиться и за всё благодарить Творца); постоянному самосо-
вершенствованию; действовать, ибо Вера без дел бессильна, а дело без 
Веры мертво. В Послании к ефесянам Апостол Павел раскрыл важность 
всех форм христианского единства: внутри Церкви, между христианами, в 
браке, в семье, в труде. Именно через это единство во Христе всего сущего 
и осуществляется вселенский замысел Божественной любви. 

Высшая школа воспитывает уважение к идее Бога как одной из са-
мых глубоких идей, существующих у человечества. На этом фундаменте 
формируется высокая духовность и нравственность, о которой преподо-
бный Нектарий Оптинский говорил, что жить и учиться нужно так, что-
бы научность не портила нравственности, а нравственность научности и 
тогда получится полный успех в жизни [1, с. 697].  

Качественное высшее образование может быть только концептуаль-
но альтернативным. Ещё Пифагор показал, что: 1) всему бесконечному 
многообразию явлений и процессов мира можно поставить в соответст-
вие только одно – бесконечный ряд натуральных чисел; 2) к одному и 
тому же результату в любой сфере деятельности можно прийти бесконе-
чным количеством способов. На этих гениальных идеях сегодня работа-
ет вся цифровая микроэлектроника. Думается, что и система высшего 
образования успешно могла бы заимствовать эту философскую методо-
логию. Рациональное зерно последней – не следует всех причёсывать 
одной гребёнкой, т.е. провозглашать некую единственно правильную и 
безальтернативную концепцию развития высшего образования («свобо-
дная траектория студента», «европоподобие», «студентоцентризм» или 
«профессороцентризм» и т.д. и т.п.).  

Качественное образование может и должно быть принципиально са-
мобытным и разнообразным. Советское образование было качествен-
ным, несмотря на историю КПСС и марксизм-ленинизм. Современная 
мировая практика состоит в том, что гуманитарной подготовке даже те-
хнарей и естественников уделяется не менее трети учебного времени. 
Ибо вуз готовит (воспитывает и формирует) не только специалиста, но и 
компетентного и ответственного гражданина и яркую всесторонне раз-
витую гармоничную личность, владеющую эффективной системой об-
щечеловеческих ценностей. 
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ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 
В умовах переходу українських вищих навчальних закладів на євро-

пейські стандарти освіти, пов'язані з реформами Болонського процесу, 
виникає об'єктивна необхідність перегляду ролі гуманітарної складової 
сучасної освіти не лише для абітурієнтів та студентства, але й для про-
гресивно налаштованої більшості громадян України. Адже в умовах вве-
дення в українських вищих навчальних закладах кредитно-модульної 
системи навчання (передбачену Болонською та Сорбонською деклараці-
ями та Лісабонською конвенцією), особливої актуальності набуває про-
блема щодо збереження та розвитку національної системи освіти та ви-
ховання, основна роль у забезпеченні якої належить саме гуманітарним 
дисциплінам (історії, філософії, політології, соціології, правознавству, 
культурі мови, основам етики та естетики, релігієзнавству, культурології 
та іншим). З введенням у навчальний процес поділу дисциплін на «нор-
мативні» та «вибіркові», студент отримав можливість відмовлятись від 
тих предметів, які, на його думку, не є необхідними в оволодінні майбу-
тньою професією. Для більшості студентів такими є гуманітарні дисцип-
ліни (філософія, філософія глобальних проблем сучасності, релігієзнавс-
тво, соціологія та ряд інших), які в основновній своїй більшості опини-
лися в переліку дисциплін «по вибору». Як наслідок, це може негативно 
позначитися не лише на загальному рівні освіченості майбутніх спеціа-
лістів, але й на збереженні їх національної самосвідомості та ідентичнос-
ті. Адже саме гуманітарна складова вищої освіти забезпечує духовно-
культурний розвиток кожної особистості. Сьогоднішні нововведення 
призвели до того, що похитнулися основи, які забезпечували в минулому 
стабільність та ефективність функціонування освітньо-виховної системи, 
змінилося відношення суспільства до освіти й традицій виховання. Осві-
та перестала бути фактором культури, а розширення її сфери відповідає 
основній меті сьогоднішнього розвитку – не стільки досягненню україн-
цями блага, духовного збагачення й гармонії, скільки бажанню автома-
тизації й самодостатності кожного зокрема. Зміни до яких призвело су-
часне реформування усталеної роками системи освіти і виховання на 
європейський манер, сприяють зростаючому індивідуалізму, автономії 
українців по відношенню до Бога, світу й решти людей, а серед молоді 
зростає бажання добитися вільного та самодостатнього існування. По-
рушення універсального, комплексного підходу у навчанні, спеціалізація 
й уніфікація самого процесу освіти, зумовлює руйнацію цілісного світо-
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гляду, необхідного для збереження духовності й культури як такої. В 
секуляризації знання порушується цілісність думки, єдність людського 
світогляду. Плюралізм, який запроваджують в українську систему вихо-
вання й освіти обертається релятивізмом: все є відносним, немає ніяких 
твердих критеріїв аби оцінити, де добро де зло, втрачаються морально-
етичні й культурні цінності. Разом з усім цим руйнуються ті духовні під-
валини, на яких сформувалася свого часу українська традиція в освіті й 
вихованні. Тому в умовах глибокої духовної кризи, яка проявилася сьо-
годні в процесі реформування освітньо-виховної системи, особливого 
значення набуває наступне питання. А саме, щодо осмислення ролі гу-
манітарної освіти у збереженні та розвиткові духовності українців. 

Справою гуманітарної освіти є недопустити появи ані авторитарної 
особистості, ані нарцисичної, ані її спустошення -так виглядає гуманіс-
тично-психологічний курс на ствердження творчої, «духовно здорової» 
(Е. Фром), особистості. Загострені кризові ситуації, недостатня здатність 
людини адаптуватись до швидкоплинного життя, вимагає переходу осо-
бистості до нових життєвих смислів, які сприятимуть її багатовекторній 
саморе-алізації (і в особистісному, і у соціокультурному вимірах), а, от-
же, становленню фундаментальних засадничих цінностей і певного істо-
ричного оптимізму А це, в свою чергу, актуалізує питання щодо ролі, 
сутності та значення гуманітарної освіти в сучасній Україні. 

Розмірковуючи над проблемами освіти, а саме над її гуманітарними 
складовими компонентами, багато мислителів вважали її суспільно органі-
зованою системою долучення індивіду до різних форм його соціалізації. 
Так, завдяки освіті здійснюється, на думку Г.Гегеля, піднесення до всеза-
гальності, тобто індивід виходить за межі індивідуально набутого досвіду, 
безпосередньої природної здатності, свідомо долучається до здобутків 
культури, науки [4]. «Загальна сутність гуманітарної освіти полягає в то-
му, що людина перетворюється на духовну істоту», - зазначає Х.-Г. Гада-
мер [3, с.5]. Освіта, як істотна перебудова внутрішнього світу людини, 
формує «відкритість» індивіда до навколишньої дійсності [3, с. 58]. 

Між тим, реальна ситуація свідчить, що значення гуманітарної осві-
ти в нашому суспільстві недооцінюється, а її якість не завжди відповідає 
характеру тих труднощів, що стоять перед сучасним світом. Навчально-
виховний процес більшості українських вищих навчальних закладів за-
знав вітчутних трансформацій із введенням кредитно-модульної системи 
навчання. Основним протиріччям модульної системи стає гонитва за 
балами, замість вдумливого освоєння знань. Ця гонитва знаходить вира-
ження через систему накопичення балів та виведення з них визначеної 
оцінки, яку, відповідно, виражають в балах, процентах, та застосовуючи 
буквений еквівалент. При введенні цього способу контролю знань суттє-
во постраждала стара, звична, зрозуміла і, тим більше, ще пристойно 
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працююча система заліків та іспитів. Залік, таким чином, перетворився 
на підрахунок балів, набраних студентом, і, для тих, хто не набрав потрі-
бну кількість балів, в щось подібне до колоквіума. Іспит же, видозміни-
вшись, або зник зовсім, ставши останнім підсумковим семінаром, або 
перетворився на дебати студентів з викладачем щодо оцінки, підрахова-
ної по балах. До речі, при перездачі, більшість незадоволених одержує 
вищий бал, що і стимулює їх повторювати позитивний досвід. При пос-
тійному застосуванні цієї системи студенти замислюються тільки над 
одним: як отримати бали, а все інше їх майже не цікавить.  

Проблема полягає в тому, що сучасних студентів цікавить тільки 
одне - рейтинг. Багаж знань, таким чином, перестає грати помітну роль в 
навчанні, яке стає системою «прочитав - відповів на семінарі - забув». 
Комплексні контрольні роботи показують, що від предметів, екзамен з 
яких був поставлений «автоматом» знань майже не залишається, а ось 
після здачі іспиту деякий набір інформації осідає. 

Другою суперечністю модульно-рейтингової системи стає проблема 
самостійного вивчення більшості гуманітарних дисциплін, наприклад – 
курсу філософії, особливо на не філософських спеціальностях. Часу на 
самостійне оволодіння величезними об'ємами матеріалу, відведеного на 
самостійну роботу, у студента не залишається, оскільки необхідно ви-
вчати і профілюючі предмети. Студент або взагалі не знайомиться з фі-
лософією, або проглядає узятий в бібліотеці підручник і відразу йде зда-
вати, щоб відповідно зразу ж після здачі прочитане забути. Таким чином, 
в модульно-рейтинговій системі на основоположні позиції виходить під-
ручник: основний студентській посібник для самостійної роботи. Студе-
нти, готуючись до термінової здачі семінарів, а обдумати запропоноване 
до розгляду ніколи немає часу; хапаються за те перше, що попадається 
під руку, а це, в основному, майже завжди, видання типу «Шопенгауер 
за 90 хвилин» або що-небудь схоже. Тому, мислення нинішнього випус-
кника як наших, так і європейських ВУЗів спрямоване тільки на сутнісно 
прагматичні мотиви: а саме, як вижити в круговерті сучасного світу. Ін-
ші питання або не ставляться, або мають на увазі примітивну відповідь: 
«Гроші правлять світом! Зароби багато грошей і будеш на коні». Болон-
ська система посилює бажання студента розвивати не здібність до роз-
думів, а те прагматичне начало, що пояснюється прагненням до уніфіка-
ції освіти, перетворює людину мислячу у фактично маріонетку гри дійс-
ності, де основною проблемою стає не духовний розвиток, а насолода 
моментом.. Отже, сучасна освіта настирливо відриває людину від думок 
про високе, пропонуючи їй заняття сірим, буденним, прагматичним. Вона 
вселяє людині думку про її неповноцінність, про її практично-утілітарне 
призначення. Вона орієнтує не в майбутнє, а в минуле, навіть в позавчо-
рашній світ уявлень, ілюзій, надій. Духовний шар життя виявляється як би 
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знятим, а ті цілі, яка ця духовність несе в собі, підміняються системою 
прагматичних цілей. І тут виникає питання, а навіщо, загалом, мислити, 
якщо життя людини є лише система потреб, які людина зобов'язана задо-
вольнити? Навіщо потрібна філософія, як поштовх до власних роздумів, 
якщо самостійні роздуми можуть розкрити суперечливі основи сучасного 
суспільства, яке лише прикидається демократичним, а в сутності своїй 
залишається, і це всепланетарне явище, суто авторитарним. Людям, заплу-
туючи їх споживацькими цілями існування, не дають таким чином озирну-
тись навколо, і зрозуміти те, що система сучасної цивілізації не демокра-
тична вже своїм відношенням як до людини - втілення окремої особистос-
ті, так і до природи, як «загальної оселі» всіх людей. Споживацькі цілі не 
дають замислитись над істинно філософськими проблемами буття людини 
в світі, особливостями відношення світу до людини і людини до світу, 
того шляху, яка людина повинна пройти як мисляча істота і значення вла-
сного життя, яке кожний повинен усвідомити сам. 

Один із російських мислителів і педагогів ХІХ століття, К.Ушинський 
осмислює надзвичайно важливе значення морально-етичних засад освіти і 
виховання у духовному розвитку особистості: «Будь-яка освіта перш за 
все повинна допомогти пізнати людині те, що в ній є найбільш цінним, 
змусивши її усвідомити себе часткою вічного та живого органу світового, 
духовного розвитку людства...», тобто виховувати «духовну потребу» 
особистості в навчанні [2, с.156]. Виходячи із такого твердження можна 
зробити висновок, що головне завдання гуманітарної освіти й виховання 
полягає саме у збереженні іманентно притаманної духовності українців, 
завдяки якій витворилися своєрідні, неповторні, самобутні ознаки україн-
ської ментальності. Необхідно також пам’ятати, що наша українська, до 
недавніх пір, традиційна система освіти й виховання, сформувалася відпо-
відно до історично-усталених рис нашої ментальності. В свою чергу її ду-
ховні основи не лише об’єднували наш народ в єдину духовну спільність, 
але й протягом усього періоду розвитку формували ті риси і ознаки духо-
вного укладу, які відрізняли нас, українців, від усіх інших народів, уніка-
льністю характеру та способу життя.  

Повертаючись до проблеми сьогодення, ми є свідками спроб ради-
кально спростити, спеціалізувати та уніфікувати систему навчання. Ма-
ється на увазі – видозмінити діючий механізм освітньо-виховної тради-
ції, яка протягом тривалого часу кристалізувала, та дарувала надію на 
збереження соборності українського народу, особливостей його мента-
льності й духовності. Зараз пропонується проводити навчання не у всіх 
напрямках відразу, а звузити освіту до певного професійного напрямку. 
Але є один вкрай важливий аспект – неминуче сформується прогалина в 
загальній культурі й досвіді вирішення тих чи інших питань. Вузька спе-
ціалізація може призвести до того, що суспільство розпадеться на дрібні 
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групи (не кажучи вже про те, що вже на сьогодні в Україні спостеріга-
ється відсутність духовної спільності між громадянами). Наша українсь-
ка, духовна культура може зазнати глибокої «тріщини», перетворюю-
чись із єдиного внутрішнього явища у велику кількість корпоративних 
субкультур. Це послужить, відповідно і руйнації цілісної духовної осно-
ви на якій сформувалися головні компоненти українського світогляду. 

Необхідно усвідомлювати, що втрата тих духовних підвалин на яких 
«виросла», сформувалася наша українська свідомість, витворився непо-
вторний образ нашої народності, буде неминучою, якщо ми позбудемося 
особливостей історично-усталеної традиції у власній системі гуманітар-
ної освіти і виховання. Особливо, якщо це стосується повного перене-
сення «чужинецького» (європейського) досвіду на наш український 
грунт. Постає одне з найболючіших питань сьогодення: чи зуміємо ми в 
таких умовах зберегти українську духовну самобутність. В даному кон-
тексті слушними являються переконання К.Ушинського щодо того, що 
уподібнюючись, «подражая и заимствуя» у інших народів чужі для нас 
традиції у системі виховання і освіти, ми забуваємо про найголовніше: 
«виховні ідеї кожного народу пронизані до такої міри, що й подумати не 
можливо аби перенести їх на чужий грунт...оскільки переноситься лише 
їх мертва форма, а не животворна сутність» [7, с.195]. Тому, будь-які 
зміни щодо нашої, роками усталеної гуманітарної освітньо-виховної 
традиції, повинні здійснюватися, тільки із врахуванням особливостей 
головних рис нашої ментальності. Лише за таких умов, ми зуміємо збе-
регти духовність та відтворити соборність українського народу. 

Загалом, криза гуманітарної освіти в сучасній Україні є наслідком 
кризи індустріальної цивілізації, в рамках якої посилились позиції тех-
нократичного мислення, яке подібно ідеологізованому, не знає рефлексії, 
оскільки керується зовнішніми, по відношенню до людини, цілями. Йо-
му властивий примат засобів над метою, погляд на людину як на навча-
льну програмовану компоненту, як на об'єкт самих різноманітних мані-
пуляцій, а не на як особистість, для якої характерна не тільки самодіяль-
ність, але і свобода по відношенню до можливого простору діяльності. 
Технократане мислення досить непогано програмує притаманний йому 
суб'єктивізм, за яким в свою чергу лежать означені соціальні інтереси. В 
рамках технократичного мислення екзистенційна сутність людського 
буття не знаходить місця, оскільки не саме буття в його складності та 
багаторівневості, ні екзистенційні проблеми індивідуального існуванні 
людини, не можуть входити в коло його інтересів. 

Переважно лінійний, детермінований характер сучасної освіти уні-
фікує навчально-виховний процес, робить його відірваним від реалій 
сьогодення, зорієнтованим на дисциплінарне розгалуження, таким, що 
не задіює ніякі крім інтелектуального, ресурси соціальної еволюції та 
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розвитку людини. Засилля в національній школі технічного інтелекту 
однозначно зумовлює механіко-математичну інтерпретацію світу та за-
звичай не сприяє формуванню у молоді цілісного уявлення ні про світ, ні 
про державу, ні про саму людину. «Можна стверджувати навіть більше, - 
пише Л.Мазур, - викладачі математики, фізики, хімії деформують його, 
бо, уявивши свій предмет найбільш важливим для людини і, керуючись 
таким вузькопрофесійним «патріотизмом» не інтегрують особистість, не 
гармоніюють її внутрішній світ, а, навпаки, розділяють його по вузькоп-
редметних «нішах» [5, с. 257]. Штучно підганяючи унікальне, яким зав-
жди було індивідуально-людське та індивідуально-національне, під уні-
версальні формули і схеми, сучасні педагоги елімінують з пізнання інди-
віда оригінально-особистісне бачення світу і себе у ньому. 

«Вузькопрофесійна орієнтація» не дає можливості зав'язати в один 
вузол весь комплекс загальновузівських дисциплін, а відтак, скоордину-
вати і синхронізувати їх викладення таким чином, щоб у процесі навчан-
ня відбувалась своєрідна «інтерференція» інформаційних потоків і 
хвиль. Але головний її недолік полягає у тому, що вона не інтегрує саму 
особистість. А між тим, саме гуманітарна складова освітньо-наукового 
виміру буття забезпечує реалізацію «інтегральної концепції будь-якої 
навчальної програми». У ситуації ж, коли кожний несе відповідальність 
лише за свою ланку вузьконаукової підготовки, кінцевий результат ви-
являється втраченим. Така освіта, на думку Ю.Ротенфельда «сприяє ста-
новленню особистості, котра зорієнтована на те, що вже було в минуло-
му, тобто на реальність, яка вже відбулась» [7, с.50]. Ось чому «на вихо-
ді» ми маємо фрустровану, збиту з пантелику і безпорадну людину, абс-
трактно не готову до життя і, головне, – до спілкування. 

Зрештою, треба наголосити, що в умовах реалізації кредитно-
модульної системи навчання та переведення цілого ряду гуманітарних 
дисциплін із статусу «нормативних» у «вибіркові» навчальні курси, 
вкрай важко забезпечити цілісний, гармонійний та всебічний розвиток 
сучасної людини. Оскільки саме гуманітарна складова освіти виконує 
виховну роль у формуванні та розвитку творчого потенціалу та ініціа-
тиви студента, його пізнавального запалу, інтересів, системи мораль-
них та духовних цінностей.  

Тому необхідно пам’ятати, що збереження усіх компонентів гумані-
тарної освіти і виховання постає першорядним завданням в системі зага-
льновузівського навчання, так як відіграє визначальну роль у формуван-
ні морально-етичних та ціннісних пріоритетів сучасної молоді. Адже 
духовна культура народу пізнається та засвоюється індивідами шляхом 
усвідомлення та сприйняття ними тих чи інших цінностей, звичаїв, тра-
дицій. Гуманітарний вимір освітянського простору є саме тією унікаль-
ною та неповторною «духовною нішою» українського буття, яка не лише 
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усталює ціннісні орієнтири сучасної молоді, але й розвиває та формує усі 
компоненти культури мислення та культури поведінки кожного суб’єкта 
навчального процесу. 
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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТОЧКА РЕНИЯ ДЖ.РИТЦЕРА 
 
 Джордж Ритцер (р. 1940) – один из известных современных социо-

логов, развивает веберовскую концепцию рационализации общества, 
отстаивая тезис о «макдональдизации» современности. Понятие рацио-
нализации у Вебера уже было достаточно пластичным и позволяло опи-
сывать разнородные процессы. Рационализация, по-Веберу, проявляется 
в систематизации и упорядочивании. Рационализация как «судьба наше-
го времени» охватывает такие процессы, как бюрократизация, индустри-
ализация, специализация, дисциплина, секуляризация, расколдование 
мира и, наконец, расчеловечивание [2, c.137]. Сеть Макдональдс у Дж. 
Ритцера воспринимается как воплощение ключевых принципов модерна, 
именно она воплотила в себе многие аспекты рационализации. Она тран-
слирует принципы модерна в глобальных масштабах, Макдональдс ста-
новится образом глобального мира. Макдональдизация охватывает раз-
личные сферы: торговлю, образование, медицину, религию, досуг. Если 
на раннем этапе символами новой эпохи становятся рациональная бюро-
кратия, тэйлоризм и фордизм, то Макдонльдс развивает схожие принци-
пы уже в современных условиях. Можно выделить четыре элемента фо-
рмальной рациональности, лежащей в основе макдональдизации: эффек-
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тивность, предсказуемость, упор на количественные показатели и стро-
гий контроль. Критерием эффективности системы становится здесь ло-
гика больших чисел. Контроль за системой осуществляют специальные 
«нечеловеческие» технологии. Под данными технологиями понимается 
автоматизация производства, навыки, знания, бюрократические инстру-
кции, а также процедуры и техники. Одним из основных результатов 
макдональдизации является дегуманизация труда. Выполняя четко опре-
деленные инструкции, работники уже не задумываются о смысле целого. 
Происходит деквалификация всех участников процесса. Макдональдиза-
ция в настоящее время проникла и в образование. Возможно, для обра-
зования она представляет наибольшую опасность, поскольку образова-
тельный процесс всегда оставался межличностным общением, творчест-
вом, не укладывающимся в четко заданные производственные парамет-
ры. Дж. Ритцер описывает реалии очень хорошо известные и на нашем 
опыте. В современном мире «количество все более становится суррога-
том качества» [3, с.222]. Практически любой процесс измеряется коли-
чественными показателями, в том числе и учебная, а также преподавате-
льская карьера. Учебный процесс разделен на определенное число часов, 
сквозь образовательное сито пропускается четко определенное число 
студентов, в школах и университетах высчитывают «академический 
балл», студенты выбирают университет по его рейтингу, преподаватели 
и вообще любые профессионалы стремятся обзавестись как можно бо-
льшим числом дипломов, увеличить список своих публикаций. Количес-
твенные показатели очень часто не отражают качественную составляю-
щую учебного процесса. Появляется убеждение, что учебный процесс 
должен быть организован максимально эффективно. Поэтому от устных 
экзаменов, по словам Ритцера, перешли к письменным сочинениям, им 
на смену пришли тесты с множественным выбором. Такая система ока-
залась наиболее эффективной, поскольку здесь место преподавателя за-
нял компьютер, готовый набор тестов также всегда в наличии, нет необ-
ходимости утруждать себя в их составлении. С целью повышения эффе-
ктивности студенты могут приобрести готовые конспекты лекций, посе-
щение занятий тоже становится «неэффективной практикой». Последним 
достижением «академической эффективности» становится покупка гото-
вых курсовых работ. При этом профессора стремятся разоблачить плагиат, 
противопоставляя одной эффективности «другую эффективность» [3, 
c.32]. Весь академический процесс, несмотря на заявленную цель, при 
этом становится крайне неэффективным и, нередко, бессмысленным. Ра-
ционализированные системы «неизбежно порождают иррациональность, 
которая ограничивает, постепенно дискредитирует, и, возможно, даже 
отменяет их рациональность». «Рациональные системы – это неразумные 
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системы, которые отрицают человечность, человеческий разум тех, кто 
работает внутри них и ими обслуживается» [3, c.355, 356].  

Рациональные системы очень часто бывают неразумными именно с 
человеческой точки зрения, поскольку утрачивается личностный смысл 
того дела, которым мы заняты. Современный университет «во многом 
стал чрезвычайно иррациональным местом». Опыт образования все бо-
льше становится «дегуманизирующим переживанием». Атмосфера здесь 
все больше напоминает «фабричную», персонал и студенты управляются 
«бюрократией и компьютерами» [3,c. 388]. В условиях господства раз-
личных образовательных технологий часто очень мало место остается 
для творчества, оно существует вне или даже вопреки учебному процес-
су, превращаясь практически в личное дело, хобби, индивидуальные 
пристрастия. Мало времени уделяется живому общению, и, обращаясь к 
терминологии М.Бубера, очень редко происходит подлинная «встреча» 
между учителем и учеником.  
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PEDAGOGICS AS A METHOD OF TRANSFORMATION OF 
SPIRITUAL VALUABLES (ON UZBEKISTAN’S EXAMPLE) 

 
The word “modernization” in education system does not imply only using 

new technical sources or computerizing, but it also means using new 
techniques in finding methods and solutions to successfully solve problems of 
education. It is our opinion that one of the main problems is the issue of 
evaluating and analyzing the system of education objectively, widely and 
fundamentally. Recently institutions of higher education in our republic 
together with the representatives of State Test Centre and the members of the 
Centre of Higher and Secondary Specialized Education have participated in 
different programs of EU TEMPUS and managed to create the theoretical and 
practical models of how to increase the quality of education, improve the 
factors of determining universities’ rate and support the quality of education. 
Especially, State Test Centre formulated temporary Order aiming to determine 
the rate of educational institutions in the republic and according to this Order 
we learned 60 institutions of higher education as an experiment. We created 
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these models on the base of partner programs of TEMPUS as “Developing 
Uzbek higher education evaluating system according to European 
experiments” SM_SCM-T076B06-2006, “Quality supply in higher education 
system of Uzbekistan”. M.Zokirova, I.Madjidov, B.Navruzzoda, I. Nigmatov, 
R. Radjabbayev, M.Sapayev, E. Saitkhalilov, A. Yusupov studied the above 
mentioned problems as improving the work of higher educational institutions, 
increasing the method of determining these institutions’ rate, evaluating the 
quality of education and upbringing and considering the world experiments in 
this process. In their research these scientists emphasize the evaluation of 
higher educational institutions’ work quality as a complex, in other words, it 
is a very important social process which can be fulfilled taking into 
consideration very many factors and features [1, 2]. The world experiments in 
evaluating the quality of education, for instance, the model EFQM (European 
Foundation of Quality Management) will imply to occur these in managing 
the quality of education: leadership; policy and strategy; managing the 
processes; partnership and resources; management; the degree of satisfaction 
(consumers’ and employees’); influence to the development of society; the 
result of the activities of higher education institutions. In the report which was 
presented in Helsinki in 2003 the term “The type of evaluation” introduced as 
a wide meaningful concept. For instance, the term “evaluation” is explained 
together with subject, curriculum and theme:  

Subject evaluation – it refers to the quality of particular subject taught in 
a particular educational branch and proficiency.  

Curriculum evaluation – it means the evaluation of educational activities 
in the particular curriculum.  

Evaluation of educational institutions’ activities – it implies the quality of 
education, i.e. the organization of education and upbringing process, 
financing, management issues, the work of professor-teachers and the level of 
scientific researches.  

Theme evaluation – here it is meant the condition of teaching the theme, 
its quality [3]. 

Alongside with this, there is one-sided attitude towards the analysis of 
educational institution’s work, i.e. there is a limitation on only one or two 
criterion, for example, only the level of attendance and learning. As a result, 
the quality of education is defined by only the quality and number levels in 
evaluating students’ knowledge. But in the process of education and 
upbringing we should also take into consideration the other factors as the 
other activities of educational institutions. I.Ya.Lerner, A.Munavvarov, 
U.Nishonaliyev, N.S.Saidakhmedov, M.Ochilov, M.N.Skatkin and other 
scientists analyzed the general issues of education theory together with 
checking and controlling problems of students’ knowledge. Especially, they 
emphasized the connection between diagnostic, pedagogical and educational 
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task of evaluating. The diagnostic task of evaluation serves to clarify the level 
of students’ acquiring knowledge and gaining experience, educational task 
means to activate learning and acquisition process, and finally, the 
pedagogical task of education implies exact directed education and creation of 
pedagogical orders and following them. Undoubtedly, in the activities of 
educational institutions above mentioned tasks will appear as combined with 
each other. But the problem is that, acknowledging evaluation as an absolute 
and the only quality mark can create attitudes as irresponsibility and 
officialdom towards the process of education. The effort directed to raise only 
official levels can result in increase in positive marks without motive and can 
lead to drop in the requirements for the quality of education as an opposite 
proportion. The problematic situation will appear here, i.e. the more exacting 
a teacher is or the more interesting and complicated the educational materials 
are, the more difficult it will become for a student to get a positive mark. 
However, in another situation when the exactitude deteriorates and the 
authority’s attempt for positive results can lead to decrease in students’ real 
knowledge. Alongside with this, because of the system in Uzbekistan that the 
quantity of the students’ scholarship depends on their gained marks there can 
be noticed attempts to get only better mark instead of qualitative knowledge.  

 There are some defects in traditional assessing system. In some 
pedagogical researches several types of these defects are presented, they are:  

1) kind-heartedness, i.e. evaluating student according to personal 
conclusion about this student.  

2) contrast, i.e. teachers’ putting demands on students finding them equal 
to themselves in ability, courage and strength and etc.  

3) teacher’s favoritism, evaluating students’ knowledge relying on lovely 
relationships [4]. 

As a sequence, both students and teachers in UrSU (Urgench State 
University) approve the idea to evaluate students’ knowledge in computerized 
type where the role of teachers is less. It is obvious that teacher assesses the 
result of his work and this will decrease the significance of mark as an 
indicator of education quality. If we compare it with the process of producing 
it will be clear, because no producer can assess the quality of his production 
himself. Therefore determining the quality of education and upbringing is not 
the responsibility of Ministry of Higher Education or the members of 
Attestation and Accreditation office. In this process students should also be 
attracted. We can give as an example the computer anonymous questionnaires 
named “Professor- teachers – to student’s point of view” and “Student – to 
student’s point of view” which are being held at UrSU. Such kind of 
questionnaires will enable students to share their opinion about professors and 
teachers’ pedagogical experience and attitude as well as they can be honest 
about their group mates’ gained marks. As a sequence, we can receive 
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information about current errors and correct them in time, we can overcome 
pedagogical subjectivism. We can indicate the other modern or non-traditional 
ways of evaluating students’ knowledge. They are:  

- creation of personal ‘portfolio’ by student. In students’ dictionary this 
term means gathering and demonstrating research innovation and success 
during their study; 

- organizing their project defense.  
As a conclusion, we can say that evaluation of the results in education 

process is not the only criterion in determining the quality of educational 
institutions. This process contains also other factors as the quality of correctly 
fulfilling the requirements of State Test Centre, the quality of teaching staff, 
professor-teachers’ level of proficiency, the quality of lesson planning, the 
style and technical supply of the lesson. In general, the concept of the quality 
of higher education should be based on the connection of all its parts, and it 
depends on the features such as the ability of fulfilling important social tasks 
and aims, and also the ability of satisfying all demands.  
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СУЧАСНА ОСВІТА ЯК КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Сучасна освіта покликана дати студентам цілісне уявлення про світ. 

Її інтегративний характер має відкрити шлях до усвідомлення значущос-
ті зусиль окремої особи у поновленні картини дійсності, залучити кож-
ного студента до культуротворчої діяльності. 

Культуротворча діяльність зумовлена складною діалектикою відно-
син між космосом ейдичним та космосом тілесним. Згідно з Платоном, 
ейдос – це прообраз речей реальних; тілесність, згідно Лосєву, – ознака 
узгоджених між собою явіщ дісності, яка йде від античної доби. Втім, 
узгодженість у світоспогляданні та самій дійсності в новітній історії від-
найти важко. Не дивно, що світ віртуальний стає все більш бажаним для 
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багатьох людей, які плин самого буття пов'язують з мережою інтернету, 
що створює ілюзію всеприсутності та самоствердження – останнє в су-
часних умовах нерідко відсутнє. 

Перевага віртуального світу над світом реальним, що характеризує 
сучасність, ставить перед науковцями завдання нового визначення та 
концептуалізації понять ейдосу та тілесності. Від актуалізації цих понять 
залежить перспектива подальшого розвитку науки та освіти, як і досяг-
нення цілісності світорозуміння.  

Перевага віртуального світу над світом реальним несе з собою у 
першу чергу ясно визначену тенденцію до відсторонення від гострих 
проблем дійсності, ця перевага зростає завдяки домінуванню нової ре-
чевості (neue Sachlichkeit). Атом, зброя, штучні віруси - явища, що за-
грожують людству, призводять до заземлення та вимирання ейдосів. 
Людина як головна цінність соціокультурного буття виходить за його 
межі, їй загрожує знеособлення, маргіналізація, втрата життєвих орієн-
тирів. Вже на рівні освіти необхідно затвердити програму ясно визна-
ченої перспективи суспільного розвитку. Включити в освіту її культу-
ротворчий зміст означає відкрити нову цілісність світорозуміння і по-
вернути значущість поняття ейдосу. 

У процесі культуротворчої діяльності ейдос сприймається як прообраз 
не тільки існуючого, а й передчуття подальших стратегій оновлення світу 
та людства. На рівні свідомості тих, хто приходить до вищих навчальних 
закладів, світ ейдосів – це світ мрій, певних уподобань, що стосуються й 
вибору професії тощо. Світ тілесний – це відчуття певної розкутості, мо-
лодості, нових відчуттів, власного затвердження як активної сили суспіль-
ства, що нерідко суперечить застиглим формам буття. Але саме світ тілес-
ний, скерований волею (для Шопенгауера воля – це початок усіх перетво-
рень), осяяний світом ейдосів, дає сили й мужність молодій людині у по-
доланні труднощів навчання і становленні як особистості. 

Особливість свідомості студентів полягає у її невпинному розши-
ренні, що між іншим означає появу нових буттєвих вимірів завдяки пос-
туповому входженню окремої особи до наукової спільноти, яка значно 
ширша за ту, яка є наявною (від групи, факультету тощо) Тут констатує-
мо своєрідність взаємин між тілесним (безпосереднеьо даним) та ейдич-
ним, що не знає часових та просторових меж, виринає з минулого і є 
спробою залучення окремого “Я” до часопростору культури. 

Стати причетним до часопростору культури допомагає гнучкість уч-
бових планів: всі вони приймають участь у розбудові історичних ланцю-
гів наукових звершень, що між іншим тягнуться від однієї наукової осо-
бистості та її творчих здобутків до іншої. Особливої ваги при розробці 
учбових планів набувають такі курси, як "Історія науки", "Історія техні-
ки", "Історія культури в науково-практичному аспекті". Всі ці курси фо-
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рмують свідомість студентів. Зрозуміло, що необхідними стають також 
курси «філософії науки», «філософїї культури».  

Науковий простір як імпульс до розширення свідомості ускладнює 
плин буття кожного студента, який починає існувати в нових синтезова-
них буттєвих вимірах, де власне фізичне буття поєднується з буттям у сві-
ті ейдосів і сприяє зростанню нової самосвідомості, що приєднує окреме 
“Я” до узагальнюючого "Я" певної наукової спільноти. У науковому прос-
торі студент між іншим переживає життя інших особистостей, їх спосіб 
мислення, шлях до наукових відкриттів. Відбувається осмислення методо-
логії дослідження, розгортання окремих наук у систему знань. 

Не дивно, що й зараз вітчизняні та західні університети мають певну 
підпорядкованість: вони носять ім'я певного науковця, вони постають як 
продовжувачі його ідей. Ця спадкоємність стає важливим підґрунтям у 
формуванні потужної методології дослідження, виявленні все більш роз-
галуженого дослідницького поля, появі наукових шкіл.  

Ім'я як ейдос, що освітлює діяльність наукових шкіл, надає їм мож-
ливості реагувати на виклики дійсності і постійно оновлюватись завдяки 
появі нових імен. Отже, ейдосів не стає менше, їх наявність зумовлює 
розвиток усієї культури. 

 
 

© Володимир Хазін, Володимир Возняк  
(Мукачево, Дрогобич) 

 
УМОВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Один з авторів вже звертався до аналізу проблеми збереження люд-

ської суб’єктивності у педагогічній діяльності [див. 6], де як умови 
такого збереження визначено побудову педагогічного спілкування за 
суб’єкт-суб’єктною моделлю та радикальну “буберизацію” освітнього 
простору, тобто здійснення усіх педагогічних стосунків за взірцем 
відношення “Я-ТИ”, а не “Я-ВОНО”. Тепер слід торкнутися питання 
про умови власне розвитку суб’єктивності в освіті. І однією з неод-
мінних умов є більш-менш адекватне теоретичне розуміння у педаго-
гіці (рівним чином – і у філософії освіти) змісту досить складної фі-
лософської категорії “розвиток”. 

Стосовно свідомо-рефлексивного ставлення теоретичної та практич-
ної педагогіки до категоріального ладу мислення сумнівів немає, оскіль-
ки таке ставлення – відсутнє. Це стосується й поняття “розвиток”: зазви-
чай воно береться зі звичайного уявлення, емпіричного узагальнення. 
При цьому досвід осмислення цього поняття в історії філософії, яка пос-
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тає культурою думки, цілковито ігнорується. Значить, поняття “розви-
ток” вживається некультурно.  

Г.В.Лобастов має рацію, стверджуючи: “педагогіка, що вибудовує 
себе на основі... формальної абстракції, емпіричного узагальнення, не 
здатна сформувати діяльнісну здатність відтворення дійсності в її сутні-
сних визначеннях, в її істині, тобто такою, якою вона є” [5, c.92]. Тільки 
теоретичне мислення (логіка, яка за своєю природою не може не бути 
водночас діалектикою) є умовою і формою виявлення істини. А тому 
теоретичне мислення в царині педагогіки є “універсальним за захоплен-
ням предметної дійсності: педагогічна діяльність повинна знати як логі-
ку будь-якого предмета, що вводиться в суб’єктивність людини, так і 
логіку становлення і буття самої особистості, логіку становлення самої 
логіки у сфері суб’єктивності” [5, c.85]. “Тому педагогіка неодмінно по-
винна утримувати (теоретично і практично) обидва полюси людського 
буття – реальний та ідеальний, буття і мислення. Більш діалектичного 
предмета діяльності, ніж становлення людської суб’єктивності, немає. 
Без Геґеля цього зрозуміти не можна” [5, c.85-86].  

У своїй загальній формі діалектика постає теорією (логікою) розвит-
ку. Але з розумінням того, що є розвиток, у сучасної так званої “теоре-
тичної” педагогіки справи кепські. Тут панують не поняття, а лише уяв-
лення, і вельми убогі. Ось, наприклад, проголошує автор підручника з 
“теоретичних основ сучасної української педагогіки” (до речі, рекомен-
дованого Міністерством освіти і науки України), що розвиток – це “вдо-
сконалення функцій і якостей людини, які відносяться до духовної, пси-
хічної, соціальної і фізичної сфер її життєдіяльності” [2, с.72]. Отже, ро-
звиток – це “вдосконалення”… Гегель мав абсолютну рацію, коли ствер-
джував: “Розвиток є всім знайоме уявлення; але в тому і полягає харак-
терна риса філософії, що вона досліджує те, що зазвичай вважається ві-
домим. Те, що ми вживаємо, не задумуючись, чим ми користуємось у 
повсякденному житті, є як раз невідоме, якщо ми не маємо філософської 
освіти. Подальше більш точне і строге прояснення цих понять є завдан-
ням науки логіки” [3с. 26]. 

Річ у тім, що категорія розвитку не “береться”, не схоплюється на рів-
ні наявного буття. Тут справді варто звернутися до “Науки логіки” Геґеля: 
у сфері буття (царині безпосереднього) здійснюється перехід (від одного 
до іншого); у сфері сутності – рефлексія (світіння одного в іншому, взає-
мопроникність, суперечливість); і лише у сфері поняття як єдності буття і 
сутності – розвиток як такий (через діалектику одиничного, особливого і 
загального). Геґель пише: “Поступовий рух поняття не є більше ані пере-
хід, ані видимість в іншому, а є розвиток, оскільки як розрізнене водночас 
безпосередньо покладене як тотожне з іншим і з цілим і визначеність пок-
ладена як вільне буття цілісного поняття” [4, с. 343]. 
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Якщо ми шукаємо ознаки “розвитку” на рівні наявного буття, ми бу-
демо бачити “вдосконалення” тих чи інших властивостей, рис, характе-
ритик (навіть не доводячи до поняття самий термін “удосконалення”). 
Тут – щось удосконалюється, покращується. А там – псується, деградує. 
Робимо висновок: розвиток вужчий за просто рух, все рухається, але 
далеко не все розвивається. – Висновок неправильний. Адже тут немає 
теоретичного підходу: ми обмежуємося лише емпіричним узагальненням 
і не обтяжуємо себе сходженням у царину власне загального як такого.  

На мій погляд, найбільш цілісно, розумно і конкретно діалектичне 
поняття розвитку категоріально розкрите у концепції київського філосо-
фа Валерія Олексійовича Босенка, у його книзі “Диалектика как теория 
развития” (Київ, 1966) [1]. Розглядаючи питання про зв’язок понять 
“рух” і “розвиток”, автор стверджує, що жодним чином їх не можна 
співвідносити за обсягом (ніби розвиток не такий “широкий”, як просто 
рух): вони однаково загальні, як і всі категорії діалектики. Відмінність 
цих понять суто логіко-гносеологічна: розвиток є сутністю руху, рух є 
явищем розвитку. Розвиток, за концепцією В. О. Босенка, являє собою 
єдність виникання і щезання, прогресу і регресу (а Віктор Петрушенко 
додає: еволюції та еманації), тобто, він є чистою суперечністю. А тому 
не варто, як це робить здоровий глузд, розвиток ототожнювати тільки з 
прогресом, покращенням, ускладненням. “вдосконаленням”. Розвиткові 
притаманна поступальність і сходження (через заперечення заперечен-
ня). Сутність розвитку – у розвиткові сутності. – І це не “гра слів”, а ве-
льми точне схоплення суті справи. Розвиток постає процесом невпинно-
го виникнення, розгортання і розв’язання суперечностей. А на рівні по-
няття (у суто геґелівському розумінні останнього) розвиток йде від “в-
собі-буття” до “для-себе-буття”, яке є дійсністю. При цьому не слід за-
бувати, що у Геґеля рух від першого до останнього стану відбувається 
через необхідну ланку “буття-для-іншого”. У стані “для-себе” синтезу-
ється “в-собі” та “для-іншого”, вони “знімаються”, тобто знищуються у 
своїй відокремленості й водночас зберігаються у своїй істотності. 

Суспільно-історична форма руху матерії постає продовженням роз-
витку усіх попередніх форм руху (природи), причому розвитком універ-
сальним, оскільки її рух здійснюється за логікою самої субстанції (як 
писав Генріх Батіщев, атрибути субстанції людина робить власними ви-
значеннями). Самий історичний рух цієї форми прискорює загальний 
розвиток до найчистішої форми загальності – мислення, яке постає роз-
витком самого розвитку. 

Становлення людської суб’єктивності в онтогенезі (значить, в освіт-
ньому просторі) – є і втіленням (упредметненням) усього розвитку суспіль-
но-людської культури, і водночас – продовженням цього розвитку, розвит-
ком розвитку світової субстанції в унікально-індивідуальній (тобто – непо-
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дільній) формі. Кожна людська суб’єктність – це не просто унікальний уні-
версум, а – унікалізований (індивідуалізований) Універсум (як універсум 
суспільно-людської культури, так і усієї цілісності буття як такого). 

Звідси випливає дещо парадоксальний висновок: людина приречена 
на розвиток (так само як вона приречена, як говорить Ж.-П. Сартр, і на 
свободу). Будь-яка людська діяльність, усякий акт людського спілкуван-
ня, поруху ума, серця, душі – так чи інакше (під певним кутом зору) пос-
тають продовженням розвитку суспільно-людської культури тут і тепер, 
актуально, оскільки вони здійснюються у суспільно вироблених і так чи 
так освоєних формах життєдіяльності і думки як жива пульсація 
суб’єктивності. Тут розвиток аж ніяк не пов'язаний з деякою “новиз-
ною”, чим-небудь “раніше не булим”, “удосконаленням”. Просто ми 
приречені на розвиток. Це не означає, що ми “приречені розвиватися”. 
Ні, ми самі собою здатні і можемо вельми спокійненько деградувати. 
Проте що би ми не робили, що би не створювали або ж витворяли, скрізь 
нас, наші діяння, вчинки, думки і почуття і продовжує себе універсаль-
ний загальний розвиток. – Правда, (і тут сутність питання), продовжува-
ти себе через і крізь нас (нами) загальний універсальний розвиток (“без-
межна об’єктивна діалектика”, – за термінологією Г.С.Батіщева) може 
по-різному: цілісно або пошкоджено, частково, спотворено. 

Отже, людина приречена на розвиток, на продовження універсальної 
цілісності буття (через розвиток культури). Проте продовжувати (розви-
вати, втілювати) цей розвиток людина може (і ще як може!) у вкрай спо-
творених формах. Недаремно К.Маркс вважав відчуження неодмінною 
історичною формою розвитку людини, усіх здібностей роду “людина”. 

Продовження універсального розвитку становленням людської 
суб’єктивності в адекватній, цілісній, неушкодженій формі – це і є 
нормальний педагогічний процес, що відповідає своєму поняттю. Са-
ме тому діалектика і є логікою педагогічного мислення (звісно, якщо 
воно справді мислення).  

Розвиток як такий є суперечливою єдністю зміни і збереження. 
Щось може бути збереженим, залишаючись самим собою, лише у 
процесі становлення (як єдності буття і ніщо), зміни, само-зміни. І 
навпаки: щось здатне до самозміни лише за ситуації збереження своєї 
тотожності з собою. Внутрішня суперечливість сутності й полягає в 
тому, що тотожність по відношенню до себе водночас передбачає ві-
дмінність від себе, – це негативне відношення до себе, як любив го-
ворити Геґель. Кожне “щось” у своїй сутності більше за себе, пере-
вищує себе, оскільки неодмінно включає в себе свої багатоманітні 
зв’язки з іншими “щось” у складі певної цілісності, які й визначають 
її особливість, тобто, ідеально містить у собі “інше”. 
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А тому неодмінною умовою збереження людської суб’єктивності в 
освітньому процесі постає її розвиток. Йдеться не просто про те, що “ди-
тину треба розвивати” – у значенні “формувати”. Тут усе набагато скла-
дніше. Сутність розвитку – у розвиткові сутності. Отже, розвиток дити-
ни (учня) у своїй справжній формі відбувається у процесі зміни (само-
зміни) її стосунків з іншими. Якщо сутність людини не є абстракт, при-
таманний окремому індивіду, то розвиток не є простою зміною абстрак-
тних якостей, рис, характеристик, властивостей. Сутність людини у сво-
їй дійсності є живий ансамбль її суспільних стосунків, “звернень” до 
суб’єктивності інших і тим самим до своєї власної. Отже, розвиток цієї 
сутності полягає у невпинному розв’язанні суперечностей цих стосунків; 
а в цьому процесі жива суб’єктивність наповнюється об’єктивним зміс-
том – змістом культури, яка тільки і живить людське в людині, відтво-
рює, зберігає і творить його. 

Геґель каже: “Розвиток духу полягає… у тому, що його вихід із се-
бе і саморозкриття і разом із тим поверненням до себе” [4, с. 28]. Дух 
знаходиться у самого себе у своєму іншому. – Ось саме так і повинен 
відбуватися цілісний розвиток у процесі освіти, в усій навчально-
виховній спів-діяльності дітей і дорослих, учнів і вчителів. Усі зусилля 
старших мають бути спрямовані на те, щоб “інше” для дитини (інші 
люди, світ людини, суспільство, природа – врешті-решт, витвори куль-
тури, зміст знань як феномен культури, а не якась “інформація”) весь 
час перебувало у режимі “свого іншого” і жодним чином не “чужого”. 
Щоб у цьому “іншому” дитина розкривала себе і відчувала своє спіл-
кування з “іншим” як повернення до себе. Щоб цілий світ, світ як ціле 
– ставав крок за кроком рідною домівкою дитини, щоб межа “свого” і 
“чужого” весь час розтоплювалась, щезала. 

Людська суб’єктивність не може не перебувати у стані розвитку, – це 
факт. Питання лише у тім, як цей розвиток буде відбуватися – частково, 
пошкоджено, однобічно, збіднено або ж цілісно і гармонійно. І справа не в 
особливих “розвивальних” педагогічних технологіях, “розвивальних іг-
рах”, “проблемному методі” тощо, – все це посідає певне місце, виконує 
свою роль, розвиваючи певні функції, проте не це забезпечує розвиток 
суб’єктивності дитини. Так воно виглядає тільки на поверхні, що “розви-
вальні технології” здійснюють розвиток. Дійсність же розвитку людської 
суб’єктивності реально забезпечує щирість звернень, щирість тих стосун-
ків, у які ми вводимо дитину, їх душевно-духовний контекст, душевно-
духовний настрій, інтонація, напруга. У тому числі і напруга суперечнос-
тей, яку слід уміти витримувати, не впадаючи в істерику, напруга супро-
тивності, в яку варто входити, якою можна жити, шукаючи адекватних 
шляхів їх розв’язання. Адже традиційна педагогіка даремно оберігає учнів 
від ситуації суперечності, розбіжності: треба дітям “давати тверді знання”, 
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безсумнівні, – інакше як же у них сформується науковий світогляд? Які 
суперечності можуть бути у виховному процесі, адже дітям треба прище-
плювати правильні, “наші” цінності, а там не місце розбіжностям! Не лю-
бить педагогіка суперечності, ох як не любить… Не помічаючи, що всі її 
надмірні зусилля суперечать потребам само-розвитку суб’єктивності ди-
тини, настільки суперечать, що знаходяться у стані антагонізму зі справж-
німи потребами людської душі та людського духу.  

Не ми повинні розвивати дитину, але ми можемо створити умови 
для більш-менш нормального її розвитку, само-розвитку. Створити ра-
зом із дитиною, – щоб ці умови були її умовами, своїми умовами, а не 
нав’язаним ззовні благодіянням, яке так чи так сприйматиметься як щось 
відверто чуже. Наші педагогічні розвивальні зусилля повинні бути спря-
мованими не на дитину, а на самий характер наших стосунків з нею, на 
те поле спілкування, у якому живуть учні і вчителі. Варто подбати, щоб 
ці стосунки були живими, суб’єктними, – а усе живе й одухотворене міс-
тить у собі потужну енергетику само-розвитку, яку й треба звільнити, 
вивільнити з пут формалізованих структур, зовнішніх недоречних рег-
ламентацій, суто зовнішньої казенної доцільності. Зв’язки і стосунки 
мають весь час змінюватися, скидати застарілі форми, що вичерпали 
себе, трансформуватися – не заради якоїсь абстрактної і дуже модної – 
“новизни”, а тільки заради збереження їх суто людського, людяного, 
суб’єктного, смислового характеру, крок за кроком наповнюючись фор-
мами, змістом і духом високої культури. Вони мають бути такими, щоб 
буквально всмоктували у себе культуру – як вітально потрібний кисень; 
вони мають дихати культурою, дихати істинним духом як духом істини, 
добра і краси, духом свободи, смислу і безмежної поваги до “іншого”. За 
таких умов розвиток суб’єктивності учня (і вчителя теж) можливий, він 
може відбутися у напрямку до Людини, до людського образу і подоби. 
Тобто, може бути цілісним і так чи так гармонійним.  

Не варто також забувати, що розвиток здійснюється як єдність пере-
рвності та неперервності (дискретності та континуальності), і перериви 
поступовості (“стрибки”) бувають вельми болючими, драматичними. 
Розвиток йде через заперечення, негацію і подвійне заперечення. Отже, 
щоб ствердити щось, дійти до “позитивного”, потрібно, щоб відбулося 
заперечення самого заперечення. Чи вміємо ми – разом із Геґелем – мис-
лити позитивне як рівно-ж негативне, а негативне як рівно-ж позитивне? 
І мислити не на рівні теоретичних спекуляцій (у гарному сенсі слова), а 
мислити духовно-практично, діяльно, у своїй спів-дії з дітьми та учня-
ми? – Ось завдання, і воно вельми нелегке, майже не під силу нам. Але 
без цього розвиток суб’єктивності у педагогічному процесі залишиться 
безсилим благеньким побажанням.  
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Стосовно розвитку суб’єктивності в освітньому процесі також варто 
пам’ятати, що жодних гарантій тут бути не може, жорсткий детермінізм 
тут однозначно не спрацьовує, як і не працює логіка однозначності. 
Принципова неоднозначність і непередбачуваність – такою є природа 
людської суб’єктивності. Але лише неоднозначне і непередбачуване зда-
тне до розвитку. І педагогові треба діяти відповідно до цієї природи. Са-
ме така педагогіка буде природо-відповідною.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАДИЦІЇ 

 
Існує тісний зв’язок між філософією, освітою, вихованням, культу-

рою. Та цей зв’язок не завжди усвідомлюється і враховується при їх 
дослідженні, що породжує цілу низку проблем, починаючи від техно-
кратизації мислення й освіти, закінчуючи синдромом “даремного на-
вчання” та “надлишку освіти”. 

Незаперечним фактом є зв’язок філософії з педагогікою, про який го-
ворили багато мислителів (С.Гогоцький, П.Юркевич, К.Ушинський, 
Дж.Дьюї, П.Наторп), підкреслюючи, що філософія не є самоціллю чи ін-
телектуальною розкішшю, а виступає доконечною потребою для 
розв’язання педагогічних проблем. І знову ж таки наголошували, що не-
має готових рецептів, готових філософських ідей, які автоматично можна 
було б використати чи перенести в систему освіти. Потрібно докладати 
певні зусилля, адже розв’язок можна знайти лише у процесі пошуку. Сво-
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єю чергою, сама філософія потребує практичної перевірки своїх теоретич-
них побудов, що уможливлюється в педагогічній діяльності.  

Дуже прикро, що в нашій країні склалася така ситуація, коли багато 
фахівців вважають, що слід розвивати і поширювати іноземні концепції 
(дуже модні синергетична, холістична, герменістична тощо), актуаль-
ність яких пов’язана з зовсім іншими історико-культурними реальностя-
ми, ніж плекати власну традицію, шукати дієві засоби виходу з кризової 
ситуації сьогодення. Цікаво звернутися у зв’язку з цим до Великого тлу-
мачного словника української мови, де підкреслюється, що у слові “ви-
ховувати” відлунює мудре знання про людину, яке включає одночасно і 
аспект активного систематичного впливу на культурний розвиток, так і 
потаємного збереження чогось важливого.  

Світ культури містить у собі здобутки людини у сфері матеріальної 
і духовної праці, а серед останніх одне з найпочесніших місць посідає 
освіта як транслятор цих надбань від покоління до покоління. Перши-
ми ж педагогами-професіоналами постають саме філософи. Причому 
вони бачать своє головне призначення не тільки і не стільки в збере-
женні і передачі готових знань, а в розробці нових ідей, які зможуть 
привести до покращення життя людини. Саме з середини ХХ ст. тан-
дем філософії і педагогіки набув широкого визнання науковою спіль-
нотою і вилився в інституалізацію низки філософсько-педагогічних 
дисциплін: “філософію виховання”, “філософську педагогіку”, “педа-
гогічну антропологію”, “філософію освіти”. 

Особливо важливого значення взаємодія філософії і освіти набуває в 
переломні моменти розвитку культури. Адже зміни, що відбуваються в 
суспільстві, стосуються і філософії, і освіти, перед якими постають супе-
речливі завдання: з одного боку, зберегти і забезпечити передачу існую-
чих досягнень культури, з іншого – розробити нові ідеї, новий світогляд, 
кінець кінцем, новий тип культури, а отже, і новий тип освіти. 

Сьогодні активно дискутується питання про потребу зміни парадиг-
ми освіти, переходу від класичної до інноваційної. Проте, щодо поняття 
інноваційної парадигми освіти, остаточної визначеності ще нема. Є різні 
точки зору, концепції, спроби реалізувати потребу переходу до оновлен-
ня освітянської практики, і звісно, перш за все це Болонський процес, 
про недоліки і переваги якого багато вже говорилося. До інноваційних 
процесів можна віднести і спробу журналу “Філософська думка” приве-
рнути увагу громадськості до цікавої проблеми – інтелектуальної тради-
ції (під призмою цієї проблеми вийшли два останніх числа, №2 і №3 за 
2011 р.), де відзначалося, що саме відсутність сталої інтелектуальної 
традиції становить “чи не найуразливішу якість українського філософсь-
кого життя та гуманітарної роботи”. Хоча традицію неможливо “вироби-
ти”, вона має природно скластися, відбулася спроба започаткувати нову 
традицію – вручення премії за інтелектуальні досягнення.  

Можливо, вишам України слід підхопити її? 
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ВИХОВНИЙ ВИМІР ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 
Сучасне суспільство і людина відчувають відсутність стабільних, 

об’єктивних, ціннісно детермінованих основ. У виховному вимірі на ко-
лективному рівні історична пам’ять відтворює й зберігає соціальну цілі-
сність, на індивідуальному рівні історична пам’ять сполучається з гли-
бинними структурами людської суб’єктивності, задовольняє потреби 
людини у трансценденції, в «укоріненості», в системі ціннісно-смислової 
орієнтації, в самоідентичності. 

Моя теза полягає в тому, що історична пам’ять як прояв культури і 
теоретичний конструкт формування національної ідентичності є багато-
вимірним феноменом. Виховний вимір історичної пам’яті акумулює 
комплекс смислів, що входять одночасно до інших (політичного, естети-
чного, когнітивного) вимірів культури. Саме виховний вимір історичної 
пам’яті переводить історичні смисли з площини загального до ситуатив-
но-конкретних контекстів, виступає засобом конституювання індивідуа-
льної, національної, групової ідентичностей. 

В межах соціокультурного простору історична пам’ять виявляє себе 
на двох рівнях: соціальному рівні та духовно-культурному (ціннісно-
смисловому) рівні. Варто додати, що ці рівні поділяються тільки аналі-
тично, в соціальній практиці вони взаємопов’язані. На соціальному рівні 
історична пам’ять за носіями є колективною та індивідуальною, за лока-
лізацією – регіональною, національною, транснаціональною.  

Важливою є думка засновника memory studies М. Гальбвакса, що 
кожна соціальна група створює пам’ять про своє минуле, що в свою чер-
гу формує й відображає ідентичність даної групи відносно інших груп. 
Індивідуальні образи минулого, особисті спогади мають соціальний ви-
мір, оскільки вплетені в розуміння минулого соціальною групою. Колек-
тивна пам’ять простягається далеко за межі індивідуальної пам’яті й за-
безпечує трансляцію знань про минуле від одного покоління до іншого, а 
її здатність зберігатися в часі залежить від впливу групи в суспільстві 
[5]. Соціальні інститути (держава, церква, діаспорні організації тощо) 
задля легалізації та подальшої підтримки відтворюють та поширюють 
серед індивідів інституалізовану колективну пам’ять. Розглядаючи інди-
відуальну історичну пам’ять, щоб уникнути непорозуміння, одразу ж 
зауважимо, М. Гальбвакс вважав, що не існує такого явища, як суто осо-
биста пам’ять; вся наша пам’ять є більшою чи меншою мірою «колекти-
вною пам’яттю» [5]. Не викликає сумніву, що не існує індивідуальної, 
«чистої» пам’яті, зумовленої винятково об’єктами, даними нам у сприй-
няті; пам’ять завжди зумовлена соціальними категоріями, які визначають 
селективність і комунікацію пам’яті (навіть всередині нас) і те, що ми 
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мимоволі переносимо на наші спогади. Проте залишається дискусійним 
питання щодо того, чи варто зводити природу історичної пам’яті виклю-
чно до колективного виміру, нехтуючи виміром індивідуальним. 

На відміну від М.Гальбвакса, нідерландській філософ Ф.Анкерсміт 
бачить у пам’яті саме індивідуальний вимір нашого ставлення до мину-
лого, саме цей вимір у сучасній історичній свідомості починає відіграва-
ти головну роль, поступово витісняє історію як вимір колективний. Ар-
гументи М.Гальбвакса щодо колективної природи історичної пам’яті, на 
думку Ф.Анкерсміта, можна інтерпретувати двома способами. Перший, 
що ці аргументи роблять публічним те, що зазвичай було приватним. 
Особистість зображено тут як таку, що складається з «соціального». 
Проте якщо зважити на те, наскільки Гальбвакс розширив межі минуло-
го, про яке точно можна сказати, що особистість пам’ятає його як своє 
власне, ми зможемо так само говорити про «приватизацію» минулого в 
тому сенсі, що минуле, яке дотепер було винятково колективним (націо-
нальне, політичне чи соціальне), тепер стає приватним минулим, яке 
можна пам’ятати особисто [1, с.256]. Отже, Ф.Анкерсміт наголошує на 
реальності індивідуальної історичної пам’яті. Внаслідок «приватизації» 
минулого окрема людина отримує безпосередній зв’язок з минулим, 
суб’єкт історії втрачає своє значення, заступаючись комунікацією. 

Додамо також, що часто національна історична пам’ять не збігається 
з індивідуальною. Як зазначає М. Фері, сьогодні у кожної або майже у 
кожної нації є декілька історій, що накладаються одна на одну і що зіс-
тавляються одна з іншою. У Польщі, наприклад, та історія, що зовсім 
недавно викладалася в школі, помітно відрізняється від тієї, яку розпові-
дали дома. Росіяни грали в цих історіях не зовсім однакову роль... Ми 
виявляємо тут зіткнення колективної пам'яті з офіційною історіографією, 
і в цьому напевно проблеми історичної науки виявляються набагато чіт-
ко, ніж в працях істориків [4, с.9]. 

Зазначимо, внаслідок культурної, етнічної, економічної неодноріднос-
ті в різних регіонах України склалися особливі етнотериторіальні спільно-
ти, які мають свої специфічні межі. Доволі часто науковці чи нехтують 
етнічним елементом спільноти, редукуюючи історичну пам’ять до націо-
нальної, чи навпаки, перебільшують етнічний елемент, навіть, як підкрес-
лює М.Попович, «етнічна єдність нерідко усвідомлюється як «кровна» 
біологічна спорідненість, але насправді є спорідненість по культурі, а не 
по крові [3, с. 4, 5]. Як перший, так і другий погляд можуть призводити до 
негативних соціокультурних наслідків, саморозпаду культури, шкодити 
творенню дискурсу історичної пам’яті, формуванню національної іденти-
чності політичної нації. Сучасна національна культура має і етнічні корені, 
і модерний зміст, відповідно в державі – нації жодна культура та історична 
пам’ять не можуть претендувати на універсальність. У сучасних дослі-
дженнях історичної пам’яті лунає чимало закликів щодо важливості опису 
й аналізу «транс-національної» та «не-національної» пам’яті. Отже, істо-
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рична пам’ять модерної нації не дорівнює етнічній, вона є результатом 
взаємодії етнічних (культурних) та громадянського (політичного, констру-
ктивістського) компонентів. Найважливішим принципом має бути визнан-
ня пріоритетності загальнолюдських моральних норм. 

Виховний вимір історичної пам’яті виявляє себе на духовно-
культурному (ціннісно-смисловому) рівні, який має фундаментальну буттє-
ву значущість, визначається належністю до певного типу культури, характе-
ризує модель світу, яка панує в ній. М.Попович підкреслює, «для того, щоб 
засвоїти і навчатися створювати певний комплекс явищ культури, треба 
мати не тільки систему умінь і навичок, а й систему цінностей» [3, с.3].  

Історична пам’ять є механізмом передачі ціннісно-смислового змісту 
культури. Виховний вимір історичної пам’яті, який визначає комплекс 
смислів, що входять до естетичного, політичного та когнітивного вимірів 
культури, має безпосередньо антропологічний зміст. Цілком можна пого-
дитися з думкою М.Култаєвої: «Сучасні соціокультурні синтези, що утво-
рюються, коли у спільному просторі відбувається екзистенціальна зустріч 
культурної традиції, соціальних практик та теоретичних дій, характеризу-
ється підвищеною педагогічною інтенціональністю» [2, с.21]. 

Через засвоєння історичної пам’яті новими поколіннями здійсню-
ються виховна функція єднання людства в історичній площині. Відпові-
даючи на соціально-політичний запит суспільства, історична пам’ять є 
потужним чинником формування національної ідентичності. Для реалі-
зації цієї її функції в Україні має бути збалансована державна політика. 
Через уяву як естетичний вимір культури, в історичну свідомість вхо-
дить історичний досвід, саме завдяки уяві минуле знову оживає в істори-
чній пам’яті. Когнітивний вимір історичної культури в модерних суспі-
льствах реалізують здебільшого через історичну науку.  

Отже, осмислення виховного виміру історичної пам’яті у той чи ін-
ший спосіб виходить у площину самовизначення суспільства і перспек-
тив його розвитку. 
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ТРАНСГУМАНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС 

ПРО ПРОБЛЕМИ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА КРІОНІКИ 
 
З початку ХХІ століття дедалі більшу увагу привертає проблема 

продовження життя. Все більша кількість людей, в тому числі серйозних 
вчених, політиків і підприємців, всерйоз обговорюють можливості вико-
ристання нових ліків, генної інженерії, штучних органів і технологій в 
боротьбі зі старінням і смертю. Вже в найближчі роки продовження жит-
тя може стати одним із найважливіших завдань системи охорони здо-
ров’я і однією з потреб кожної людини. Вже сьогодні зрозуміло, що про-
цес старіння можливо не лише уповільнити, але й зупинити і повернути 
назад. А практично будь-які хвороби і пошкодження людського організ-
му, крім, хіба що, повного фізичного знищення, можуть бути вилікувані. 
Тепер вже зрозуміло, що простого збільшення терміну життя людині 
буде недостатньо. Досить скоро медицина позбавить це поняття суті, 
зробивши життя людини практично безмежним. Безсмертя зробить лю-
дину по-справжньому вільною, позбавивши її найекзистенційнішого 
страху і однієї з основних причин нещасть і страждань на Землі.  

Найбільш перспективною з трансгуманістичних технологій виступає 
генна інженерія. Генна інженерія – це галузь біотехнології, яка включає 
в себе дії по перебудові генотипів. Вже сьогодні генна інженерія дозво-
ляє вмикати і вимикати окремі гени, контролюючи таким чином діяль-
ність організмів, а також переносити генетичні інструкції з одного орга-
нізму в інший, в тому числі в організми іншого виду. В міру того, як ге-
нетики більше дізнаються про роботу генів і білків, все реальнішою стає 
можливість довільним шляхом програмувати генотип (в першу чергу, 
людський), з легкістю досягаючи будь-яких результатів: таких, як стій-
кість до радіації, здатність жити під водою, здатність до регенерації по-
шкоджених органів і навіть безсмертя [3, c. 83]. 

Хоча генетика і генна інженерія вже відіграють величезну роль в 
медицині і сільському господарстві, основні її результати ще попереду. 
Нам ще багато чого доведеться зрозуміти про те, як працює складна ге-
нетична система в нашому організмі і інших видах живих істот. 

Необхідно визначити функції і призначення кожного гену, визначити, 
які умови його активації, в які періоди життя, в яких частинах тіла і при 
яких обставинах він вмикається і приводить до синтезу відповідного білка. 
Далі, необхідно зрозуміти, яку роль відіграє в організмі цей білок, чи ви-
ходить він за межі клітини, які повідомлення він несе, які реакції каталі-
зує, як впливає на запуск біологічних процесів в інших частинах організ-
му, які гени активує. Окремою складною задачею є вирішення проблеми 
згортання білків – як, знаючи послідовність амінокислот, які складають 
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білок, визначити його просторову структуру і функції. Ця проблема пот-
ребує нових теоретичних знань і більш потужних суперкомп’ютерів.  

Розвиток генної інженерії зробить можливим покращення генотипу 
людини. Масштабні завдання, які стоять сьогодні перед людством вима-
гають талановитих людей в багатьох галузях, довершених і високороз-
винених особистостей, які мають ідеальне здоров’я, високі фізичні і ро-
зумові здібності. Таких людей можливо буде створити методами генної, 
генетичної та клітинної інженерії. Ці методи будуть застосовані як до 
малюків, які щойно з’явилися так і вже до дорослих [1, c. 318-319]. 

Людина зможе підвищити свої власні здібності, та здібності своїх ді-
тей. З об’єктивної точки зору в цьому немає нічого поганого та неетич-
ного. Будуть повністю ліквідовані генетичні причини захворювань, всі 
люди матимуть відмінне здоров’я. Людина стане практично безсмерт-
ною – смерть стане все більш рідким явищем, переставши бути страхом. 

Прогрес навряд чи зупиниться на виправленні недоліків. Вилікував-
ши хвороби і зупинивши старіння людина почне покращувати власний 
організм та його будову за власними бажаннями. Люди зможуть за влас-
ним розсудом конструювати своє тіло та мозок, додавати собі власні зді-
бності, можливість жити під водою, літати, харчуватись енергією соняч-
ного світла, додавати окремі відділи мозку та нові частини тіла. Людина 
навряд чи зупиниться на перебудові власного тіла. Вона зможе відтвори-
ти організми, які зникли раніше. Будь-який організм, існування якого не 
суперечить законам природи, може бути створений. Нові види тварин, 
рослин і навіть повністю нових істот будуть створюватись у промисло-
вих цілях, як форма творчості, для освоєння космосу [2, c.86]. 

Окремою, але найбільш перспективною технологією, яка може бути 
реалізована в рамках ідей транс гуманістів, виступає кріоніка. Кріоніка – 
технологія і практика кріоконсервації людей відразу після підтверджен-
ня смерті. Для цього використовуються методи та підходи кріобіології, 
реаніматології і інших наукових напрямків. Метою кріоніки є збережен-
ня щойно вмерлих або термальних (приречених на смерть) пацієнтів до 
того моменту у майбутньому, коли, можливо, стануть доступними тех-
нології репарації («ремонту») клітин і тканин і, відповідно, стане можли-
вим відновлення всіх функцій організму. Такою технологією, скоріш за 
все, може стати нанотехнологія, і насамперед, напрацьовані в її рамках, 
молекулярні нанороботи. Не виключено, що попри реанімацію кріоніро-
ваних хворих, наномедицина дозволить вилікувати більшість хвороб і 
проявів старіння в людському організмі. Також перспективними для ре-
анімації кріонованих пацієнтів є вирощування органів і створення штуч-
них клітин і тканин [1, c.404]. 

Нанотехнологія зможе не лише повернути до життя пацієнтів кріоні-
ки, але й зробити все інше. Немає жодної сфери людської і не людської 
діяльності, де б не знайшлось місця для використання нанотехнологій. Це 
воістину універсальна технологія, яка затьмарить винайдення машин в 
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промислову епоху і навіть саме створення інструментів на заграві людсь-
кого існування. Нанотехнології дадуть людині майже повний контроль над 
матерією на атомарному рівні, дозволивши створювати будь-які матеріа-
льні об’єкти швидко, практично безкоштовно, без забруднення навколиш-
нього середовища. Вони радикально збільшать можливості людського тіла 
і в буквальному розумінні слова перебудують нашу планету. Поряд з тим 
такі технології мають велику кількість етичних проблем та не узгоджу-
ються з загальноприйнятими у суспільстві законами і традиціями [4, c.29]. 

Людина, стаючи творцем все більш могутніх надтехнологій, стає 
свого роду соціо-біо-техноінженером, перетворювачем всіх форм життя 
на планеті. Проводячи найрізноманітніші маніпуляції над живою і нежи-
вою матерією за допомогою досягнень передових технологій людина 
вже зараз створює світ, який вже найближчим часом буде змінений у 
всій тотальності свого буття. Розвиток трансгуманістичних технологій в 
перспективі буде створювати кардинальні зміни, породжуючи нові гори-
зонти в розвитку постлюдського майбутнього. 

 
Література 

1. Глазко В.И., Чешко В.Ф. «Опасное знание» в «обществе риска» (век генетики и биотех-
нологий): Монография.– Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2007.– 544 с. 

2. Емелин В.А., Тхостов А.И. Технологические соблазны современного общества: предел 
внешних расширений человека /В. Емелин, А. Тхостов //Вопросы философии.– 2010.– 
№5.– С. С. 84-90 

3. Фукуяма Ф. Социальные последствия биотехнологических новаций /Ф. Фукуяма 
//Человек.– 2008.– №2.– С. 80-88 

4. Цикин В.А. Философское осмысление хай-тек и необходимость превентивного образо-
вания /В.А. Цикин //Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал.– Суми: СумД-
ПУ, 2011.– №3.– С. 27-37 

 
 
 

© Галина Мороз  
(Київ) 

 
СВОБОДА НАУКОВЦЯ ЯК ФЕНОМЕН 
ІМАНЕНТНОГО ТРАНСЦЕНДУВАННЯ 

 
У сучасній філософії науки у зв’язку з актуалізацією проблеми взає-

модії свободи та відповідальності вченого, пов’язаної з глобалізацією 
різних соціальних процесів, виникає підхід, який розуміє цю взаємодію 
як прояв самосвідомості суб’єкта у сфері наукового пізнання. Тому її 
предметом стає не тільки наука, а й умови, зміст і форми діяльності лю-
дини у сфері наукового пізнання. Виникає усвідомлення, що однією з 
фундаментальних умов пізнання є свобода людини. 
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Проаналізувавши сучасні публікації з філософії науки та теорії і ме-
тодології пізнання, можна зазначити, що ця проблема є актуальною в 
дослідженні вчених. Синергетичне бачення розвитку науки розглядають 
у своїх роботах О.Князєва, І.Добронравова та інші. Сучасні когнітивні 
концепції науки описують О.Баксанський, Є.Гнатик, О.Кучер. Крім того, 
проблема розвитку наукових знань висвітлювались у роботах Б.Кедрова, 
П.Гайденко, В.Вернадського, Л.Кесаревої, В.Стьопіна та ін. 

Ідея свободи тривожила і буде тривожити людські уми стільки, скі-
льки існує сама людина. Вона одночасно і абстрактна, і практична. У 
повсякденному житті питання про свободу або її відсутності виникає на 
кожному кроці, так само й у теоретичному дослідженні постійно дово-
диться мати на увазі співвідношення між довільністю і доконечністю. 
Без свободи немислима творчість, наукова діяльність, відповідальність. 
Вона є однією з найвищих цінностей для людини, і в той же час, є од-
нією з найважчих проблем. Особливо у її взаємозв’язку з наукою, де 
свобода наукових досліджень, свобода вибору ученими напряму дослі-
джень зіставляється з моральною відповідальністю за свій вибір, за 
використання результатів пізнання. Співвідношення між свободою ви-
бору і відповідальністю за свій вибір мають глибоке обґрунтування – 
взаємозв'язок свободи і відповідальності. Тільки там, де я вільний, де 
мною вільно прийняті рішення, вільно здійснені дії, я і відповідаю і за 
них, і за їх наслідки. І навпаки – я можу бути відповідальним тільки за 
те, в чому проявилася моя свобода.  

Отже, існує взаємозв’язок свободи і науки, де свобода наукових дос-
ліджень, свобода думки, свобода слова гарантовані, але більше нічим не 
забезпечені. Найчастіше наука просто не має цивільних прав. Тому, роз-
виток науки і наукової діяльності, це та свобода розуму, яка полягає в 
незалежності мислення від обмежень, де свобода виступає першофено-
меном, як сказав би М.Мамардашвілі, “вічним фактом”, вступає у супе-
речність із соціальною дійсністю. Одним із тих фактів, вічність яких фі-
лософ визначав у тому значенні, “що вони вічно здійснюються, і ми ніби 
перебуваємо всередині простору, охопленого їх вічним звершенням” [1, 
с.38]. Уточнюючи висловлене з позиції визнання свободи як невід’ємної 
властивості суб’єкта пізнання, за допомогою когітології, зазначимо, що 
тлумачення свободи, як “першофеномена” змістовно описується буттям 
людини, яка усвідомила себе носієм проблем, питань, задач. Тобто зна-
ний “підвішений суб’єкт” М.Мамардашвілі є людина, дії якої відбува-
ються у межах усвідомленої проблеми. 

Таким чином, науковець, як носій усвідомленої проблеми, протистав-
ляється суспільству, як дійсності, що проблем не бачить, не розуміє. Тому 
суспільство та його буття не може розглядатися, як умова та джерело сво-
боди науковця. Враховуючи, що суспільство по відношенню до науковця 
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існує у вигляді інституалізованої бюрократії, воно ставиться до науки ви-
ходячи виключно з формальних, дисциплінарно-обмежених принципів. 

Свобода в науці має подвійний смисл. З одного боку, діяльність уче-
ного вільна в тому розумінні, що він діє відповідно до власних цілей і 
цінностей у ситуації вибору серед альтернатив. З іншого боку, сам зміст 
конкретно-наукових концепцій формується під впливом бачення приро-
дного світу крізь призму свободи.  

Статус науки в епоху змін вимагає міждисциплінарного підходу, в 
основі якого повинні лежати сучасні стратегії наукового пізнання, серед 
яких технопарки, наукові парки є пріоритетними.  

Названі організаційні форми наукових досліджень (технопарки, нау-
кові парки) презентують феномен взаємодії представників різних наук, 
дисциплін. Представники різних дисциплін (математик, фізик, хімік, 
юрист та інші) як фахівці мають дотримуватися принципів науковості, 
сформованих у предметно визначених дисципліною межах. Інакше вони 
деградують як фахівці. Одночасно міждисциплінарність передбачає ак-
туальний вихід за рамки дисциплінарних обмежень, інакше спільне дос-
лідження не зможе реалізуватися. Такий вихід визначається за допомо-
гою поняття свобода. Оскільки свобода не може розглядатися як свавіл-
ля, що руйнує обґрунтовані, перевірені принципи конкретних наук та 
дисциплін, її не можна розуміти як деструкцію, інакше зникає науко-
вість. Одночасно свободу не можна визнати як трансценденцію суспіль-
ства в науку, вона має бути іманентною науці. Таким чином, ми маємо 
фундаментальну проблему іманентної трансценденції. Іманентність такої 
трансценденції, як своєрідний парадокс, полягає в тому, що науковець, 
дотримуючись, захищаючи іманентні принципи науковості дисципліни в 
межах якої він сформувався, повинен вийти за їх межі: тобто, бути в ме-
жах і вийти за межі одночасно. 

Знімаючи містицизм зазначеного парадоксу, треба вказати на зна-
чення зв’язку науковця як суб’єкта пізнання з об’єктом пізнання. Як лю-
дина – науковець предметизований дисципліною. Як суб’єкт – носій 
знання проблеми, знання про власне незнання, знання про існування 
об’єкта. Тому, вирішуючи усвідомлену проблему (керуючись знанням 
про об’єкт), він вносить зміни у предмет пізнання, змінює зміст дисцип-
ліни. Тобто свобода трансцендується від об’єкта, а не від суспільства. 
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ОНТИЧНЕ ТА ОНТОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ СВОБОДИ 

 
Вести мову про свободу, не знаючи джерела її походження, беззміс-

товно. Тому, цілком закономірно, філософська думка людства розпочала 
свої пошуки, насамперед, з першоджерела - чогось, що спричинилось до 
появи усього сущого. Античні мислителі намагались одну із стихій наді-
лити властивістю творця буття. Їх зусилля підсумував Платон, коли звів 
множинність до єдності та наполіг на вищості останньої. Його вчення 
про ідеальний світ, про Єдине, фактично дає відповідь на питання про 
першоджерело. Уявлення про фатум, рок людського життя, у які вірили 
стародавні греки та римляни, поступово почали змінюватись: якщо існує 
Благо, Єдине, то абсолютна свобода повинна бути його атрибутом і, 
якоюсь мірою, свобода абсолютного буття належить і створеному світу. 

Іудео-християнська традиція привнесла корективи в античне розу-
міння свободи. Детермінізм, навіюваний олімпійськими богами, посту-
пається свободі людини, яка дарована Богом найдосконалішому з усіх 
Його творінь. Але проповідувана християнами онтологічна свобода не 
сприймається так одразу людством. Відповідальність за її використання 
лякає та пригнічує; напередвизначення буттєво сприймається легше і не 
вимагає відповіді за моральні та аксіологічні погляди. Священний страх 
перед неминучістю Божого присуду, проповідуваний Августином Бла-
женним, на довгі століття зумовив розвиток (а, вірніше, його відсутність) 
західноєвропейської філософської думки. Суперечка про свободу між 
Августином та Пелагієм, що знову відновилась через тисячоліття між 
Лютером та Еразмом Ротердамським вказує з яких позицій висловлюєть-
ся той чи інший мислитель. Чи він, як і Платон, трансцендентне вважає 
єдиним істинним, а світ сущих глибоко вторинним, чи людське існуван-
ня ставиться наріжним каменем у вирішенні онтологічних питань. Отже, 
протягом тисячоліття, дана дилема західного мислення не була виріше-
на, тому що розглядалась із позицій сущого. В цьому ж річищі культиву-
валась схоластами метафізика як поняттєво оформлена наука. Філософ-
ські положення та методологія Арістотеля, адаптовані Фомою Аквінсь-
ким, дозволили їм визначити буття, виходячи із сущого: прийти до пі-
знання Творця аналогійно – через пізнання творінь. «Однак Фома ще 
чіткіше, ніж Арістотель, виділяє основу єдності цієї науки (метафізики). 
Її безпосередній предмет є суще як суще. Але до завдань будь-якої науки 
входить питання про основи її предмету. Метафізика, відповідно, повин-
на досліджувати внутрішні та зовнішні засновки сущого, тому вона по-
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винна проникати у першу причину усього сущого, в абсолютне буття 
Бога, щоб звідси розуміти кінцеве суще» [1, с.14]. Проте трансцендент-
ність Бога є подоланням природної дійсності категорій і це положення 
передбачає неодмінне аналогійне розрізнення Бога та світу. Якщо 
зв’язку між ними немає, то єдиний спосіб осягнення Першопричини 
усього сущого – це піднесення до абсолюту (regressus in infinitum) мис-
леневих здібностей людського єства. Таким чином схоласти довели до 
логічного завершення уявлення Августина про Бога як безмежно доско-
нале Суще. Саме завдяки їх наполегливим старанням, зовсім несподіва-
но, згодом, філософія перестане містити онтологію, а метафізика, почи-
наючи з Канта, буде ототожнюватись із гносеологією. 

Загальноєвропейський нігілізм, натхнений просвітниками, уявляв 
людину вінцем творіння, що наділений безмежною свободою, але при 
цьому забуваючи про джерело свободи та про мету, для якої вона дана. 
Початкові уявлення гуманістів про існування деміурга, котрий створив 
людину і далі дав їй повну свободу дії, поступово трансформувались у 
суто приземлене застосування цієї свободи. Антропологічне її розуміння 
призводить до політично-правового застосування у поглядах лібераліз-
му, а згодом, свобода, навіть у такій примітивній версії, поступається 
чільним місцем справедливості у філософії неолібералізму. 

Проте багато філософів з часів доби відродження і по нині усвідом-
лювали той факт, що свобода, відірвана від онтології, обов’язково пот-
рапляє в глухий кут. Шопенгауер, Ніцше, екзистенціалісти, представни-
ки філософської антропології намагались по-новому вирішити дане пи-
тання. У ХХ столітті з’являються лаконічні праці: «Втеча від свободи» 
Еріха Фромма та «Трагедія свободи» Сергія Левицького, автори яких 
повстають проти свободи як сваволі героїв Достоєвського. Причину та-
кого становища вдало проаналізував Мартін Гайдеггер. Він констатує, 
що метафізика, протягом свого існування, займалась дослідженням не 
онтології а онтичності – буття і суще різняться між собою. Підміна буття 
схемами розсуду (запропонованими схоластами) наділяє нас квазі-
достовірностями і відсікає будь-яку можливість осягнення справжньої 
онтології: «Метафізика не відповідає ніде на питання про істину буття, 
тому що ніколи це питання не ставить. Не ставить, тому що мислить 
буття, лише уявляючи собі суще як суще. Вона має на увазі суще в ціло-
му і говорить про буття. Вона називає буття і має на увазі суще як суще» 
[2, с.29]. Щоправда, випускник теологічного факультету не вказав зворо-
тний шлях свободи сущого до Буття, а зарахував до способу буття Ніщо 
– здійснивши спробу усвідомлення сущого, як причасного буттю, через 
фази присутності та відсутності.  В межах західного мислення також 
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з’являються намагання онтологічно, а не онтично усвідомити буття як 
першоджерело свободи у працях релігійної філософії. Габріель Марсель 
розкриває сутність онтологічного вибору особистості у роботі «Бути і 
мати», а Мартін Бубер у праці «Я і Ти» свободу особистості вважає без-
змістовною якщо вона не спрямована на Іншого.   

У східній філософській традиції онтологічних проблем зі свободою 
ніколи не було тому, що тут філософія не була відірвана від богослов’я – 
співдія волі Бога та свободи людини одержала ще з перших століть хри-
стиянства назву «синергія». Дане положення було наслідком вчення про 
єдність трансцендентного та іманентного завдяки божественним енергі-
ям. Сучасний грецький філософ Хрістос Яннарас, аналізуючи західну 
філософію, стверджує, що усі, навіть найбільш вдалі спроби західних 
мислителів, вирішити питання свободи зокрема, і буття взагалі, не вихо-
дили за межі інтелектуалізму, моралізму чи аксіології. Сам він між сло-
вами «Бог» і «Буття» ставить знак рівняння і вважає що не з позицій су-
щого слід оцінювати буття, а на рівні відношення особистостей (як Бога, 
так і людини) треба долати категорію сущого, протилежність між єди-
ним та множинним. Людина повинна не замикати буття у рамки онтич-
ності, а, застосовуючи свободу (яка є дар від Бога), наслідувати Христа – 
тобто долати закони світу сущого на користь буттєвого особистісного 
відношення. «Життя людини гіпостазується вже не як автономне існу-
вання, але як буттєва єдність Бога та людини, як єднання і життєве спіл-
кування божественної та людської природ. Тепер вже лише від свобідно-
го вибору особистості залежить, чи жити їй у згоді (буттєвій, а не інте-
лектуальній або моральній) зі способом існування «нової» боголюдської 
природи Христа» [3, с.70]. Це відношення особистісного рівня нівелює 
не тільки закони природи, а й категорії часу, простору, і, взагалі, будь-
які категорії, оскільки ще Арістотель застосовував їх до речей, які відпо-
відають на питання «що?», а не до особистостей, що їм, як відомо, влас-
тиво питання «хто?»: «Відповідно, (перше), що спричиняє рух, є необ-
хідно суще; і, оскільки воно необхідно суще, воно існує належним чи-
ном, і в цьому розумінні воно є початок» [4, кн.12, гл.7].  
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ЦІННІСНЕ ПІДҐРУНТЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ДОВІРИ 

 
Сучасність, що характеризується глобальними зрушеннями, рольо-

вим ускладненням, плюралізацією життєвих світів, спричинює суттєві 
зміни в регуляції соціальних стосунків в системі «людина - світ» та 
сприяє збільшенню людської свободи, але в той же час породжуючи фо-
рмалізацію відносин, нівеляцію традиційних способів соціального узго-
дження. Тому постає нагальна потреба у виробленні нових засад суспі-
льного узгодження у перспективі морально зорієнтованого формування 
етики співвідповідальності, толерантності, взаємної довіри. Довіра як 
необхідна умова функціонування соціальної системи є вагомим чинни-
ком підтримки соціального порядку, що забезпечує цілісність соціально-
го організму та органічний зв’язок між людьми як виконавцями певних 
соціальних ролей. Проблематика довіри дотична до аксіологічної про-
блематики меж Іншого, співіснування з Іншим, залежності від Іншого, 
координації суспільної діяльності за умови оптимального узгодження 
інтересів та досягнення ефективної взаємодії. 

Довіра передбачає формування установки на те, що об’єкт довірчого 
відношення буде відповідати нашим очікуванням - здійснить певні дії на-
лежної якості, відповідаючи вимогам результативності та відносної перед-
бачуваності, проявляючи взаємність та відповідальність. Відображувальна 
здатність довіри вказує на специфіку соціальних взаємодій в існуючій цін-
нісно-нормативній системі, постаючи в якості індикатора суспільного здо-
ров’я та уможливлюючи тривалі взаємозв’язки на різноманітних рівнях. 
Щодо специфіки та складності аналізу самого феномену довіри, дослідни-
ки відзначають її невловимість через неоднозначні прояви в різноманітних 
сферах суспільного буття та глибоку спорідненість з іншими соціальними 
явищами (відповідальністю, солідарністю, справедливістю), універсаль-
ність завдяки унікальній здатності формувати відкриті стосунки стратегі-
чно безпечної взаємодії в умовах соціальної невизначеності, неоднознач-
ність та суперечливість через обов’язкову наявність ризику невиконання 
взятих зобов’язань та зловживання довірою. 

Трансцендентальна довіра постає як довіра безумовна, абсолютна, 
еталонна, що має контрфактичний характер. Застосування концепту тра-
нсцендентальної довіри дозволяє розглянути умови можливості існуван-
ня довіри взагалі, навіть за наявності негативного досвіду довірчих сто-
сунків. Трансцендентальна довіра, таким чином, в якості ідеалу суспіль-
ного узгодження уможливлює інтерсуб’єктивну взаємодію, постаючи 
конститутивним способом соціального узгодження, зв’язку людини зі 
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світом та іншими людьми на засадах взаєморозуміння та взаємовизнан-
ня. Довіра як ціннісна основа соціальної взаємодії є вагомою умовою як 
побудови нових соціальних контактів, так і розвитку усталених шляхом 
формування або пошуку умов узгодження соціальних очікувань.  

В понятті цінності зазвичай концентруються ідеї позитивної зна-
чущості, оцінки, ідеалу або орієнтиру діяльності, остаточного підґрун-
тя вибору, а також способів соціального визнання та системи пріорите-
тів. Г.Ріккерт пропонує розрізняти цінність та оцінку, цінність та благо 
(як пов’язані з цінністю реальні або дійсні об’єкти, в яких цінність від-
находиться), відзначаючи як власне проблему цінності саме проблему 
значущості, а самі цінності трактуючи як смисл, що лежить понад вся-
ким буттям. Сфера цінності як сфера значущості є трансцендентною. 
Благо та оцінки являють собою лише поєднання цінностей з дійсністю, 
самі ж цінності, за Г.Ріккертом, утворюють самостійну сферу, що не 
відноситься ні до суб’єктів, ні до об’єктів [1, с. 95]. Ціннісний вимір 
трансцендентальної довіри позначає належне, тобто переважно те, як 
повинно бути, а не те, як є в реальності. 

Проблематика довіри особливо актуалізується в сучасній ситуації 
ускладнення суспільства, що супроводжується структурною диференці-
ацією та раціоналізацією життєвого світу. За Ю.Габермасом, відбуваєть-
ся генералізація цінностей, які стають загальнішими, функціональніши-
ми та формальнішими. Відповідно до цього поширюється процес дифе-
ренціації культури, суспільства та особистості, в площинах яких здійс-
нюється згортання традиції у формальні елементи, формуються загальні 
принципи координації діяльності, які позбавлені щільного зв’язку з кон-
кретними життєвими формами, а сформовані в процесі спеціалізації ког-
нітивні структури системи особистості все більше позбавляються змісту 
культурного знання. Спостерігається процес зростання кількості інсти-
туцій громадянськості, де цінності та норми обговорюються, а не тради-
ційно надаються, таким чином, відбувається перехід від координації дія-
льності до механізмів взаєморозуміння [2, с.114]. В цьому контексті осо-
бливу роль відіграє саме довіра, яка продукує нескінченно відтворювані 
зв’язки, що уможливлюють синтез горизонтів інтерпретацій, забезпечу-
ють можливе співіснування та актуалізуючи потенціал порозуміння різ-
них життєсвітів та культурних перспектив. 

Таким чином, можемо зазначити, що трансцендентальна довіра в її 
аксіологічному вимірі є способом виразу домагань значущості, вимог 
відповідності моральним ідеалам чесності, взаємності, відповідальності, 
порядності. Довіра може бути визначена лише через відношення до пев-
ного суб’єкта, точніше відношення очікування відповідності, що й ви-
значає ціннісний характер стосунків між суб’єктами соціальної взаємо-
дії. Ціннісний стрижень довіри – в гуманітарній самодостатності люди-
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ни, що в ідеальному виразі відображає переведення обіцянки в зо-
бов’язання не через примушування, а шляхом самоспонукання на основі 
особистісної свободи. Аксіологічна модальність значимого в довірі на-
дає реального характеру ціннісним смислам шляхом взаємовизнання 
Іншого як гідного довіри, з огляду на його потенційність в очікуванні 
бажаного результату. 
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ЕТИКО-РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ 
 
 Завдання оновлення парадигми досліджень у царині гуманітаристики 

насамперед визначається тим реальним станом суспільних відносин, які 
запанували сьогодні в межах європейського культурного простору. Пере-
важна більшість спільнот з країн Європейського Союзу (за винятком декі-
лькох, до яких належить і Польща) позбулися національної ідеї, яка визна-
чала єдність їх етнокультурного буття. Поступово були дискредитовані й 
релігійно-філософські та етичні ідеали, котрі забезпечували солідарність 
європейських народів у межах християнської цивілізації. Нині довільне 
еклектичне поєднання всього з усім, перетворення ненормального з унор-
мованим, мотивоване гаслом забезпечення торжества свободи, привело до 
нищення власне свободи, цілком спорідненого з її обмеженнями часів на-
цизму, комунізму й гіперетатизму Муссоліні. Адже трактування свободи 
поза контекстом понять гріха і доброчесності, добра і зла не може привес-
ти ні до чого позитивного. Поняття свободи в теперішніх умовах стало 
заручником політкоректності та аморального цілепокладання.  

 Новітні зміни в європейській культурі все виразніше нагадують біб-
лійні часи будівництва Вавилонської вежі під новою назвою “Глобаліза-
ція”. На місці християнського Божого суду постав суд Страсбурзький, у 
якому з позицій неоліберальної політкоректності обстоюються права 
людини, серед яких провідне місце посідають права сексуальних і релі-
гійних меншин, право жінок на аборти тощо. Нігілістичне ставлення до 
християнських джерел європейської культури нищить у людині особис-
тість з її споконвічними прагненнями до істини і краси та сприяє перет-
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воренню європейця на безособового покупця (customer) в глобальній 
системі споживання. На місце культу Христа-Спасителя стає гедоністи-
чний культ розширеного споживання матеріальних цінностей, послуг, 
розваг та задоволень. Нині смисл трудової діяльності полягає не в удо-
сконаленні людиною своєї професійної майстерності, підвищенні рівня 
кваліфікації відповідно до Божого покликання, а в здатності працюючо-
го забезпечити собі купівлю все більшого обсягу товарів і послуг. Неолі-
беральне заперечення християнського коріння європейської культури 
приводить до остаточного нівелювання її якісної специфікації. Проте, 
“святе місце не буває порожнім”. Дискредитація християнських культу-
рних традицій на засадах неоліберальної політкоректності сприяє поши-
ренню в країнах Європейського Союзу мусульманства. Водночас, як за-
значає відомий італійський журналіст газети “LaStampa” Марко Тассаті, 
в ісламі ще більш суворо дотримуються моральних чеснот, викладених у 
Корані, і не йдуть на жодні компроміси з такими явищами, як одностате-
ві шлюби, аборти чи контрацепція. А колишній член Європарламенту від 
Італії Джульєтто К’єза наголошує, що мусульмани з їх непохитною ві-
рою в родинні цінності, на відміну від християн, мають багатодітні ро-
дини, і в перспективі за кілька десятиліть представники ісламу стануть 
домінуючим народонаселенням європейського континенту. 

 На нашу думку, коли держава стає ворогом Церкви, вона неодмінно 
починає руйнацію й малої церкви, тобто сім'ї. Переконливим свідченням 
такого повороту став декрет "Про цивільний шлюб, дітей та ведення книг 
актів громадянських станів", виданий в Радянській Росії 18 грудня 1917 р., 
який визнавав законною виключно державну, а не церковну реєстрацію 
народжень, шлюбів, смертей, дозволяв аборти, гомосексуальні зв'язки, 
необмежену кількість розлучень, запроваджував позбавлення батьківських 
прав (у першу чергу, це стосувалося батьків, зарахованих до числа "воро-
гів народу") тощо. Тим самим було покладено початок нищенню сім'ї, яку 
революціонери вважали оплотом старого режиму. Ще одним кардиналь-
ним кроком на шляху руйнування сім'ї стало приниження жінки до рівно-
сті з чоловіком шляхом масового залучення жінок до сфери промислового 
і сільськогосподарського виробництва, причому з орієнтацією на опану-
вання ними саме чоловічих спеціальностей у різних виробничих сферах. 
Жінки ставали шахтарками, трактористками, будівельницями, монтажни-
цями тощо. Такий стан речей був зумовлений кількома обставинами. По-
перше, чоловіки перманентно знищувались під час різних війн, репресій, 
розкуркулення; по-друге – чоловіки, зайняті на виробництві, вже не могли 
утримувати сім'ї на свої мізерні зарплати й оклади. 

 Пошуки нової парадигми в гуманітарній сфері в європейському ку-
льтурному середовищі повинні спиратися на релігійні засади християнс-
тва. Адже зміни в культурі були обумовлені і супроводжувалися змінами 
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в релігійних віруваннях людини і в духовному ставленні до життя. Куль-
тура не може зберігати свою життєздатність без релігії, і єдиним вихо-
дом з нинішньої духовної кризи є звернення до цього вічного джерела 
культурної творчості. 

 Думка, висловлена німецьким філософом К.Левітом про Дж.Тойнбі, 
може бути безпосередньо віднесена до нашої концепції: "Історія – це 
більше ніж історія цивілізацій. Вона також і навіть першочергово є істо-
рією релігії, а релігії не є однозначним виразом культур, але виходять за 
межі своїх культур" [1, с.13].  

 Соціологу у своїх дослідженнях суспільства та його культури варто 
наслідувати приклад історика, який вже не шукає сенсу історії задля то-
го, щоб виправдати свої політичні чи релігійні погляди, а прагне розу-
міння вірувань минулого як засобу розуміння його історії. Найбільш яс-
кравим зразком цього методу соціологічного аналізу є "розуміюча соціо-
логія" М.Вебера, який своїми працями продемонстрував застосовність 
цього методу до будь-якого соціального явища, навіть якщо ці явища 
здаються за своїм характером далекими від духовності. Адже вчений 
розглядав розвиток капіталізму не як суто економічний процес, а як 
явище, чиї духовні засади закорінені в новому релігійному ставленні до 
промисловості. Припускаємо, що рано чи пізно релігійне оновлення від-
будеться як властива Європі можливість. 
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ІСТИНА ЯК ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ 

 
Філософія Фрідріха Ніцше є предметом пильної уваги більш ніж уже 

сто років. Може скластися враження, що природа та значення ніцшеан-
ської філософії однозначно зрозумілі для нащадків. Проте, це зовсім не 
так. Низка її аспектів змушують наукові кола постійно сперечатися у тих 
чи інших питаннях, для вирішення яких присвячуються круглі столи, 
проводяться конференції, видаються хрестоматії. До числа проблем, які 
порушують суперечливі відповіді відноситься і питання істини. І це не-
зважаючи на те, що в історико-філософській літературі дослідження тво-
рчості Ніцше завжди було в полі особливої уваги. Ми можемо пригадати 
фундаторів сучасної європейської думки, праці яких стосуються даної 
проблеми – це передусім М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.Дерріда, 
Ю.Габермас. Також є низка авторів, які зробили помітний внесок в 
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осмислення даної теми, це насампред Л.Шестов, С.Цвейг, К.Ансель-
Пірсон, А.Камю, Конт-Спонвіл, П.Левін та ін. 

На перший погляд філософія Ніцше справляє враження як такої, де 
ідеї істини приділяється недостатньо уваги, припустимо, що навіть кате-
горично опротестовується будь-яке міркування про істину, але насправді 
Ніцше засадниче відкидає розуміння істини у “традиційному” значенні. 
Інакше кажучи, Ніцше не приймає класичного розуміння істинного, а 
саме у можливості адекватного та вичерпного її пізнання, що також ві-
дображається у однозначності її смислів. Тому, німецький філософ нама-
гається абсолютно по новому осягнути її, підсилюючи при цьому роль 
ірраціонального підходу у розумінні істини та пов’язує її з ідеєю вічного 
повернення. Ніцше задається питанням не лише, що таке істинне, але й 
яку цінність має це істинне як таке для людини? 

На думку Ніцше, не тільки немає єдиного, так би мовити статичного 
визначення істини, однак і сама істина не є чимось однорідним, незмін-
ним або ж завершеним. Такі міркування, на його думку, зумовлені дог-
матичним світоглядом. Погоджуючись із Карлом Ясперсом, що “істину в 
ніцшеанському сенсі свідомо неможливо знайти в скільки-небудь пев-
ному образі, у вигляді сформульованої тези” [6, c.87], припускаємо, що 
істина, на переконання Ніцше, має плюралістичний характер. 

У роботі “Про істину та брехню у позаморальному сенсі’’ Ніцше 
намагається зрозуміти, яким чином поміж людей, в принципі обмежених 
у здатностях до пізнання – могло виникнути чесне і чисте прагнення до 
істини. Ніцше стверджує, що блукаючи тільки на поверхні речей і спо-
глядаючи лише форми, людські відчуття ніколи не дають істин. Небез-
печним є для людини те, що вона вважає, нібито речі знаходяться перед 
нею безпосередньо, як чисті об’єкти пізнання. Наші інтелектуальні здіб-
ності, наші чуття, наш розум, – усе це є надто обмеженим, аби розкрити, 
що ж є фактичним світом або дійсністю, яка постійно змінюється. Однак 
це не означає, що пізнання не має ніякої цінності, це лише говорить, що 
нам потрібно пам’ятати, що світ не має якогось одного значення. Дійс-
ність – це хаос, і ми мусимо її впорядковувати, розшукувати у ній зако-
ни. Вона – неоцінене багатство різнорідності, а ми мусимо її для наших 
цілей спрощувати. Насправді, те, що відбувається, це сума явищ, 
зв’язаних лише нашою інтерпретацією. Таким чином наша істина завжди 
стала, впорядкована, спрощена. Для нас вона є істиною, але насправді 
вона є умовною істиною, або істиною у лапках. 

Така перевернута істина, яка насправді є лише оббріхуванням, це на-
слідок страху людини перед світом і перед своїм місцем у цьому світі. 
Це викликано гіперболізацією людської наївності, згідно з якою, ми 
вважали себе сенсом і мірою цінностей речей. Однак, стало зрозуміло, 
що світ не пояснюється лише тими категоріями, які ми йому приписали, 
а саме ні поняттям “цілі”, ні поняттям “єдності”, ні поняттям “істини”. У 
такій перспективі характер буття не “істинний”, а хибний. Врешті-решт 
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немає більше підстави переконувати себе в істинності світу [див.: 1, 
с.35]. Такі міркування Ніцше в першу чергу стосуються інтенцій, спря-
мованих на раціоналізацію буття, та як спроба подолання певних 
центризмів. У такому значенні поняття істини Ніцше розуміє як суму 
метафор та антропоморфізмів; конкретніше – людських вчинків, які були 
піднесені до рівня непорушних та обов’язкових канонів. Із цього випли-
ває, що “істини є ілюзіями, про які забули, чим вони є насправді” [3, 
с.732]. Тобто ми звикаємо до цих ілюзій і зрештою самі починаємо віри-
ти у неправдиву картину дійсності, яку самі створили. 

Завдяки забудькуватості, – яку Ніцше вважає неодмінною умовою 
існування “тих” істин, тобто забування того, що метафори насправді є 
лише метафорами, а не самими речами, – людина живе з певним споко-
єм, упевненістю та послідовністю. Однак, ані спокій, ані упевненість, ані 
послідовність у такому контексті не є ствердними, це лише ілюзії. Таку 
ілюзію Ніцше називає “поганою брехнею”, тобто свідомим запереченням 
реальності. Пафос істини спонукає людину до “визволення” від цієї реа-
льності, проголошуючи “ненависть до будь-якої дійсності” [див.: 2, 
с.664]. Абсолютизація цієї перспективи приводить до зречення та пре-
зирства щодо земного існування, навіть більше того, світ брехні та ілюзії 
оголошується істинно реальним, в той час як реальний світ деградує до 
видимості. У такому контексті досить вдалою є презумпція нідерландсь-
кого філософа Сібе Шаапа, який стверджує, що “брехлива відраза до 
існування знову викликає як реакцію іншу брехню, а саме брехню “по-
тойбіччя”, “святу брехню”, яка говорить: “Ось істина”. У пов’язаній з 
відразою до дійсності брехні Ніцше пізнає схильність до погіршення та 
перебільшення, котру він оцінює як “ознаку варварства”, як впадання у 
“надмір”. Цей надмір знову-таки культивує неспроможність витримува-
ти існування, що, звісно ж, лише посилює схильність до втечі в реакцій-
ну брехню другого роду” [5, с.46]. 

Ніцше не приймає такого становища, його реальний світ знаходить-
ся тут і зараз. Вдивляючись у такий світ, – динамічний, мінливий, суво-
рий, він хоче знайти відповідь на питання, яка ж місія у цьому світі пок-
ладена на людину. На нашу думку, це імпліцитно виявляється через при-
зму спроможності людиною витримувати істину та конституюється “ві-
чним поверненням”. Пояснення таким припущенням убачаються в од-
ному з уривків “По той бік добра і зла”, у якому говориться: “Дещо має 
право бути істинним, нехай воно навіть найвищою мірою шкодить і за-
грожує, і можливо, навіть одна з основних властивостей буття полягає в 
тому, що його повне пізнання призводить до загибелі, отож сила розуму, 
мабуть, вимірюється тією дозою “істини”, яку він спроможний витрима-
ти, а точніше тим, якою мірою він був би змушений розділити, прихова-
ти, підсолодити, притупити й перекрутити істину” [2, с.271]. 

Зусилля Ніцше зводяться до того, щоб залишити людину “відданою 
землі”. Або як говорить Заратустра в одній із своїх проповідей: “Я за-
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клинаю вас, брати мої, залишайтеся вірні землі і не вірте тим, хто гово-
рить вам про надземні надії! Вони отруйники, все одно, чи знають вони 
це чи ні. Вони зневажають життя, ці вмираючі, вони самі себе отруїли, 
від них втомилася земля: нехай зникнуть вони” [2, с.8]. Таким чином, 
для того, аби мати змогу здолати брехню про трансцендентність істини, 
людина мусить навчитись переносити дійсність, боязкість перед якою 
“вчора” підштовхувала її на втечу. 

Якщо ми пригадаємо, як Ніцше розв’язує проблему сущого і його 
спосіб бути, це посприяє нам збагнути питання страху перед істиною, і 
отже перед реальністю. Отже, послуговуючись думкою Хайдеггера, ми 
знаємо, що маючи на увазі суще в цілому, Ніцше дає дві відповіді: суще 
в цілому є “воля до влади”, та суще в цілому є “вічне повернення того ж 
самого”. Коли йде мова про те, що суще в цілому є “воля до влади”, тоді 
це означає, що суще як таке володіє ладом, який Ніцше характеризує як 
“волю до влади”. Коли ж йдеться про те, що суще в цілому є “вічне по-
вернення того ж самого”, тоді це означає, що суще в цілому є як суще в 
способі “вічного повернення”. Визначення “воля до влади” дає відповідь 
на питання про суще щодо його ладу(строю), а визначення “вічного по-
вернення того ж самого” дає відповідь на питання про суще щодо його 
способу бути. Однак устрій і спосіб бути спорідненні один з одним як 
визначення сутності сущого” [див.: 4, с.203]. 

Саме у межах даного буття людина повинна проявляти свій когнітив-
ний потенціал та прагнення до творчості. Зрозуміло, що у такому значенні 
роль людини у бутті, не зводиться лише до пасивного споглядання реаль-
ності. Ніцше загострює це питання, додаючи до нього активного елементу: 
“Той ступінь істини, яку тільки дух витримує, той ступінь істини, до якого 
тільки й наважується дух, ось – що все більше і більше ставало для мене 
справжнім мірилом цінності. Фальш(віра в ідеал) не є сліпота, фальш є 
боягузтво. Будь-яке завоювання, будь – який крок вперед у пізнанні ви-
пливає з мужності, зі суворості до самого себе” [2, с.695]. 

Якщо раніше ми говорили, що вчення про вічне повернення визначає 
характер самої дійсності, тобто виключає як каузальні, так і фаталістичні 
пояснення світу та історії і приймає реальність як бажане, то зараз необ-
хідно сказати про іншу його властивість, а саме, – вічне повернення є ім-
перативом, притаманним людині, як найвища форма становлення. Якщо, з 
однієї сторони, Ніцше через вічне повернення намагається показати, як 
має існувати суще, то, з іншого боку, вічне повернення виступає як най-
вища форма ствердження істини, замість втечі в абсолютність, і таким 
чином питання істини переноситься у вічне повернення людського життя. 

Необхідно зрозуміти, що істина у класичному значенні мала сенс 
для Ніцше тільки в її запереченні, як затверджена в якості істини фікція, 
визнати яку, означає зрозуміти, що істина як раз і полягає в тому, що її 
немає, що відсутність істини і становить істину людського існування. 
Тоді як надалі, через призму вічного повернення, істина осягається та 
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отримує певну форму, а саме стверджувальне “так” до життя. Бо якщо 
ми вічно знову бажаємо власного життя і нічого більше, аніж це, то дум-
ка про “вічне повернення” стає саме цим останнім “вічним стверджен-
ням”. Відтак думка про вічне повернення – це істина, яка активно дово-
дить, що життя в собі самому сповнене смислу. 

Ствердження буття спонукає більше жити і цим самим звільнює від 
страждання, від химерної трансцендентності. Залишитись “вірними зем-
лі”, при цьому не стаючи в’язнем конкретної дійсності, і прийняти все 
яким воно є, не перетворюючи його на тягар для себе, та не пасивно спо-
глядати будучи втягнутим у коловорот змін, а стати творцем цих змін, до 
більшої творчої сили. Тобто обернути обтяжливість вічного повернення, 
на вічне ствердження істини. 
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КОНЦЕПЦІЯ Ф. НІЦШЕ “ВОЛЯ ДО ВЛАДИ” 
У СВІТЛІ ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ІСТИНИ 

 
Актуальність концепції Ф.Ніцше у творі “Воля до влади” [1] нині 

дуже посилюється в сучасному українському суспільстві, яке у спадщи-
ну від тоталітарного режиму отримало моральну супротивність, диктат 
та тиск влади, пригнічення, стереотипи мислення та світосприйняття, які 
стійко утримуються у свідомості сучасної спільноти. Мова тут іде про 
те, що на “глибинному рівні” свідомості українське суспільство розвива-
ється відповідно до старої “подвійної” моралі та норм поведінки, носія-
ми яких залишаються люди, які пройшли тривалу школу виховання ко-
лишньої ідеології, що залишила в них глибокий руйнуючий слід. Ця шко-
ла виховання “будівників комунізму” нікуди не зникла і зараз живе у сві-
домості, а більш у несвідомому, так званого покоління людей соціалізму, 
яке “передає” свій досвід та світоглядні стереотипи наступним поколін-
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ням. Влада всіх рівнів, прикриваючись демократією, свободою та незале-
жністю, продовжує насаджувати та диктувати громадянам свою волю, 
адже керувати суцільною, невибагливою людською масою, яка не здатна 
думати, яка вузько мислить, значно легше. У нинішньому українському 
соціальному хаосі втрачається культурне надбання людства, втрачаються 
цінності та права людини як індивідуальності, як особистості.  

Людині, вільній від народження, з дитинства нав’язуються сім’єю та 
суспільними інститутами норми поведінки, правила, мораль, традиції, 
релігійні догми. Ще в ранньому віці людину позбавляють вибору, затис-
кають у рамки традиційної поведінки та форм мислення.  

У цьому контексті для нас є цікавою концепція волі до влади Ніцше. 
Так, більшість дослідників Ніцше припускає, що він повністю відкидає мо-
раль. На наш погляд, він закликає до того, щоб мораль йшла не з якихось 
зовнішніх джерел – релігії, традиційних уявлень та стереотипів, законів, 
правил поведінки тощо, – а була народжена всередині людини, тобто її вла-
сною свідомістю та самосвідомістю. Власне кажучи, коли етичні принципи 
йдуть “від душі”, а не внаслідок будь-якого примусу, тоді вони є істинними. 
Як відомо, Ніцше виходить з подвійності (дуалізму) культури, де борються 
первні Аполлона й Діоніса. Ці первні не рівнозначні. Сила викликає поря-
док, Діоніс породжує Аполлона. Діонісійська воля (der Wille – у германсь-
ких мовах означає бажання) завжди виявляється волею до влади – це інтер-
претація онтологічної основи як всього сущого, так і людини, коли її дослі-
джують в онтологічному вимірі. Так, Ніцше, подібно до Маркса, зазнав 
впливу дарвінізму. Весь перебіг еволюції та боротьба за виживання (англ. 
struggle for existence) є не що інше, як прояв цієї волі до влади, якій він надає 
характер світової універсалії. Тому хворі й слабкі повинні загинути, а сильні 
– перемогти. Звідси афоризми Ф.Ніцше, на зразок “Падаючого штовхни!” 
[1], який не слід розуміти буквально. Його суть у тому, що найдієвіша до-
помога ближньому – дати йому можливість досягти крайнього ступеня іс-
нування, на якому людина може покластися тільки на свої сили та інстинкт 
виживання, що максимально сприяє її відродженню, а протилежний шлях 
призведе до загибелі. Третього людині не дано. Тут виявляється палка віра 
Ніцше в силу життя, у його можливість до самовідродження та опір усьому 
фатальному. “Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими!” [1] – ствер-
джує німецький філософ. Тоді стає зрозумілим намагання кожної людини 
оволодіти істиною про світ та про себе, яка отримує характер інстинктивної 
волі до влади, що, у свою чергу, можна охарактеризувати як нестримне ба-
жання людини знати та оволодівати життєвими ситуаціями та собою.  

У цьому особистісному вимірі у Ніцше, знання розглядаються як 
“воля до істини”. Німецький мислитель дотримується свого “прагматич-
ного” підходу, запитуючи “для чого нам потрібна істина?” [1]. Для цілей 
життя істина не потрібна, швидше, це ілюзія, самообман, які ведуть люд-
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ство до його мети – самовдосконалення в сенсі розширення волі до вла-
ди, і яка таким чином набуває універсального характеру. Власне кажучи, 
“світ”, згідно з Ніцше, “це життя, яке не тотожне органічним процесам: 
його ознака – становлення” [1]. Не випадково Геракліт, з його образом 
світу як вогню, був для нього найбільш шанованим філософом. У світу є 
й інша ознака – воля до влади. У світі існує “ієрархія царств”: неорганіч-
не, органічне, суспільство, де постійно проявляє себе ця воля до влади. 

Більшість дослідників філософії Ніцше приймають одну зі сторін – мо-
ральну, пізнавальну або прагматичну, не розглядаючи проблему з різних 
боків. Для Ф.Ніцше пізнання – це інтерпретації, тлумачення, органічно по-
в'язані з внутрішніми станами та життям конкретної людини. Він справед-
ливо зазначає, що один і той же текст допускає численні інтерпретації, тому 
що думка – це знак із безліччю смислів. Щоб зрозуміти річ, треба людське 
перевести у природне, тому найважливішим засобом пізнання і виступає 
переклад людського у природне. Але тлумачення – це нижчий щабель пі-
знання у порівнянні з людською діяльністю у світі. Він відкидає традиційне 
трактування істини в розумінні адекватності образу об'єктові, тобто вважає, 
що треба до істини підійти з погліду суб'єкта, а він завжди різний: натовп, 
герой, “людське стадо”, “надлюдина” та ін., отже, у кожного з них своє ро-
зуміння світу, своя істина. “Завдання: бачити речі, як вони є! Засіб: дивитися 
на них сотнею очей, з багатьох осіб” [1]. І тут найцікавіше те, що кожній 
людині влада різними та чисельними засобами починає нав’язувати своє 
бачення істини, своє бачення світу, що не припустимо.  

Разом із цим, звертаючись до генезису людського суспільства, Ніц-
ше виділяє інтелект і фантазію як головні властивості людини, розвива-
ючи які, вона може успішно справлятися з практичними завданнями, 
пов'язаними, в першу чергу, з бажанням знати та вижити. Створення “за-
собів культури” (мови і логіки) призводить, згідно з Ніцше, до принци-
пового спотворення дійсності, заснованого на припущенні тотожних 
випадків. У міру розвитку засобів культури відбувається повна підміна 
життя, яким воно є саме собою, сущим, тобто якимось стійким та регу-
лярно повторюваним початком. Цією копіткою роботою підміни, як 
стверджує Ніцше, головним чином і займається філософія. Ф.Ніцше вчить 
нас: “Чи хочеш ти супроводжувати або передувати, або йти сам по со-
бі?...Треба знати, чого хочеш і чи хочеш. Четверте питання совісті” [1]. Як 
бачимо, тут воля до знання змикається з внутрішнім етичним імперативом 
совісті як вільного вибору людини, що природно властивий кожному, але 
з багатьох причин бракує людям сучасного українського суспільства. 
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ЕРІХ ФРОММ ПРО САМОТНІСТЬ ЛЮДИНИ  

У СУСПІЛЬСТВІ 
 
Проблема самотності в історії філософії була вперше порушена 

С.К'єркегором, Ф.Ніцше та А.Шопенгауером, її дослідження продовжи-
ли Х.Ортега-і-Гассет та А. Камю. Видатний філософ першої половини 
ХХ століття Еріх Фромм вивчав явище самотності людини в контексті 
матеріального прогресу, ринкових відносин та проблеми свободи. Завдя-
ки поєднанню психоаналізу, гуманістичної психології та соціальних 
чинників мислитель багатогранно розглядає проблему самотності люди-
ни і зазначає, що “ми (всі люди) є суспільством заздалегідь нещасних 
людей, які радіють, коли їм вдається якось змарнувати час, який вони 
посилено намагаються зекономити” [1, с.13]. В основі аналізу Е.Фромма 
лежить співвідношення потреби індивіда у зв'язку, єднанні з іншими лю-
дьми та потреби в індивідуалізації.  

Прагнення єдності з іншими, потреба уникнути самотності випливає 
зі специфічних умов існування людського роду і є сутністю людського 
буття, адже “навіть якщо були б задоволені усі фізіологічні потреби лю-
дини, вона б відчувала свій стан самотності, як в’язницю, з якої вона 
повинна вирватися, щоб залишитися здоровою” [2, с.444]. Моральна са-
мотність, за Е.Фроммом – це нездатність індивіда зіставлятися не обов'я-
зково лише з іншими людьми, а й із цінностями та ідеалами загалом. 
Будучи фізично самотньою, людина може бути пов'язана з певними іде-
ями, моральними цінностями чи соціальними стандартами, і це надасть 
їй відчуття “приналежності”. 

Досліджуючи джерела відчуття самотності, Е.Фромм зробив висно-
вок, що воно зароджується в умовах дихотомії існування людини. Само-
тність можна розглядати подвійно. По-перше, як соціальну проблему, 
яка загрожує сприятливій життєдіяльності суспільства. По-друге, самот-
ність є особистою проблемою людини, що породжує песимізм, хвороби, 
самогубства, депресії. Е.Фромм виділяє п’ять головних потреб людини, 
без задоволення яких вона буде почувати себе неповноцінною, обездо-
леною, самотньою: безпека, стандарти, спілкування, творчість, матеріа-
льні можливості. 

Мислитель глибоко переконаний, що суспільство, яке зорієнтовує лю-
дину виключно на споживання, наскрізь просякнуте мотивами продажу та 
купівлі, і воно перетворює самого індивіда на товар: “таке суспільство є 
патологічним, хворим і неминуче породжує “невротичну”, самотню, від-
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чужену від власної сутності особистість” [3, с.139]. У такому значенні са-
мотність для Е.Фромма постає як неузгодженість між двома основними 
способами існування людини – буттям та володінням. Головним джерелом 
самотності людини Е.Фромм вважає свободу, яка подарувала їй незалеж-
ність і раціональність її існування, але в той самий час ізолювала людину, 
пробудивши всередині неї відчуття тривоги та безсилля.  
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«У ПОШУКАХ БОГА»: МІЖ Ф.ДОСТОЄВСЬКИМ І Ф.НІЦШЕ 
 
Ф.Достоєвський і Ф.Ніцше є одними з найбільш грандіозних та неод-

нозначних фігур усієї історії світової культури. Їх творчість була й зали-
шається актуальною як серед академічних кіл науковців, так і серед прос-
тих шукачів істини. «Достоєвський і Ніцше шукають світло, вони не ві-
рять собі, що те, що їм здається світлом, є справді світло, а не оманливий 
мерехтливий вогник або, ще гірше – галюцинація їхньої розладнаної уя-
ви… Достоевський і Ніцше криють у собі не відповідь, а запитання. Пи-
тання: чи мають надію ті люди, що відкинуті наукою і мораллю…?» [3]. 

Говорячи про генія Ф.М.Достоєвського, його філософські та релігій-
ні пошуки, слід відзначити, що його філософський фундамент – це, перш 
за все, філософія життя, філософія людини. Головна проблема – існуван-
ня Бога. Постійно фігурують і нагальними є питання: що таке людина, 
яка її природа і сутність, психологія особистості. Тому філософську сис-
тему Ф.М.Достоєвсьокого можна без перебільшення називати антропо-
центричною. Доречними є слова С.С.Суровцева, який пише: «усі твори 
пов’язані воєдино прагненням відшукати людське в людині» [2, с.49]. 

Філософія Ф.Ніцше викликає широкий спектр різних думок і пози-
цій. Одні інкримінуюють йому нігілізм, імморалізм, цинізм, дилентан-
тизм, інші вважають талановитим письменником та моралістом, треті 
проголошують його героєм і проповідником добра, провісником ідеалів. 
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У Ф.Ніцше, як і у Ф.М.Достоєвського, особливе місце займає проблема 
Бога. Обидва переймаються нею з величезною енергетикою духовних 
шукань та таланту. Можна стверджувати, що Ф.М.Достоєвський не уяв-
ляє собі світ без Бога. Оскільки, за умов відсутності такого, чітко демон-
струє психологічну руйнацію особистості та людські біди. Іншими сло-
вами, у Ф.М.Достоєвського Бог існує, як мінімум – щоб сумніватись у 
його існуванні, і як максимум – шлях до самопізнання, осмислення пси-
хології релігійності та моральності людини. Так, герої романів філософа 
спочатку мучаться питанням існування Бога (виконують мінімум), потім 
проходять етап зрілості – усвідомлення своєї порочності без Абсолютної 
гарантії (наближаються до завдання максимуму). Ф.М.Достоєвський не 
акцентує увагу на пороках церкви, не вказує на суперечності в Писанні, 
на слабкість древніх, що видумали для втіхи собі Бога, а говорить про 
психологію релігійності, про людську недосконалість тощо. 

Дещо по-іншому та в тій самій тональності ставить питання й 
Ф.Ніцше. Він проголошує «смерть Бога» [1] з метою переоцінки всіх 
цінностей. Таким кроком, як і Ф.М.Достоєвський, Ф.Ніцше відкриває 
нове епістемологічне коло перед шукачами, які прагнуть осмислити пси-
хологічно-релігійні конотації. Головна дилема, перед якою стоїть той, 
хто мислить про Бога, і для розв’язання якої потрібна неабияка муж-
ність, полягає в тому, який висновок зробити з однозначного твердження 
про Його буття. Ф.Ніцше намагався зробити такий висновок: якщо Бога 
нема, то ми самі мусимо постати творцями в добрі та злі. Спробуйте 
спростувати тезу автора «Заратустри»… 

Отож, виділяючи цей аспект творчості Ф.М.Достоєвського і 
Ф.Ніцше, слід сказати, що обидва мислителі, відмовляючись від Бога, з 
характерними для них особливостями, пропонують певну програму жит-
тя. Обов’язковим її етапом є осмислення значення божества. Фінальні 
композиції у них дещо різні та шлях їх досягнення спонукає до глибин-
ної рефлексії над смисложиттєвими орієнтирами. 
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РЕЛІГ1ЙНО-ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ 

В.ЗЕНЬКОВСЬКОГО 
 
Протягом декількох останніх десятиліть у вітчизняній філософії ан-

тропологічна проблематика знаходиться в центрі уваги дослідників. Це 
зумовлено і своєрідним «антропологічним бумом», і реальними пробле-
мами теоретичного і практичного характеру нашого часу. 

Релігійна антропологія є досить новим напрямом філософії, тому в її 
межах недостатньо розроблені основні аспекти релігійно-
антропологічної проблематики, не визначений категоріально-логічний 
апарат і навіть сам предмет релігійної антропології. У той же час у су-
часній антропології тенденція деформації превалює над тенденцією інте-
грації, а процес виокремлення з єдиного поля все нових і нових антропо-
логічних дисциплін вимагає нагального синтезу й інтеграції отриманих 
знань про людину. 

У даному дослідженні, звертаючись до духовної спадщини В.В. Зе-
ньковського, ми насамперед прагнули розкрити в релігійно-
філософському контексті його головну антропологічну ідею: що шлях 
відновлення цілісної особи і цілісної культури лежить не інакше як через 
спадкоємність забутого нами досвіду православної традиції, через усві-
домлення зв'язку релігійно-філософської думки з Православ'ям, через 
виховання такої інтелігенції, яка була б посередницею в справі возз'єд-
нання культури з духовною традицією. У творчості В.В. Зеньковського 
особливо гостро ставиться питання про необхідність і можливість побу-
дови цілісної релігійно-філософської антропології. 

Мета дослідження – на підставі доступної нам спадщини В. Зеньков-
ського виявити суть вибудови ним релігійно-філософської антропології, 
як спроби розкриття в світлі сучасного знання цілісного підходу до ви-
вчення людини, закладеної в східній традиції християнства. Для цього 
необхідно вирішити наступні завдання: виявити і проаналізувати релі-
гійно-філософські й ідейні основи концепціїособистості, представленої у 
в працях В.Зеньковського; розглянути питання про вплив духовних по-
шуків М.Гоголя на антропологію В.Зеньковського; виокремити провідні 
принципи антропології В.В. Зеньковського; дослідити принцип індиві-
дуальності, розроблений В.Зеньковським, і його зв'язок із софіологічною 
тематикою та ідеєю синтезу релігії, філософії і науки у сфері антрополо-
гії; розкрити зміст запропоноване В.Зеньковським рішення питання про 
софійність світу і значущість його для антропології. 
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Предмет дослідження – релігійно-філософська антропологія 
В.Зеньковського в контексті теми духовного становлення людини. 

Заявлена нами проблема, на жаль, мало досліджена. У роботах ро-
сійського зарубіжжя: С.Гессена, М.Лосського, К.Ельчанінова, 
К.Андроннікова, Б.Яковенко та ін. розглядалася головним чином релі-
гійно-богословська антропологія В.Зеньковського, але філософський її 
аспект майже не розкривався. Складність дослідження даної теми поля-
гає в тому, що у вітчизняній сучасній літературі відсутні узагальнюючі 
праці про В.Зеньковського У роботах М. Масліна, А.Андрєєва, 
В.Жукова, В.Емельянова, Е.Горбань розглядається його творчість в істо-
рико-філософському аспекті; В.Додонов, Е. і О. Осовські, 
М.Богуславський, Т.Гололобова, В.Мальцева, Е.Шестун, В.Лазарєв виді-
ляють проблему духовно-етичного розвитку. особистості| 

Дослідження Е.Петрової "Проблема людини у філософсько-
педагогічній антропології В.В. Зеньковського", хоча і об'ємне, але не розг-
лядає релігійний аспект. Деякий матеріал для осмислення спадщини 
В.Зеньковського міститься у вступній статті О.Єрмішіна ("Шлях до ідей-
ного синтезу і єдності") до 2-х томного зібрання його творів, проте стаття 
в цілому оглядова, і якщо тут і є якісь узагальнення, то дуже обережні й 
"нейтральні". Автор відмовляється від виокремлення того чи іншого аспе-
кту, намагаючись лише представити всю "ідейну мозаїку" Зеньковського. 
Саме тому релігійно-філософська домінанта, та й сама антропологічна 
проблематика в творчості Зеньковского майже не розкриті. 

Читаючи твори східних Отців Церкви про необхідність відновлення 
втраченої єдності людського духу через Церкву, В.Зеньковський при-
йшов до перегляду всіх філософських побудов у світлі християнства. 
Свої погляди він назвав «досвідом християнської філософії». 

Він глибоко володів природничо-науковим антропологічним матері-
алом свого часу і прагнув висловити свої релігійні інтуїції сучасною на-
уковою і філософською мовою. Особлива увага надається творчості 
М.Гоголя, його духовним пошукам. Роздуми про особу М. Гоголя були 
джерелом творчого натхнення Зенковського. Саме М. Гоголь визначив 
його глибинні духовно-філософські та психологічні установки в розду-
мах про релігійний сенс вульгарності, яка стала нормою в секулярній 
культурі. Саме релігійна сліпота збудила в Гоголеві бажання релігійного 
перетворення суспільства. Еміграція виявилася потужним стимулом-
реакцією поштовхом для глибокого переосмислення і перенесення Зень-
ковським західних концепцій на російський грунт і російську культуру-
загалом, теми, над якою він розмірковував вже в гімназичні роки. 
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Ідея православної культури, висунута М.Гоголем, а потім розвинена 
слов'янофілами в особі О.Хомякова та І.Кіреєвського, в працях 
В.Зеньковського набуває глибокого антропологічного змістузмісту. Пе-
реосмислюючи цю спадщину, він убачає в їх підході до проблеми неста-
чу релігійного реалізму і схильність до гносеологічного утопізму. 

Релігійне виховання в умовах зарубіжжя набуває особливого сенсу. 
Російська еміграція – епохальне явище, що вплинуло на західну свідо-
мість, і внесок В.Зеньковського в збереження духовної спадщини на За-
ході є досить вагомим. Основні антропологічні ідеї В.Зеньковського, 
його педагогічна концепція духовного розвитку особистості були покла-
дені в основу програми діяльності РСХД. Вироблена ним ідея «острів-
ців» православної культури стала нічим іншим як реальною програмою 
духовного відродження культури «зсередини». Сенс руху РСХД 
В.Зеньковський бачив у вихованні інтелігенції, яка була б здатна сприй-
няти і переробити весь зміст сьогодення у дусі Православ'я. 

Розроблені ним принципи християнської антропології знаходять тут 
своє теоретичне й практичне застосування та розвиток. 

Нами виділено три основоположні принципи його філософсько-
релігійної антропології: принцип індивідуальності, принцип ієрархії і 
принцип рецепції. Ці принципи є значущими, саме з них випливають 
загальні принципи його філософської антропології. 

З даних принципів антропології В.Зенковського, в першу чергу виді-
ляється розроблена ним ще в ранніх роботах власна інтерпретація прин-
ципу індивідуальності, поширеного в сучасній йому психології і педаго-
гіці. Саме цей принцип залишався корінним не лише в педагогічних, але 
й в усіх подальших його дослідженнях проблеми особи. 

Питання, що висувається тут В.Зеньковським – чи всім властива ін-
дивідуальність, індивідуальність дана чи задана? – загострюються про-
явами індивідуалізму в новітній історії. Він стверджує, що сучасна пси-
хологія має переважно емпіричний характер, не усвідомлює своє похо-
дження з метафізичної психології. Дільтеєвський принцип типізму і рік-
кертівський метод історизму виявилися нездатними вирішувати пробле-
му розкриття індивідуальності. Для сучасної психології душа – це лише 
сума психічних чинників, «характери логічних одиниць», що позбавлені 
метафізичної основи. Таа саме в метафізиці індивідуальності індивідуа-
льні відмінності мають реальну свою основу. Даний принцип 
В.Зеньковського -спрямований саме на розкриття метафізичної індивіду-
альності, яка, хоча і може залежати від зовнішніх умов, але основні заса-
ди для її визначення дає внутрішнє ядро душі. 
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Дотримуючись християнської метафізики, що строго відокремлює 
метафізичне ядро індивідуальності від зовнішніх її проявів, 
В.Зеньковський розглядає співвідношення в людині, в її метафізичній 
основі незмінного, тобто вічних цінностей, і мінливих, випадкових їх 
проявів, що дає можливість етичного вдосконалення, яке і має бути дій-
сним завданням педагогіки. Сучасна ж психологія, за вказаними вище 
причинами, не може дати нам правильних цілісних засад для педагогіки. 

Крайнощі універсалізму й індивідуалізму в сучасній педагогіці, розго-
ртається далі думка В.Зеньковського, виявилися нездатними розкрити ва-
жливе питання: як поєднуються своєрідне і загальне в індивідуальності? 
В.В. Зеньковський вирішує питання так: розкриття індивідуальності може 
здійснюватися лише залученням до загальнолюдської культури. Завдан-
ням же педагога є «індивідуальна апперцепція» загальнолюдських ціннос-
тей. Таа оскільки людського життя зазвичай не вистачає на виконання 
цього завдання в земних умовах, то тільки в позитивній релігії – і лише 
християнській – знаходить своє завершення педагогічна думка. Проблема 
розкриття індивідуальності по суті є релігійною проблемою, яка завжди 
виходить з того, що пов'язує скінченну особу з безконечним Абсолютом. 

Індивідуальність, метафізична особистість в християнстві, може роз-
виватися і за межами причинного світу, тому найцінніше в педагогічній 
дії має містичний характер, тобто не піддається дискурсу. Але це не го-
ворить про те, що індивідуальність не має реальності. Розкриваючи ін-
дивідуальність, «випрямляючи» її, ми відновлюємо цілісністьособистос-
ті, наближаємося до образу Божого, присутнього в ній. Таким чином, 
розглядаючи розроблений В.Зеньковським принцип індивідуальності, ми 
відкриваємо той забутий сучасною педагогікою потенціал, який закладе-
ний в християнській метафізиціособистості. Саме тому В.Зеньковський 
засновував дію цього принципу не на інтелектуальному спогляданні, а 
на релігійному натхненні педагога. 

Праці В.Зеньковського «Проблема психічної причинності» (1914), 
«Про ієрархічний лад душі» (1929) лягли в основу принципу ієрархії, 
застосованого ним в антропології. Принцип ієрархії виходить з христи-
янської метафізики, а це означає, що він ґрунтується на положенні про 
кардинальне розділення Бога і світу, тобто на онтологічному дуалізмі. 
Використовуючи ієрархічну систему Псевдо-Діонісія, В. Зеньковський, 
проте, додає поняттю «ієрархія» новий сенс, вводячи поняття «стриб-
ків», тобто перервності між сферами буття, що виключає детермінацію і 
вводить необхідність абсолютного єднаючого начала. В.Зеньковский, 
розвиваючи ідею християнської філософії, ядром якої є вчення про лю-
дину, нічого не вигадує, а лише продовжує православну філософську і 
педагогічну традицію, а також переосмислює спадщину слов'янофілів. 
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКИХ 
КОНЦЕПЦІЯХ М. БЕРДЯЄВА ТА В. ШИНКАРУКА: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Однією з найважливіших тем філософських роздумів та досліджень є 
проблема людського буття. Більшість філософів питання буття вважають 
основоположним при розгляді філософських проблем. Фундаментальність 
проблеми буття для філософії пов’язана насамперед із тим, що філософія 
постає теоретичною основою людського світогляду, виконує функцію своє-
рідного світоорієнтиру, а буття – це найширше філософське поняття, тому 
воно постає як цільовий, універсальний, стратегічний людський орієнтир. 

М.Бердяєв – російський та український релігійний філософ, розгля-
дає людину в широкому сенсі, як результат творчого акту Бога. Вона є 
образом і подобою Бога. Людина за своєю природою є і духовною, і ті-
лесною, і розумною істотою. Вона не тільки дуалістична, але і плюраліс-
тична. Але вона творча та повною мірою жива істота. Саме «в людині 
прихована загадка буття», оскільки в ній є єдність божественного і прос-
то людського. І тільки через осягнення життєздатності людини, її екзис-
тенцію ми можемо наблизитися до розуміння сутності Бога. [1, c.242]. 
Натомість В.Шинкарук - український мислитель, засновник Київської 
світоглядно-антропологічної школи, завжди підкреслював, що проблема 
людського буття – це не проблема людини взагалі, а окремої людської 
особистості, кожного з нас, взятого у своїй віковій еволюції. Вчений 
вважав, що людина повинна жити з вірою, без якої втрачається сенс її 
існування, з надією, у якій на відміну від мрії, майбутнє сприймається не 
лише як можливе, але й як належне та необхідне, що переросте в дію. 

Що стосується завдань, які стоять перед людиною в її житті, то 
М.Бердяєв вважає, що людина повинна працювати над просвітленням і 
одухотворенням не тільки власної душі і тіла, але також душі і тіла усього 
світу [2, c.36-37]. Вона хоч і дуалістична істота, але в той же час є цілісніс-
тю, яка була втрачена при гріхопадінні першої людини, Адама. Цілісність 
людини, за Бердяєвим, може бути відновлена, якщо вона стане активним, 
творчим суб’єктом, особистістю. Але особистістю Боголюдською, яка 
вбере в себе все від духу, від Бога як суб’єкта та Ісуса Христа як справж-
ньої Боголюдини, як конкретного боголюдського ідеалу. Під Боголюди-
ною він має на увазі не нового Ісуса Христа, а звичайну людину, але пере-
творену, звільнену від гріхів і пороків, що стала особистістю, якою рухає 
любов, добро і правда та яка в дусі своєму і душі закріплює ідеал Ісуса 
Христа. В.Шинкарук писав, що людина за своєю суттю – діяльна істота і 
самодіяльність є її власне людським буттям. Реально сущою є життєдіяль-
ність лише в теперішньому. Створюючи та вдосконалюючи умови свого 
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буття, людина разом з тим творить і перетворює саму себе. Тому її життя 
за своєю сутністю є творчістю й, отже, її «твором». Сутність людського 
способу буття полягає в цій творчій діяльності, що є самодіяльністю, са-
моствердженням людини у світі. Відношення людського мислення до бут-
тя «необхідно включає в себе відношення до предметної діяльності та її 
матеріальних витворів, у яких реалізується практичне, естетичне, пізнава-
льне та інше відношення людини до дійсності» [3; 32].  

М.Бердяєв писав, що найкращим шляхом поєднання свободи і любо-
ві, що має привести до апокатастазису, є розвиток творчої діяльності 
людини. Перетворення світу є процесом та результатом спільних зусиль, 
спільної творчості Бога і людини, від якої, як від свого друга, Бог очікує 
саме вільної творчої діяльності. Творчість – це активний внутрішній ду-
ховний інтуїтивний пізнавальний процес, у якому завдяки релігійній 
вірі, граничному емоційно-вольовому напруженню здійснюється опану-
вання істиною через розкриття духовного універсуму у внутрішньому 
світі особистості, через релігійний гносис, богопізнання. Та тільки цим 
творча діяльність людини не обмежується: адже ноуменальний світ не є 
завершеним, і це відкриває перед людиною можливість співтворчості з 
Богом, більш того, творчість виступає як головна космічна, онтологічна 
місія людини. На думку ж В.Шинкарука сенс людського буття полягає в 
тому, щоб життя відповідно до високих моральних цілей приносило ви-
щу радість буття, щоб людина досягала щастя не на шкоду моральності, 
а на шляху реалізації своєї людської сутності, щоб кожне людське здійс-
нення приносило одночасно і моральне задоволення, і насолоду. Буття 
людини становить собою діалектичну єдність створення умов життя, 
насолоди життям і самореалізації в цьому процесі.  

Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що обидва ми-
слителі вважали творчість та діяльність сутнісними рисами людини, що 
виявляють її як особистість, дозволяють їй бути співтворцями цього сві-
ту та творцями власного життя. Обидва філософи виступали проти тлу-
мачення людини, як гвинтику, проти «атомізації», а визначали її, як 
окрему особистість, діяльність якої здатна змінювати життя. При цьому, 
М.Бердяєв розглядає людину абстрактно, тоді як В.Шинкарук веде мову 
про конкретну особистість. Сенс життя людини М.Бердяєв вбачає у від-
новленні її цілісності через становлення її як боголюдської творчої осо-
бистості, а В. Шинкарук – у єдності покликання і щастя, коли збігаються 
виконання обов’язку, радість та самореалізація в житті. 
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© Володимир Таран  
(Запоріжжя) 

 
РОСІЙСЬКИЙ ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР 

У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
 
Незважаючи на двадцятирічний період існування України як неза-

лежної, суверенної країни, процес українського державотворення продо-
вжує залишатися у стадії розвитку, відчуваючи на собі різноманітні фак-
тори впливу. Одним із них можна вважати російський ідеологічний фак-
тор, який за роллю у соціально-політичному житті України посідає одне 
з провідних місць, постійно змушуючи державну владу вносити корекції 
у зміст внутрішньої і зовнішньої політики країни. Інтерес до цього яви-
ща стабільно демонстрували Ф.Шульженко, Т.Андрусяк, О.Салтовський, 
В.Ковтун, В.Адамський, Б.Канцелярук, О.Дергачов, В.Бурлачук, 
О.Андрєєва, В.Нахматович, А.Швирков та ін. Однак проблема залиша-
ється відкритою, оскільки вона характеризує неоднозначне ставлення до 
українського політичного феномена як в Росії, так і в Україні. Цей фак-
тор не можна розглядати поза контекстом україно-російських стосунків. 
Навіть певні позитивні зрушення в україно-російських відносинах, на які 
останнім часом спрямовують увагу офіційні засоби масової інформації, 
не можуть не викликати серйозних роздумів. Адже сьогодні, як і раніше, 
ми залишаємося свідками певних протиріч в ідеологічній і гуманітарній 
царинах, які демонструють наявність розбіжностей у системах ціннісних 
орієнтацій, в історичній пам`яті, в поглядах народів один на одного, по-
будові моделей політичних взаємовідносин тощо, які лежать у духовно-
ментальній основі існування двох суспільств. 

Очевидно, що треба виходити з природи політико-економічних сис-
тем, які мають суттєві відмінності в Росії і в Україні. Сучасна російська 
влада з чітко вираженим авторитарним типом політичного правління 
чітко демонструє прихильність до традицій, сформованих під час існу-
вання імперської Росії, а потім Радянського Союзу, з акцентуванням ува-
ги на особливу роль російського етносу всередині країни, з претензією 
на гегемонію у міждержавних стосунках, причому не тільки регіональ-
ного рівня. Природа російського бізнесу та специфіка фінансово-
економічної системи сприяють укріпленню єдності держави і влади, за-
цікавленості останньої у формуванні і послідовній реалізації державної 
ідеології. Значна увага в цій ідеології, починаючи з часів Катерини ІІ, 
приділяється українському питанню, ставлення до якого на офіційному 
рівні і до сьогоднішнього часу чітко обумовлюється державними інте-
ресами Росії по зміцненню власної національної ідентичності та забез-
печенню свого зовнішньополітичного статусу. Саме виходячи з таких 
завдань в науково-публіцистичних колах переважно висвітлюється ін-
формація про Україну, яка часто подається тенденційно, нівелюючи 
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роль національно-українських чинників у питаннях національно-
державного будівництва. При цьому активно залучається і внутрішньо-
український суб`єктивний фактор, здатний з тих чи тих причин підт-
римувати ідеологічні позиції офіційної Росії.  

 Подібні позиції торкаються перш за все проблеми формування 
української національної ідентичності, суть якої Росія намагається за-
гострити. При цьому можна стверджувати, що таке загострення знач-
ною мірою пов`язано з відставанням України від Росії в науковому й 
ідеологічному опануванні свого історичного досвіду та нерозробленіс-
тю такого власного “національно-культурного канону”, який можна 
було б зіставити з російським. Йдеться про кризу в Україні концепції 
української національної ідеї та відсутність зрозумілої і послідовної 
державної ідеології. Натомість Росія максимально посилює свої ідео-
логічні позиції, послідовно і цілеспрямовано діючи через засоби масо-
вої інформації та певну частину української політичної еліти. З цією 
метою в масову свідомість українців “вбиваються” ідеологічні конс-
трукції, що розмивають українську національну свідомість у напрямі 
“спільноросійської” (спільнослов`янської) ідентичності.  

Як свідчать реалії, певна частина російських політиків і фахівців у 
галузі українського питання взагалі вважають, що “українство” є явищем 
штучним, вигаданим, таким, що є невід`ємним від російського етносу. 
Ідея, що була у свій час обґрунтована М.Пригожиним, сьогодні знайшла 
палких прихильників. Її активно підтримує російський історик і пись-
менник О.Колпакіді. Він вважає, що українство останні двадцять років 
розвивається завдяки помилковій “концепції М.Грушевського”, яка за-
снована начебто не на історії, не на фактах, а на міфах про існування 
якогось окремого українського народу зі своєю державністю. 
О.Самоваров “доводить”, що українцям просто не пояснили, що вони є 
руськими, а сімдесят останніх років доводили, що вони особливий народ 
[Див.: Самоваров А. Нужно ли нам возвращаться в СССР? Русский про-
ект /А.Самоваров. – М.: Яуза-пресс, 2009. – С.257].  

Якщо ж українці і з`явилися, то не становлять єдиного етнічного ці-
лого. Саме це намагається довести С.Кара-Мурза, наводячи і розвиваючи 
тезу, що “Україна складається із двох частин, культурні традиції і етніч-
ний склад яких суттєво відрізняються” [Кара-Мурза С. Оранжевая мина 
/С.Г.Кара-Мурза, А.А.Александров, М.А.Мурашкин, С.А.Телегин. – М.: 
Алгоритм, 2008. – С.91]. Що ж стосується сучасних політичних процесів, 
то українці в цілому не мають жодних власних мотиваційно-вольових 
перспектив і виступають виключно лише певним знаряддям західних 
політтехнологів [Див.: Там само – С. 170-189]. Звідси і перспективи роз-
витку української ідентичності, які відверто оцінюються як “нісенітни-
ця”, оскільки “українство” не спроможне до спорудження, а тільки до 
розвалу [Див.: Самоваров А. Нужно ли нам возвращаться в СССР? Русс-
кий проект /А.Самоваров. – М.: Яуза-пресс, 2009. – С. 257-258]. Нато-
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мість пропонується сценарій деукраїнізації українського явища через 
призму оновленої політики Росії, яка має стати основою для нового по-
літичного об`єднання, але не в якості космополітичної, інтернаціональ-
ної імперії, а як російська національна держава. При цьому не поясню-
ється сутність згаданого феномена.  

На жаль, подібна політико-ідеологічна позиція Росії щодо України 
знаходить підтримку серед певної частини українських суспільствознавців 
і політиків, у тому числі представників вищих владно-політичних струк-
тур, які виступають за перспективи розвитку російсько-українських відно-
син, що мають будуватися на основі визнання єдиної русько-української 
культури, єдиної русько-української історії з провідною роллю руського 
фактора. Саме ними запекло відстоюється і нав`язується думка про ви-
ключну роль Росії в історії України, про їх абсолютно гармонійне співіс-
нування, яке лише і забезпечувало суспільно-політичні і культурні досяг-
нення останньої та умови для всебічної (політичної, військової, релігійної, 
наукової, культурної тощо) самореалізації українців. За це Україні треба 
бути безмежно вдячною і будувати своє майбутнє на основі виключно 
такої вдячності. І навпаки, вся попередня політика (принаймні до 2010 
року) розглядається як злочинна політика “офіційного націоналізму”, по-
будованого на спробі написання власної історії за рахунок руйнування ідеї 
спільності з історією Росії та Радянського Союзу, на спробі перетворення 
України на “колонію Галичини, де століттями знищувалися прихильники 
православно-слов`янської єдності”, на спробі застосування ідеологічних 
основ та технологічних принципів нацистсько-гебельсовської пропаганди 
тощо. Все це, на їх думку, породжує “нерівність громадян за мовними, 
релігійними та ідеологічними ознаками” [Див.: Табачник Дм. О пользе 
памяти и благодарности /Дм.Табачник //“2000”. – 17-23 апреля 2009 года]. 
Оскільки в контексті даного підходу не припускається наявність ані влас-
ної української історії, ані власне української політики, ані специфічної 
української ментальності, ані самобутньої української культури і її голов-
ної складової – мови, то вихід єдиний – культивування ідеї спільноросій-
ської ідентичності, яка сьогодні реалізується через подальшу русифікацію 
духовно-культурного простору в Україні. 

 Небезпечною зброєю в нав`язуванні спільноросійської ідентичності 
є ті частини російського національно-культурного канону, в яких “дово-
диться” ця спільність на прикладі історичного минулого. До такого роду 
конструкцій належить міф про загальну культурну спадщину “трьох бра-
терських народів” і міф про Київську Русь як “колиску” росіян, українців 
і білорусів, що ще з радянських часів на офіційному рівні практично не 
підлягає критичній перевірці і просто береться на віру і в Росії, і в Укра-
їні. З погляду на це, деякі фахівці вважають, що агресивне нав`язування 
чи пасивне мовчазне прийняття цієї формули може мати катастрофічні 
наслідки в гуманітарній сфері національної безпеки України, а сама 
“ідеологія “спільноросійськості” є чи не основною перешкодою для по-
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долання ціннісного розколу в Україні, для подальшої національної кон-
солідації на основі загальноприйнятої для українського населення фор-
мули “Ми – українці” [2; 5]. 

 Як відомо, міф про київську спадщину, яка ніби “пересунулась” з 
України до Московщини, був створений “прибульцями” з України та Бі-
лорусі в XVII-XVIII сторіччях. Російські історики В.Татіщев та 
М.Карамзін заклали концептуальні підвалини ідеї про єдину Росію, яка 
вже в ІХ сторіччі була населена росіянами, під якими розумілися всі східні 
слов`яни. Звідси зведення всієї східнослов`янської історії до російської, 
посилка про етнічну і мовну спорідненість трьох слов`янських народів, 
обґрунтування тези про Київську Русь як історичну колиску цих народів, 
штучно розділених польсько-литовською експансією [Див.: Андрєєва О. 
Російські міфи про Україну /О.Андрєєва //Віче. – №12. – 2009. – С. 5].  

 Імперські ідеологи царської Росії (С.Уваров, М.Магницький, 
М.Катков, К.Побєдоносцев) у ХІХ сторіччі започаткували міфологему 
“старшого брата”. Вона цілком і без будь-яких уточнень була взята на 
озброєння радянською офіційною історичною наукою і отримала сталін-
ську підтримку у 1936 році, напередодні Другої світової війни, через 
потребу відродження російського націонал-патріотизму. Теза науково 
“підкріплювалася” етимологічними засобами, доводячи кореневу спіль-
ність між словами “російський” і “Русь”. А відтак це слугувало доказом 
первородства росіян в історії Київської Русі та їх пріоритетного права на 
стародавню культурну спадщину.  

 У контексті розробки стратегії національного та державного будів-
ництва в Україні, де належне місце посідає процес винаходження фор-
мули української ідентичності, питання про історичні корені української 
держави й історичних традицій українського народу набуває першоряд-
ної важливості. У цьому зв`язку різні підходи до розуміння питання про 
Київську Русь виходять далеко за межі чисто академічної дискусії і на-
бувають принципового ідеологічного значення. Адже від відповіді на 
запитання, який народ був “державоутворювальним” у цій державі, за-
лежить і подальша система ідеологем, і зміст історичних і футурологіч-
них висновків у їх, перш за все, політико-правовому аспекті. Це означає, 
що логіка подальших міркувань за російською версією може привести 
нас до визнання пріоритетного права росіян на успадкування цілісної 
історичної традиції, пов`язаної із цією державою, з подальшим обґрун-
туванням проекту “спільноросійськості”, міфологеми “старшого брата”, 
розширеної тези про те, що українці за своєю природою не здатні висту-
пати “державоутворювальною нацією”. 

 Парадокс ситуації полягає в тому, що російське тлумачення історії 
Київської Русі щиро поділяється представниками наукових і політичних 
кіл у самій Україні. В результаті історичний відлік власної національної 
державницької традиції переміщується на більш пізній термін – зокрема 
період заснування Запорозької Січі. Однак тут також приховуються пев-
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ні вади для суспільної свідомості, оскільки з козацькою легендою 
пов`язують стереотип анархізму, а отже й антидержавницькі настрої як 
природно-ментальну якість українців.  

 Деякі дослідники історичної спадщини припускають, що традиції 
української державності зароджувалися ще в період трипільської і арій-
ської культур. Хоча подібне ствердження не є єдиним і безальтернатив-
ним. Принаймні, як стверджує Ю.Канигін, посилаючись на авторитетні 
джерела, “одні дослідники вважають, що арії прийшли з Уралу (доказ – 
Андронівська культура). Інші доводять, що прабатьківщиною аріїв є гео-
графічна зона, яка охоплює Прибалтику, сучасну Фінляндію, район на-
вколо Білого моря. Треті відносять предків аріїв до народів, що мешкали 
на північному заході (нинішні Скандинавія, Гренландія, Східна Аляска)” 
[Див.: Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: Ро-
ман-есе /Ю.Канигін. – К.: Арій, 2010. – С. 48]. О.Блаватська вважає, що 
аріями були “захисники давньої Трої” [Див.: Блаватская Е.П. Тайная до-
ктрина /Е.П.Блаватская //Произведения в 3-х томах. – Т.2. – М.: ЭКСМО, 
2007. – С. 463], а В.Хвойка – жителі Трипілля [Див.: Хвойка В. До пи-
тання про слов’ян //Космос древньої України /В.Хвойка. – К., 1992. – С. 
12]. Леся Українка, М.Грушевський, а слідом за ними й інші вітчизняні 
автори називають землі України прабатьківщиною аріїв, ототожнюючи 
архаїчних аріїв із індоєвропейськими народами. М.Реріх відстоює погля-
ди про “індійський шлях” аріїв, які нібито прийшли до Європи (до самої 
Ірландії) з берегів Гангу тощо. У будь-якому разі проблема історичного 
походження України й українців та точка його відліку залишається відк-
ритою і потребує подальшого ретельного вивчення з урахуванням заці-
кавленості в цьому саме української науково-суспільної думки.  

 Натомість, і у російських наукових колах останнім часом також ста-
ла потужно опановуватися ідея про арійське походження росіян, про їх 
антропологічну тотожність з аріями (норманами), про Північ європейсь-
кого континенту (до якого належать і північні регіони Росії) як колиску 
арійської раси, яка, між іншим, генетично володіє більш потужним соці-
ально- і культурно-енергетичним потенціалом у порівнянні з іншими 
расами тощо [Див.: Авдеев В. Расология. Наука о наследственных качес-
твах людей. Изд. 2-е дополненное. Серия “Библиотека расовой мысли” 
/В.Авдеев. – М.: Белые альвы, 2007. – 672 с.]. При цьому погляд російсь-
ких фахівців у цьому питанні має яскраво виражений расовий підтекст.  

 На тлі цього в Росії сьогодні відроджуються і набирають сили так 
звані лівоарійські концепції, створено декілька партій націонал-
соціалістичної орієнтації, які дивляться на Україну як на “заблукалу вів-
цю” . Показовим у цьому плані є кредо “Партії арійської єдності”, ви-
кладене у праці “Русь ведическая в прошлом и будущем: Евангелие от 
Ариев”. Книга написана академіком В.В.Даниловим і дає прекрасну і 
закінчену модель суспільства майбутнього. Йдеться про створення 
Слов`янсько-Тюркської арійської імперії з центром у Москві, яка має 
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панувати у всьому слов`янському світі [Див.: Данилов В. Русь ведичес-
кая в прошлом и будущем: Евангелие от Ариев /В.Данилов. – М.: Воля 
России, 1996. – С. 105-116]. Як можна побачити, деякі тези цієї концепції 
майже повністю збігаються з позиціями відомих ідеологів, які ще в ми-
нулому сторіччі обґрунтовували ідеологію світового панування. Ну, а що 
стосується України, то її державність і суверенітет абсолютно не впису-
ються в подібну модель майбутнього політичного утворення.  

 Зазначаючи про існування подібних концепцій, не можна примен-
шувати їх ролі, оскільки вони досить логічно вписуються в ті політичні 
реалії, що існують у нинішній Росії. Отже, збереження й удосконалення 
партнерських, добросусідських взаємозв`язків з Росією не викликає сум-
ніву. Однак такі стосунки потрібно будувати на конструктивній основі, з 
урахуванням стратегічних завдань, що стоять перед Україною на шляху 
її власного державо- і націотворення. А це означає, що незважаючи на 
ідеологічний тиск з боку Росії, яка намагається створювати свою націо-
нальну ідентичність засобами, які відповідають її політичній сутності, 
Україна має викристалізовувати свою позицію як у межах науково-
дослідницької, так і державно-ідеологічної діяльності, формуючи відпо-
відні світоглядні орієнтації українського соціуму.  
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ 
ЦІННОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ 
 
Однією з умов успішного розвитку і безпеки суспільства сьогодні є 

наявність і збереження системи культурних і духовних цінностей, що 
складають ціннісний зміст людського буття, оскільки завдяки відтворенню 
і трансляції духовних цінностей, здійснюється духовний зв’язок поколінь і 
передається духовний досвід людства. Питання про цінності стає особливо 
актуальним за умов трансформації суспільства. В умовах кардинальних 
змін звичні стереотипи, традиції і норми не спрацьовують, і тоді виникає 
потреба у переосмисленні ролі та значення цих цінностей у політичній 
діяльності, доцільності їх використання, переоцінці їх змісту. 

На сучасному етапі політична діяльність суб'єктів політики потребує 
з’ясування її ціннісних вимірів. Аналіз наукової літератури останніх ро-
ків свідчить про зростаючий інтерес науковців до соціально-
психологічних наслідків системної кризи, яку переживає українське сус-
пільство. Результати багатьох досліджень показують, що глобальні зміни 
в соціально-політичній, економічній, технологічній сферах суспільства 
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спричинюють серйозні трансформації культурних основ функціонування 
суспільства – життєвих настанов, цінностей, політичних та ідеологічних 
уподобань, ставлення до моралі та традицій [1]. 

Проте, початок нового тисячолітнього відліку ознаменували події 
політичного та економічного характеру, які здатні кардинально змінити 
ціннісні виміри багатьох суспільств, в тому числі і українського. 11 ве-
ресня 2001 р. показало серйозну загрозу поширення тероризму у світо-
вому масштабі, а глобальна економічна криза неодмінно змінить цінніс-
ний спектр “суспільства споживання”. У цьому контексті доречно навес-
ти думку Г.Ріккерта про те, що історія людства є процесом усвідомлення 
і втілення цінностей, культура – спільною сферою досвіду, в якій пооди-
нокі явища співвідносяться з цінностями, а цінності визначають індиві-
дуальні відмінності в оцінках і судженнях. Зміни ціннісних орієнтирів 
відзначають і дані “Всесвітніх оглядів цінностей”. Р.Інглхарт вказує на 
тенденцію змін цінностей у напрямку від матеріалістичних до постмате-
ріалістичних, пропонуючи позначати таку перебудову світосприйняття 
терміном “постмодернізація” . 

Прагнення зрозуміти суть та до певної міри спрогнозувати наслідки 
трансформаційних процесів обумовлює зростання інтересу до дослі-
дження ціннісної системи суспільства, особливе місце в якій займають 
цінності політичні. Та не зважаючи на величезну кількість дефініцій та 
трактувань поняття “цінність” у науковій літературі, всі вони можуть 
бути зведені до спільного знаменника на основі визнання, того, що цін-
ності обумовлюють специфіку поведінки і вибору особистістю чогось у 
соціальному середовищі, у тому числі й у сфері політичного життя. По-
літичні цінності є сукупністю ідей, уявлень і відповідних психологічних 
утворень, що визначають вибір методів діяльності, міру послідовності їх 
реалізації і застосування на практиці.  

Основною формою існування політичних цінностей є суспільні ідеа-
ли, вироблені менталітетом суспільства. “Саме цінності багато в чому 
визначають специфіку людської поведінки і вибору в сфері політики. На 
ціннісній основі формується активне ставлення людини до політики, яке 
проявляється в її цілеспрямованих діях; завдяки цінностям політика вхо-
дить у життєві основи особистості”, – вважає російський науковець 
О.І.Демидов [2]. Політичні цінності проявляються в узагальнених уяв-
леннях про досконалість у політичній сфері життя суспільства. Будь-які 
суспільні ціннісні системи включають цінності певної політичної спря-
мованості, які лежать в основі конкретних соціально-політичних струк-
тур і дозволяють координувати політичні процеси. 

Особливого значення вияв політичних цінностей набуває у кризові та 
трансформаційні періоди, коли суспільство вимагає чітких орієнтирів для 
подальшого розвитку. Як підкреслював І.Кон, індивідуально-особистісні 
основи посилюються в переломні, кризові епохи, коли індивід змушений 
сам для себе шукати відповіді на нові запитання, перед якими безсила тра-
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диційна ідеологія. Часто за таких умов політичні цінності набувають фор-
ми ідеологічної конструкції і стають визначальним фактором соціально-
політичного розвитку суспільства на найближчу перспективу. 

Політична ідеологія сьогодні виокремлює три рівні цінностей: тео-
ретико-концептуальний – полягає у формуванні основних засад політич-
ної теорії та обґрунтуванні конкретних цінностей та ідеалів, які повинні 
бути покладені в основу запропонованого суспільного ладу; програмно-
директивний – передбачає втілення соціально-філософських принципів 
та ідеалів у конкретних політичних програмах, гаслах і вимогах при фо-
рмуванні стратегії і тактики політичної боротьби; поведінковий – вті-
лення у суспільну свідомість певної ідеологічної настанови та цінності, 
які зумовлюють відповідний тип політичної поведінки. 

На рівні суспільства політичні цінності визначають не лише місце 
окремої особистості у суспільстві, а й долю самої держави у світовій 
спільноті. Однією з причин перманентної соціально-політичної, еконо-
мічної та морально-духовної кризи, яку переживає Україна, є відсутність 
життєздатних, відповідних часові та українській ментальності фундаме-
нтальних ціннісних основ функціонування суспільства. Як слушно за-
уважує О.Музика, “політичні цінності практично не представлені у ма-
совій свідомості”, а “ціннісний вакуум” стає причиною виняткової ефек-
тивності маніпуляційних технологій в Україні. Перед українським суспі-
льством сьогодні постає складне питання вироблення та утвердження 
чіткої ціннісно-нормативної основи для розбудови української держав-
ності. З огляду на це увага науковців та державотворців повинна бути 
зосереджена на розв'язанні питань, пов'язаних з утвердженням демокра-
тичних політичних цінностей у свідомості українських громадян. 

Таким чином, політична діяльність є основою перетворення суспіль-
ства. Найвищою формою прояву політичної діяльності, спрямованої на 
досягнення соціально-економічних і політичних цілей, є політична акти-
вність, яка стимулюється демократизацією суспільно-політичного життя, 
що і забезпечує поступовість історичного розвитку. Сьогодні формуєть-
ся нова демократична система цінностей, в основі яких, перебувають 
інтереси особи та визнання вільного її розвитку як умови вільного пос-
тупу всіх людей [3, с.48-52]. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

В ПРОЦЕСІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
В УКРАЇНСЬКОМУСУСПІЛЬСТВІ 

 
Тривалий період часу про людину говорили як про основне багатст-

во суспільства, але фактично особа не відокремлювалася від колективу, 
класу, а неначе розчинилась у ньому. О.Левицька пише: “Роки застою в 
соціально-економічній сфері, що негативним чином вплинули на рівень 
моральності радянських людей, засвідчили історичну правдивість марк-
систської методології: соціальне і моральне в суспільстві нерозривні” [1, 
с.9-10]. І справді, сьогодні потрібно розглядати людину, особистість як 
активного члена суспільства, громадянина держави, який може і має 
право брати участь у процесі перетворення та формування такого суспі-
льства, у якому він прагне жити, а не яке нав’язується іншими.  

Кожна людина володіє величезною кількістю неповторних індивідуа-
льних фізичних, психологічних і соціальних характеристик. Тому поняття 
“особистість” характеризує спільну позицію індивіда, його соціальну сут-
ність, місце в системі суспільних відносин, міру його соціальності. 

Завжди слід пам’ятати про те загальне, що є основою визначення 
сутності моральної особи. По-перше, це певний рівень психологічного 
розвитку, коли в людини розвивається здатність до самоаналізу, перет-
ворення власної свідомості і поведінки, осмислення й оцінки. По-друге, 
моральність людини визначається певним рівнем соціальності у процесі 
розвитку, здатності сприймати зовнішні для неї вимоги, що йдуть від 
інтересів цілого як прояв власної волі і, керуючись нею, обирати спосіб 
власної поведінки. 

Але навіть морально сформованій, сильній особистості сьогодні склад-
но визначитися щодо способів, методів розбудови демократичної держави.  

У новому українському суспільстві людина повинна посідати чільне 
місце, оскільки це суспільство має будуватися на новому принципі: не 
людина для держави, а держава для людини. Тоді самоціллю суспільства 
може стати задоволення потреб людини через реалізацію її інтересів, 
прав та обов’язків, через вплив на суспільство, через виявлення особис-
тої думки. Хочеться вірити, що саме створення незалежної, суверенної, 
соборної України має таку мету.  

Однак таку нову Україну неможливо створити негайно, навіть за допо-
могою законів. Матеріальне становище людини як такої в нашому суспільс-
тві має тенденцію до погіршення, а проблеми людини – до загострення. Ме-
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ханізм вироблення та реалізації інтересів кожної людини, з яких складають-
ся загальнонаціональні інтереси, ще не виробився і, мабуть, виробиться ще 
не скоро. Окрема людина, сім’я загубилася в планах політиків.  

Національна ідея, належачи до розряду загальнолюдських цінностей, 
розвивається і набуває людського осмислення в контексті із загально-
людськими цінностями. Тому не може бути “вчорашньої” національної 
ідеї, вона завжди орієнтована на майбутнє, завжди історична, бо випере-
джена історією. 

Із національною ідеєю сталося те, про що свого часу писав Ніцше у 
притчі про божевільну людину: “Люди вбили бога і за щоденною мету-
шнею навіть не помітили цього” [2].  

Основними ціннісними пріоритетами національної ідеї є людяність, 
народність, цивілізований гуманізм, соціальна справедливість, держав-
ний патріотизм, соціальна та національна справедливість, демократія на 
багатопартійній основі в широкому народному представництві. 

Потрібно погодитися з думкою, що національна ідея відбиває гли-
бинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, сукупність на-
станов та нахилів індивіда, соціальної групи, нації, народу, на що потрі-
бне мислення, відчуття й діяння, співзвучне часові. Проявляючись як 
своєрідний духовний стан народу, його менталітет, національна ідея фо-
рмується залежно від традицій, культури, соціальних структур, усього 
середовища буття людини. Водночас вона сама впливає на них, існує як 
“животворна свідомість”, як джерело культурно-історичної динаміки.  

Майбутнє країни пов’язане саме з елітою, яку складають найбільш 
компетентні та результативні працівники. У випадку, коли для цієї еліти 
(представників робітників, інтелігенції чи управлінців) не будуть ство-
рені такі умови життя, як у розвинутих країнах, потенціал еліти немину-
че перейде туди, або в кращому випадку – у ті країни близького зарубі-
жжя, де рівень життя вищий. 

Перед суспільством постає складне історичне завдання – утвердити 
нашу молоду незалежність, що постійно зазнає суворих випробувань, 
шляхом налагодження дієвої національної безпеки на ґрунті науково 
вивіреної самодостатньої внутрішньої державної політики. Остання має 
забезпечити єдність суспільства, незалежність самобутньої зовнішньої 
політики на основі національної системи орієнтації, що гарантуватиме 
нашу незалежність. І тут національна ідея виступає не просто як атрибут 
національної свідомості, суто духовний феномен, вона є рушійною си-
лою здійснення практичних справ. 

Що стосується зденаціоналізованої особистості, позбавленої націо-
нального почуття й самобутності, то вона ніколи не може стати повно-
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цінним громадянином держави, адже сама держава є найвищим автором 
нації. Національний нігілізм і національна держава (а всі держави мають 
національну основу) приходить у взаємне заперечення. Зденаціоналізо-
ваний громадянин задовольняє хіба що тих, хто не бажає українській 
державі майбутнього.  

Українська держава, щоб стати соціальною, державою добробуту, 
потребує радикальних перетворень. Більшість нових суспільних, націо-
нальних, геополітичних, економічних, соціальних, культурних реалій 
сьогодення, процеси переходу від тоталітаризму до демократії, що 
пов’язані з потребою формування соціальної, правової, демократичної 
держави, вимагають глибокого соціально-політичного, культурного, сві-
тоглядного, ідеологічного осмислення. Відповідно актуалізується потре-
ба оновлення всієї політичної та філософської думки, розробки категорі-
альних засобів осягнення сучасних явищ. 

Передусім слід з’ясувати та зрозуміти саму суть державного сувере-
нітету, зокрема, вирішити такі нагальні питання, як характер та межі 
державної влади, юридична природа територій і різних соціально-
економічних систем та багато іншого. 

Суверенітет – це неодмінна політична та юридична властивість 
будь-якої держави. Він проявляється в діяльності влади, що уособлює 
державу, проте не вичерпує поняття та ознаки держави, персоніфікує її, 
виступає від її імені. Під суверенітетом державної влади слід розуміти 
суверенітет держави [3]. 

Висновки. Національні цінності, які визначають національну ідею, 
здійснюють значний вплив на моральний розвиток особистості. Ціннісні 
орієнтири морально сформованої особистості допомагають їй самостве-
рджуватися як активному громадянинові своєї держави, впливати на іс-
торичний хід подій, здійснювати нові наукові пошуки та відкриття, під-
вищуючи таким чином світове значення своєї держави. Адже людство 
вже давно з людини вмілої переросло в людину мислячу, і якщо кожна 
людина у процесі своєї самореалізації бере активну участь у розбудові та 
покращенні умов для творчості у своїй державі, то вона тим самим здій-
снює неоціненний вклад у розвиток та перетворення суспільства всього 
світу. Отже, актуалізована тема заслуговує на подальші розвідки, які 
можуть вивести Україну на більш високий соціальний рівень розвитку. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ 
ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

 
Упродовж останніх 20-ти років українська держава намагається по-

будувати демократично розвинене суспільство. Одним з важливих ком-
понентів такого суспільства є гендерно зорієнтована політика. Практичні 
заходи, спрямовані на реалізацію цього питання доводять, що цей процес 
є достатньо складним для нашої держави. Однак історично-порівняльний 
аналіз дає підстави виділити позитивні моменти у становленні гендерної 
демократії в Україні. На відміну від заангажованого ставлення до про-
блеми жіночої емансипації в Радянський період за роки української не-
залежності зроблено значний прорив в цьому напрямку. По-перше, акти-
візувався і консолідувався жіночий рух в Україні. По-друге, на правово-
му рівні прийнято низку важливих законів, спрямованих на забезпечення 
гендерної рівності, у тому числі ратифіковані міжнародні документи, які 
стосуються захисту прав жінок. По-третє, в Україні діють державні ін-
ститути, що відповідають за розвиток гендерної політики. По-четверте, 
спостерігається значний прогрес у ставленні самого соціуму (особливо 
жіночої його частини) до динамічних емансипаційних тенденцій. 

Активізація жіночого руху на початку 90-х років ХХ століття дала 
можливість українському суспільству переосмислити важливість стано-
влення паритетної демократії, під якою розуміємо «форму суспільних 
відносин у політико-правовій сфері, за якої жінкам гарантується рівний з 
чоловіками статус на підставі практичного представництва на всіх рів-
нях і у всіх владних структурах. Паритетна демократія передбачає фак-
тично рівний розподіл ресурсів влади та відповідальності в усіх сферах 
суспільного життя, зокрема сфери публічної влади». 

Є підстави стверджувати, що становлення паритетної демократії 
можливе у випадку значної участі жіночого сегменту суспільства у полі-
тиці. Це підтверджує і факт фемінізації державної влади в Європі. 

На політичному рівні прикладом можуть слугувати скандинавські 
країни – лідери політичної емансипації жінок і добробуту населення. 

У цьому контексті варто підкреслити ще один доведений факт, що 
чим більше фемінізованими є владні органи, тим більш гуманною і соці-
ально зорієнтованою є сама політика.  

На сьогоднішній день актуальною для науковців та міжнародних 
правозахисних організацій є проблема пропорційного гендерного пред-
ставництва через введення квотування. Так, з огляду на те, що Україна в 
рамках програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття» зобов'язалася досяг-
ти до 2015 року співвідношення жінок і чоловіків в органах влади (в т. ч. 
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представницької) на рівні не менш як 30 на 70, на сучасному етапі потрі-
бним є врахування цих моментів у виборчому процесі. 

Позитивна дискримінація у формі гендерних квот – кількісних норм 
присутності осіб кожної статі в керівних органах партій і серед кандидатів 
у парламент почала застосовуватися політичними партіями окремих євро-
пейських країн ще в 60-70-ті роки ХХ ст. і дала ефективні результати. 

Таким чином, виходячи з вищезазначеного, зрозуміло, що паритетна 
демократія в Україні може відбутися, якщо позбутися гендерних диспо-
зицій у соціальному, економічному та політичному житті. Бажано роби-
ти це в таких напрямках: по-перше, провести політичні реформи, спря-
мовані на забезпечення егалітарного представництва в органах влади, 
по-друге, за допомогою введення в освітній процес гендерного компоне-
нту культури подолати гендерні стереотипи, по-третє, на законодавчому 
рівні чітко визначити механізми відповідальності за скоєння дискримі-
наційних злочинів. Крім того, українському суспільству потрібно активі-
зувати інформаційну політику, яка безпосередньо впливає на формуван-
ня уявлень про ефективні аспекти паритетної демократії. До того ж, по-
зитивний досвід формування гендерної політики у розвинених європей-
ських країнах дає і Україні підстави рухатися в цьому напрямку.  

 
 
 

© Олена Квятковська  
(Черн івці) 

 
«ДЕМОКРАТИЧНА СВАВОЛЯ» 
ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ 

 
На початку ХХІ ст. у процесі розвитку людської цивілізації відбу-

ваються радикальні трансформації, які впродовж наступного часу ви-
значатимуть ключові напрями розвитку людства. Внаслідок наростання 
глобалізації формується і принципово новий формат світового поряд-
ку: як національні, так і регіональні й аж надто глобальні міжнародні 
процеси постають досить невизначеними і мають суперечливий харак-
тер, постійно виникають нові виклики і загрози глобальній стабільнос-
ті. Головні напрями розвитку країн пов’язані з формуванням загально-
цивілізаційного простору національної безпеки держав усіх країн світу. 
І, як свідчить практика, сучасні регіональні та глобальні системи без-
пеки в останні роки виявилися неспроможними якісно й ефективно 
реагувати на новітні виклики сучасності. 

Доконаним фактом є те, що зменшуються ефективність правоохо-
ронних структур і довіра до них з боку громадян. Окремі органи та ін-
ститути влади (парламентські слідчі комісії, суди, прокуратура, правоо-
хоронні органи) замість виконання прямих функцій перетворилися на 
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«штаби» та засоби боротьби з політичними та економічними конкурен-
тами. Це – притаманно як європейській демократії, так і українським 
демократичним процесам. Так, події у Львові 9 травня 2011 р. засвідчи-
ли, що заради політичних цілей міліцейське начальство може і, головне, 
буде нехтувати Конституцією і законами України, топтати рішення судів 
та брутально принижувати громаду, а до тих, хто буде цьому протистоя-
ти, безжально застосовуватимуть спецзасоби [1]. 

Такі реалії сучасного життя вимагають принципово нових підходів 
до осмислення ситуацій, що виникають. Особливо це важливо для Укра-
їни як і всіх інших країн, які переживають етап кардинальних трансфор-
маційних, а сьогодні – і кризових змін і відроджують свою державність. 
Адже процес становлення державності завжди пов’язаний з потребою 
забезпечення надійної національної безпеки. 

Існування будь-якої суверенної держави неможливе без захисту її 
національних інтересів, що є основною, фундаментальною умовою га-
рантування самозбереження й прогресивного саморозвитку суспільст-
ва, а також створення умов для самореалізації особистості. З огляду на 
це, надзвичайно важливою є розробка комплексу проблем, пов’язаних з 
визначенням теоретичних засад міжнародної та національної безпеки, 
зокрема особливостей забезпечення національної безпеки України в 
період її становлення як незалежної, суверенної держави; усвідомлення 
сутності складників безпеки в нових геополітичних умовах, основних 
загроз у сфері національної безпеки, а також сутності й загальної хара-
ктеристики основних сфер безпеки. 

Нестабільність, а отже й загроза безпеці держави зростає і виявля-
ється по-різному, зокрема, через торгівлю наркотичними засобами та 
зброєю, тероризм, етнічні та релігійні конфлікти, територіальні претен-
зії, порушення прав людини. В узагальненому плані демократія визнача-
ється як режим, у якому народ має можливість реалізувати свою волю 
безпосередньо або через своїх представників, а влада несе відповідаль-
ність перед громадянами за свої дії. 

Сутність демократії конкретизується в певній сукупності цінностей, 
інститутів і процедур. Головні з них такі: суверенітет народу, періодична 
виборність головних органів влади, загальне, рівне виборче право і тає-
мне голосування, гарантія основних прав людини, громадянські права, 
політичні права, соціальні й економічні права. Якщо демократія покли-
кана шляхом права голосу народу захищати кожного і суспільство в ці-
лому, то сьогодні ми спостерігаємо, як такі можливості свободи перет-
ворюються у сваволю. Так у Норвегії, завдяки можливостям, які створи-
ла демократія, можна було спостерігати жахливі речі, де радикально на-
лаштований чоловік, керуючись власними поглядами, як член вільного 
демократичного суспільства розстріляв молодих активістів Робітничої 
партії [2]. Це ламає цивілізаційну концепцію загрози, тобто усталене 
уявлення про лише ісламістське походження тероризму.  
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Ще Гобс казав, що людина здатна свідомо у своїх діях керуватися 
хибними правилами та ідеями, коли їй здається, що саме це буде сприяти 
досягненню її мети, а крім того, вона може і поширювати ці хибні пра-
вила та ідеї, нав'язувати їх іншим [3, с.184]. Тобто, сьогоднішні процеси 
у країнах західної демократії показують, що вироблені принципи свобо-
ди кожен використовує з позиції свого бачення і вигоди, що породжує 
асоціальні, місцями аморальні та антигуманні наслідки. Отже, концепція 
демократії «надщерблюється», коли демократичні перетворення підмі-
няються військовими експедиціями, коли політичний істеблішмент спо-
відує й нав’язує цінності, відмінні од суспільно-політичних. Такі триво-
жні тенденції у співвідношенні свободи і сваволі спостерігаються не 
тільки у політичній, а й у економічній та культурній сферах. 

Отже, різні ціннісні орієнтири та пріоритети заважають демократич-
ному режиму бути засадничим чинником безпеки, а навпаки – дають підс-
тави стверджувати, що надана демократією всеохопна свобода сама поро-
дила низку загроз. Іншими словами, справжня демократія сама потребує 
цілої низки заходів безпеки, цілеспрямованих зусиль громадянського сус-
пільства, високого розуміння кожною людиною демократії як цінності. 
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ТЕЛЕОЛОГІЯ ДИСКУРСУ СОЛІДАРНОСТІ 
ТА ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖ.РОЛСА 

 
Щоб створити передумови для визнання активності свідомості, слід 

відмовитися від тотальної тотожності у гусерлівському розумінні. Тому 
слід визнати справедливість положень його послідовника Г.Шпета про 
продуктивний характер соціальної свідомості. Відповідно інтенціональ-
ність буде включати в себе здійснення впливу суб'єкта на об’єкт. Безу-
мовно, якщо вона набуває прагматичного змісту, то буде метою, тобто 
такою інтенцією, яка містить в собі певну дію. Тим самим проблема ін-
тенціональності трансформується на проблему телеології, відповідно, з 
феноменологічної вона перетворюється на екзистенціальну. Звернемо 
увагу, що політичний суб’єкт здійснює себе у межах дискурсу. Отже, ми 
розглядатимемо питання про телеологію дискурсу, тобто те, яким чином 
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цілі є наявними в дискурсі, в чому полягає їх етичне обґрунтування, від-
повідно, ми звертаємося до питань етики дискурсу.  

Під прагматичною розуміється така інтенція, яка передбачає певний 
акт, тобто дію з об`єктом, на який направлена свідомість і зміну його 
таким чином, як це відповідає намірам суб'єкта. Аби визначити зміст дій, 
необхідна наявність певних передумов, кажучи словами Арістотеля, слід 
виявити потенцію, оскільки суб'єкт повинен мати певні здібності, засоби 
та ресурси, аби зробити цю дію. Безумовно, що здійснення мети в своїй 
підставі має потенцію, а її практичним результатом є акт, тобто певна 
дія, яка визначається змістом мети. Потенція (від лат. potentia – сила) є 
прихованими можливостями, силою, яка може виявитися при певних 
обставинах та умовах. Вона належить безпосередньо суб'єктові, який 
реалізує її. На наш погляд, приховані можливості, тобто сила, визнача-
ються й містяться в сенсах існування, своєрідність яких визначається 
модусом свідомості суб'єкта, при цьому їх своєрідність впливає на етич-
ні принципи, на підставі яких суб'єкт здійснює себе.  

Звернемося до деонтологічної теорії моралі, зокрема Дж. Ролса, від-
повідно якого моральна поведінка визначається боргом. Відзначимо, що 
в деонтології ми спостерігаємо приховання мети, при цьому її місце за-
ймає борг, але борг – це відношення не по відношенню до самого собі, а 
по відношенню до іншого. Звернемо увагу, що Дж. Ролс ґрунтується на 
уявленні про автономного суб'єкта, який не залежить від іншого, самос-
тійно вирішує свої проблеми не звертаючись до нього, але зміст його 
цілей є відверто утилітарним. Зрозуміло, що така концепція суб'єкта не 
може використовуватися при дослідженні здійснення політичного дис-
курсу, тому її використання слід обмежити лише аналізом внутрішнього 
стану суб'єкта. Зазначимо, що Дж. Ролс виділяє відсутність зацікавлено-
сті в іншому, але не заперечує наявність цілей у автономного суб'єкта. 
Можна казати, що Дж. Ролс, ґрунтуючись на феноменологічних традиці-
ях, з допомогою редукції створює образ чистого суб'єкта, який позбавле-
ний недоліків, досягає благ для себе незалежно від іншого, при цьому 
має можливість «виграти для себе найвищий індекс соціальних благ», – 
мета відверто утилітарного характеру. Тому, не дивлячись на те, що він 
розглядає концепцію справедливості як деонтологічну, в ній присутні 
цілі утилітарного змісту. Концепція автономного суб'єкта, а саме таким 
чином трактується суб'єкт, якщо взяти до уваги припущення про незаці-
кавлену раціональність, передбачає, що система цілей обмежується ме-
жами лише окремо взятого суб'єкта, при цьому саме наявність автоном-
ності дозволяє йому бути чистим. Відзначимо, що зміст цілей такого 
суб’єкта розглядається Дж. Ролсом при обговоренні проблеми свободи.  

Звернемо увагу, що коли Дж. Ролс розглядає відношення індивідів 
та груп, він визнає наявність їх відмінності, й, відповідно, різну міру їх 
свободи, що передбачає різні умови для досягнення цілей, при цьому 
«питання про компенсацію за свободу меншу, ніж рівна, не постає». Як-
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що це питання не постає, тоді навіщо проголошувати незацікавленість 
раціональності? Більш того, його відсутність говорить про наявність не-
рівності й домінування егоїзму. Тому автономний суб'єкт Дж. Ролса – це 
егоїстичний суб'єкт, який не прагне обмежити себе, але проголошує не-
здатність претендувати на свободу іншого, проте його егоїстичність є 
передумовою виникнення нерівності. Це означає, що за своїми ознаками 
він близький імперському або капіталістичному суб'єктові. Підкреслимо, 
що концепція справедливості як чесності ґрунтується на припущенні 
відсутності координації суб'єкта та іншого, що є абстрагуванням, яке не 
дозволяє виявити їх обумовленість. Водночас, зміст цілей суб'єкта, гово-
рить про те, що її автор є своєрідним апологетом капіталізму. Він звертає 
увагу на необхідність дотримання загального інтересу. Але знову ж таки, 
під ним розуміється інтерес окремо взятого суб'єкта, який реалізує себе 
за допомогою інститутів. Отже, концепція справедливості як чесності 
передбачає наявність автономного суб'єкта, який реалізує себе незалеж-
но від іншого, проте, не дивлячись на вимоги виконання принципу рів-
ності при раціональному виборі, який формулюється у вигляді двох 
принципів справедливості.  

Дж. Ролс досліджує не життєвий світ, а буття; якщо ж ми звернемося 
до життєвого світу, до того, як реалізується автономний суб'єкт у своїй 
безпосередності, покажемо, яким чином здійснюються його цілі, то тоді 
зрозуміємо, що «благими намірами вимощена дорога в пекло».  
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ЧЕСНІСТЬ ЯК ПРИВАТНА ЧЕСНОТА І ЯК ПУБЛІЧНА ВАДА 

 
“Поняття чесності не мало б сенсу, якби не існувало 

певної цінності, котру слід побачити у дотриманні яко-
юсь особою того, що та особа вважає етично потрібним 
або вартісним” . 

Bernard Williams 
Чесність – якість, що відображає одну з найважливіших вимог мора-

льності. Вона включає правдивість, принциповість, вірність взятим зо-
бов’язанням, щирість перед іншими і перед самим собою стосовно тих 
мотивів, якими людина керується, визнання і дотримання прав інших 
людей на те, що їм законно належить. Протилежними до чесності є об-
ман, брехня, крадіжка, віроломство, лицемірство. Таке тлумачення чес-
ності знаходимо у Словнику з етики за редакцією І. Кона 1981 року. 
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Справді, чесність вважається однією з найважливіших чеснот, оскі-
льки обумовлена потребами спільної діяльності людей у процесі соціа-
льної практики, взаємної координації їхніх дій у повсякденному житті. 

Змалку батьки навчають дітей бути чесними, оскільки чесність 
особи є запорукою довіри до неї. Довіра ж позначає відкриті взаєми-
ни між людьми, які відображають впевненість у порядності та добро-
зичливості іншої людини. Втрата довіри означає втрату авторитетно-
сті особи, очікування щодо чесності якої не були виправдані. Тому у 
приватному житті кожна людина дбає про те, щоб чесність була одні-
єю з невід’ємних характеристик її характеру. 

Публічне життя відрізняється від приватного тим, що публічний 
актор постійно перебуває під наглядом громадськості та оцінюється, 
у першу чергу, за моральними критеріями. Моральні прорахунки пу-
блічних особистостей дуже швидко набувають резонансу в суспільст-
ві і піддаються нещадній критиці. Зловживання особами такою чесно-
тою як чесність належить до моральних прорахунків. Постає питання: 
чи є відмінність між чесністю як чеснотою у приватній сфері та чес-
ністю як чеснотою у публічному житті? 

Питання розрізнення “чесностей” розглядає британська дослідниця 
етичної проблематики в політиці С’юзен Мендус у книзі “Політика та 
мораль” [3]. Саме у відношенні політики та моралі наріжним каменем 
стає проблема моральних якостей політиків, які є, у першу чергу, публі-
чними особами та перебувають під постійним контролем громадськості. 
При цьому сама громадськість оцінює діяльність політичних акторів за 
критеріями, вищими, ніж ті, за якими оцінюються вчинки пересічних 
людей. Це означає, що в очах громадян політики мають бути морально 
досконалішими, ніж інші. Однак, наскільки це можливо? 

С. Мендус шукає відповіді на питання: чи має місце чесність як чес-
нота політичних акторів, і чи завжди чесність є чеснотою у політичному 
житті, чи сама структура політичного життя вимагає брехні? 

Аристотель, Платон та Н. Макіавеллі припускають, що звичність 
брехні в політиці може зумовлюватися трьома причинами: для Аристо-
теля, політична брехня передбачувана, бо громадські посадовці не зав-
жди ставлять суспільні інтереси понад власними [1]; для Платона, полі-
тична брехня потрібна для утвердження стабільності навіть у разі, коли 
правителів обирають тому, що вони справді ставлять інтереси держави 
понад власними [4]; для Н. Макіавеллі, політична брехня – безумовний 
наслідок того, що політик (навіть добрий) вимушений правити у світі, 
який сам собою не є морально добрим [2]. 

Н. Макіавеллі натякає на те, що якби люди були добрі, їм не довело-
ся би брехати чи обманювати, проте з огляду на те, що в світі так багато 
негідників, політик повинен бути готовим стати на боротьбу з ними та 
вжити будь-яких заходів, щоб побороти їх та втримати владу в своїх ру-
ках. Висловлюючи це твердження, Н. Макіавеллі посилається на “реалії” 
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політичного життя: “Кожен усвідомлює, наскільки похвально для дер-
жавця тримати своє слово та бути щирим, радше ніж хитрим, у своїх 
вчинках; тим не менше, сучасний досвід указує на те, що багато досяг-
нули державці, які давали своє слово легко, які знали, як ошукати людей 
своєю хитрістю, та які, урешті-решт, подолали тих, які дотримувалися 
принципів чесності” [2]. 

Але, чи жертвування чесністю є доцільнішим варіантом поведінки в 
політиці? Тобто нехтування цією чеснотою принесе більше користі для 
суспільства в цей момент, аніж політик залишатиметься морально чис-
тим перед самим собою. Політика є, передусім, доцільною діяльністю, 
тому в певних випадках вимагає обману та дволикості, змушуючи полі-
тиків брехати, щоб захистити політичний лад, підтримка якого входить у 
їхні обов’язки. На підтвердження цієї думки можна навести приклад, 
який детально описує С. Мендус щодо Карибської кризи, коли Хрущов 
та Кеннеді задля уникнення гострого конфлікту мали вводити в оману 
один оджного й інших [див.: 3, С. 16–17]. 

Американський політичний філософ Майкл Волцер підкреслює, що 
професійна політична діяльність спонукає до готовності вчинити будь-
які дії для досягнення правильних результатів. Проте, самих політиків 
ми обираємо тому, що вони мають (чи справляють враження таких, що 
мають) моральні принципи. Однак, люди, чиї принципи диктують не-
припустимість морально неправильних дій, не можуть бути відповідни-
ми кандидатами на професійні політичні посади. Вони, як зазначає 
Н. Макіавеллі, зазнають поразки у світі, де так багато зла. 

Тому М. Волцер припускає, що політик є, принаймні спочатку, чесною 
людиною. Не власні інтереси, а обов’язки, пов’язані з самою політикою, 
призводять до того, що чесність опиняється під тиском, і коли політик по-
лишає свої моральні принципи, щоб зробити щось політично потрібне, він 
знає, що пожертвував чимось важливим. Отже, підсумовує М. Волцер: “Ось 
так виглядає моральний політик: ми впізнаємо його по брудних руках. Якби 
він був тільки моральною людиною, його руки не були би брудні; якби він 
був тільки політиком, він вдав би, що його руки чисті” [5, С. 70]. 

С. Мендус налічує три загрози в політиці, які постають перед чесніс-
тю: загроза наслідкових питань, загроза множинних цінностей і загроза 
соціальних ролей. Ці чинники призводять до того, що політикам важче 
відстоювати власні моральні та етичні переконання, оскільки від них 
вимагається прискіплива увага до можливих наслідків та високий рівень 
безсторонності. Британська дослідниця приходить до висновку, що полі-
тик не дуже відрізняється від пересічного громадянина. “Якщо будь-хто 
з нас потрапить на офіційну посаду, то зможе виявити, що не завжди 
вдається діяти за власною совістю, але також буде вимушений визнати 
наявність певних обов’язків, пов’язаних з тією чи іншою соціальною 
роллю; і якщо ми визнаємо існування різних цінностей, які конфлікту-
ють між собою, то можемо виявити, що час від часу нам усім доводиться 
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жертвувати чимось, що має етичну цінність; і нарешті, якщо ми перей-
маємося чимось, окрім самих себе, то можемо виявити, що можливими 
наслідками часом доводиться перейматися більше, ніж власними пере-
конаннями та ідеалами” [3, С. 142]. 

Таким чином, доцільність політичної діяльності може вимагати нех-
тування моральними принципами за певних обставин, що означає, що 
політикам набагато важче залишатися чесними, ніж приватним особам. 
Оскільки політичні дії впливають безпосередньо чи опосередковано на 
життя пересічних громадян, то благо останніх повинно бути більш зна-
чущим для високопосадовця, ніж власні моральні переконання. Однак, 
для того, щоб політичний актор не перейшов межу допустимого нехту-
вання цими моральними принципами, він повинен володіти й іншими 
чеснотами: мудрістю, розсудливістю, справедливістю, професіоналізмом 
тощо, які не дозволять сплутати благо інших із суто власною вигодою. 
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ГУМАНІТАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ МАТЕРИНСТВА 
 
Особливість гуманітарного знання, його методів обумовлена специ-

фічністю осмислення духовного досвіду. Тому воно взавжди герменев-
тично, здійснюється з певної позиції базових цінностей культури, інтер-
претується з точки зору конкретної особистості. Гуманітарне знання 
припускає перехід від факту до смислу, від речі до цінності, від пояс-
нення до розуміння. Суб’єкт не може вивчатися як предмет, оскільки він 
постійно розвивається. Суб’єкт володіє власним досвідом, без врахуван-
ня якого дослідження є неможливим. Гуманітарний підхід досліджує 
суб’єктивний, духовний світ людини, особистісні цінності і сенс життя 
[1, с.34]. При цьому для поширення гуманітарного знання сьогодні стає 
важливим узгодження різноманітних позицій і критеріїв, що є можливим 
тільки за умови визнання абсолютного критерію свободи і умов її реалі-
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зації. Мається на увазі також свобода доособистісного рівня, що включає 
правовий захист ще не сформованої особистості [5, с.116]. В цьому аспе-
кті розглядаються проблеми абортів, відмови матері від новонародженої 
дитини, наслідки використання генної інженерії.  

Материнство є однією з найбільш значущих, фундаментальних цін-
ностей людини, саме тому тема материнства сьогодні є об’єктом дослі-
дження багатьох гуманітарних наук: психології, соціології, етнографії, 
культурології, філософії. Підвищення інтересу до даної тематики можна 
пояснити зміною традиційного сприйняття жінки, її призначення і місця 
в культурі. Також спостерігається втрата змістовної глибини в розумінні 
й прийнятті материнства як антропологічної і культурної цінності. Необ-
хідно відмітити, що ціннісна визначеність в дослідженні даного феноме-
ну існує в деяких прикладних галузях знання: медицині, психології, пра-
вознавстві. Проте, материнство в них розглядається в межах вузької спе-
ціалізації наукових досліджень, в той час як це явище потребує відповід-
ного наукового підходу, заснованого на цілісному сприйнятті і різнобіч-
ному погляді на проблему.  

Трансформація сутності материнства і зниження його ролі в суспіль-
стві, в культурі сучасної України свідчить про втрату їм статусу універ-
сальної цінності. Для його відновлення необхідне повернення до істори-
чних джерел, щоб шляхом теоретичного осмислення материнства зрозу-
міти причини зміни його статусу і виявити його становище й значення в 
сучасному суспільстві. Цим пояснюється актуальність дослідження ма-
теринства як соціального інституту і соціальної практики в соціології. 
Невизнання материнства як важливої антропологічної цінності, позбав-
лення його культурного смислу призвело до негативних демографічних 
наслідків у вигляді стрімкого зниження рівня народжуваності в Україні.  

В останнє століття в нашій культурі було практично втрачено тра-
диційний погляд на призначення жінки. Одвічні слов’янські духовні 
традиції, які шанували жінку-матір як продовжувача і берегиню роду, 
було занедбано ще в період панування комуністичної ідеології. В проце-
сі трансформації українського суспільства на початку 90-х рр. XX сто-
ліття ці традиції не тільки не відродилися, а були ще більше витіснені 
«масовою культурою», що не визнає материнство цінністю. Результати 
досліджень материнства в галузі психології, історії, соціології та інших 
гуманітарних наук підтверджують відсутність належного шанобливого 
ставлення до материнства як феномену культури, втрату наступності 
поколінь [2, с.198]. Якщо в національній культурі втрачаються традиції, 
які необхідні для її відтворення, то їх доводиться відновлювати штучним 
шляхом. Сучасна політика нашої країни, спрямована на створення зако-
нодавчих актів для захисту материнства, намагається штучними метода-
ми закріпити його формальні позиції, проте цього недостатньо для відт-
ворення цілого суспільства. 
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Зростання наукового інтересу до теми материнства сприяло виник-
ненню і розвитку багатьох підходів в різних галузях гуманітарного знан-
ня. Перший з таких підходів можна умовно визначити як традиційний: в 
його межах материнство розглядається з природно-біологічних позицій і 
розуміється як важливіша форма самореалізації жінки, а сама жінка ви-
ступає знаряддям продовження роду (Т.Парсонс, В.Раміх). Між тим, іс-
нує інший підхід, який характеризується негативним ставленням до ви-
знання переваги жінок внаслідок їх здатності до дітонародження 
(A.Шопенгауер, Ф.Ніцше, З.Фройд). Зовсім інша позиція представлена в 
працях М.Бердяєва, В.Соловйова, С.Булгакова, П.Флоренського: жінка-
матір трактується ними як основа творіння, через яку людина долучаєть-
ся до життя космосу [5, с.3].  

Новий розвиток теоретичних і практичних аспектів соціального ста-
тусу материнства було отримано в марксистській теорії. Ідея соціальної 
рівноправності чоловіків і жінок сприяла переносу акценту в сприйнятті 
материнства на його соціальні функції і визнанню необхідності створен-
ня умов для рівноцінної реалізації жінки в материнстві й інших галузях 
життя суспільства (Ф.Енгельс, А.Бебель, К.Цеткін). В подальшому ці ідеї 
отримали розвиток в межах соціально-демографічного підходу, предста-
вники якого виявляють специфічні проблеми жінок як особливої демо-
графічної групи, найважливіше місце серед яких займає невирішене пра-
гнення рівномірного поєднання професійних, суспільних і сімейних ро-
лей (І.Кон, О.Волков, Т.Зайцева). Дослідженню сучасних форм реалізації 
репродуктивної функції жінок і сімейного планування дітей присвячені 
праці С.Голода, О. Грініної, І.Каткової. 

Представники біосоціального підходу підкреслюють функціональну 
єдність біологічних і соціальних факторів середовища в житті людини, 
при цьому їх співвідношення характеризується взаємним впливом 
(С.Стернгленц, Е.Неш, Р.Тріверс). Вирішуючи проблему соціального та 
біологічного в генезисі материнської поведінки, робиться висновок, що, 
незважаючи на існування базових біологічних передумов материнської 
поведінки, вирішальну роль у її формуванні відіграють соціальні факто-
ри [7, с.211]. Отже, стверджується, що соціальна, культурна природа 
материнства є домінуючою над її біологічною сутністю. 

Особливо необхідно відмітити дослідження в галузі феміністської 
філософії, найбільш радикальні представники якої пропонують жінкам 
відмовитися від дітонародження як головної причини соціальної нерів-
ності чоловіків і жінок (С. де Бовуар, С.Файрстоун). Ліберальні теорети-
ки фемінізму вважають за необхідне змінити систему домінуючих патрі-
архальних цінностей і статеворольових стереотипів, надати жінці право 
вибору засобу власної реалізації (Е.Оуклі, А.Річ, Б.Фрідан, Н.Чодороу). 
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В останній час набув значного розвитку гендерний підхід до вивчення 
материнства, який характеризується виділенням двох категорій: біологічна 
стать як сукупність анатомо-біологічних особливостей чоловіка і жінки, та 
соціальна стать (гендер) як сукупність уявлень про соціально детерміновані 
ролі і галузі діяльності чоловіків і жінок, які залежать від соціальної органі-
зації суспільства. Представниками зазначеного підходу гендер розглядаєть-
ся як соціальний конструкт, який суспільство «надбудовує» над фізіологіч-
ною реальністю (І.Жеребкіна, О.Здравомислова, А.Темкіна, Т.Щепанська). 
Відповідно, гендерна роль складається з нормативних приписів й очікувань, 
які культура пред’являє чоловічій або жіночій поведінці і які виступають 
критерієм оцінки маскулінності/фемінінності дитини чи дорослого [3, 
с.327]. Таким чином, в гендерній теорії материнство розглядається як соціа-
льний продукт, оскільки заперечується трактування материнства як біологі-
чного феномену. На підставі гендерних досліджень доводиться той факт, що 
материнство, як і батьківство, є соціальним феноменом, зміст якого зале-
жить від певних правил та норм конкретного суспільства.  

В сучасній вітчизняній науковій думці тема материнства представ-
лена в роботах І.Братусь, Н.Максимовської, О.Стрельник, в яких розгля-
даються питання формування культури материнства жіночої молоді, 
проблеми реалізації материнських ролей жінками з інвалідністю, різні 
форми соціально-педагогічної роботи з молодими матерями тощо. 

Вищезазначені підходи, незважаючи на суттєві відмінності, об’єднує те, 
що материнство розглядається однобічно, лише як одна з соціальних функ-
цій жінки. В той же час сьогодні існує потреба в цілісному дослідженні ма-
теринства, в усвідомленні його сутності і культурного значення. Ми вважа-
ємо, що використання гуманітарного підходу надасть можливість пізнати 
духовний світ жінки, особистісні цінності і сенс життя матері. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ 

ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОБОТИ ЖІНОЧИХ ТОВАРИСТВ 
БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
У час розбудови української держави на сучасному етапі питання ві-

дновлення, збереження і розвитку національних традицій залишаються 
актуальними і потребують вирішення.  

Це питання стояло гостро і в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. умовах 
перебування Буковини у складі Австро-Угорщини та Румунії, у часи роз-
гортання національно-визвольного руху буковинців та діяльності украї-
нських громадських жіночих організацій, які добре розуміли цю пробле-
му, тому різними зусиллями намагалися сприяти її вирішенню.  

Поглиблене вивчення архівних матеріалів та аналіз періодики тих 
часів дають змогу дещо по-іншому оцінити діяльність українських жіно-
чих організацій Буковини благодійно-філантропійного спрямування, 
зокрема таких товариств, як: «Мироносиці» (1886-1940 рр.), «Кружок 
українських дівчат» (1902-1905 рр.), «Общество руських женщин» (1894-
1910 рр.), «Жіноча Громада» (1906-1940 рр.), «Товариство православних 
русинок» (1908-1922 рр.). 

Одночасно з появою перших українських жіночих товариств на Бу-
ковині розпочалася творча і громадська діяльність Євгенії Ярошинської 
[1, с.830], буковинської письменниці, педагога, фольклориста і активної 
учасниці жіночого руху Галичини і Буковини. 

Записи народної творчості дали змогу письменниці краще пізнати ба-
гатий духовний світ українського народу: “При сій нагоді відкрився мені 
весь скарб народної словесності, вся краса народної мови і поезії. Я пізна-
ла, що сей наш народ… має великі інтелектуальні здібності”, – писала Єв-
генія Ярошинська [2, с.406]. Центральне місце в народних піснях, зібраних 
письменницею-фольклористом, займають пісні про жіночу долю. 

За умов окупації Буковини українські жіночі товариства не припи-
няли своєї діяльності, а навпаки намагалися різними шляхами урізнома-
нітнити її. У руслі національно-патріотичного виховання українців Бу-
ковини жіночі товариства пропагували українську вишивку. Так, товари-
ства пропагували вироби української художньої вишивки та малярства 
буковинців і за межами краю. Наприклад, було надіслано на виставку до 
Чикаго експонати народної творчості буковинців. Влаштовували також 
жіночі організації і спеціальні вечори з пропаганди українського народ-
ного одягу, організували в Крайовім базарі (заснований Краєвою упра-
вою) виставку виробів домашнього промислу (вишивок, суконь, кили-
мів, писанок), які можна було продавати. Прибутки з продажу признача-
лися на дитячі установи, “захоронки”, які утримували товариства. 

Отже, збереження народних традицій завжди було не лише міцним 
фундаментом історичної пам'яті, а й формою самозахисту. Заборона 



 432

української мови та культури у минулому загрожувала українству зни-
щенням і лише самовіддані зусилля кількох поколінь патріотів, а серед 
них і жіночі організації Буковини, підтримували в українському суспіль-
стві цікавість до власної культури, мови, традицій.  

У процесі формування та розвитку жіночого руху на Буковині скла-
вся новий тип жінок-особистостей, здатних до усвідомлення морального 
вибору, боротьби за права не лише жінок, але й усіх українців Буковини, 
готових відстоювати національні ідеали й національні інтереси, незва-
жаючи ні на що (Ольга Гузар, Михайлина Левицька, Сидонія Гнідий-
Никорович та ін.). Робота жіночих товариств Буковини із збереження 
національних традицій мала важливе значення поряд з іншими напряма-
ми роботи, так, як була складовою національно-визвольних змагань. 
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ISSUES OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY 
IN SOCIAL CARE   IN THE CZECH REPUBLIC 

 
Helping people to resolve their ordinary and daily lives, when they 

depend on some type of care, is not only sometimes gratifying, sometimes 
exhausting, but also legally regulated. 

Rights, obligations and also the responsibility of a social worker are 
established by various laws, directives, regulations and also by-laws, either of 
professional organisations or an employer. 

In many countries of the European Union1, qualified social care professionals 
should be members of a professional organization with compulsory membership. 
In these cases we often speak about the dual responsibility of a professional. The 
term dual responsibility is used for the responsibility established by civil and 
criminal law together with the special responsibility governed by professional 
statutes and by-laws. This type of a specific administrative responsibility forms 
the warranty for maintaining required high standards of profession. There is no 
obligation of professional membership for social care professionals in the Czech 
Republic, though the Law. No. 108/2006 Coll., on Social Services, requires, that 
every provider and facility of social care maintain the standards of social care 
drawn up by Ministry of Labour and Social Affairs.2 The responsibility of a social 
care professional could be either of a civil or criminal nature.  

                                                 
1 For example Great Britain, Ireland. 
2 www.mpsv.cz/english. 
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Civil liability according to the Civil Code1 is the basis for other types of 
responsibility resolved by civil courts because, for example the labour liability, 
is considered being civil liability in a broader sense. It means that the provider 
must indemnify a client of a social service according to the Civil Code for the 
damage sustained and the employee is to participate on this indemnification 
according to the Labour Code2 provisions as mentioned below. 

Criminal liability is considered to be the last means of recourse in case 
when other, milder, means failed. Bearing in mind this legal requirement 
expressed in article 12 of the Criminal Code3, the theory and especially the 
practice of social work must call for creating the professional chamber of 
social workers with compulsory membership and disciplinary responsibility. 
The Law on Social Care strictly requires higher or university education for 
professionals and maintenance of social care standards; however, does not 
provide enough tools for protecting the interests of this steadily growing 
group of professionals as well as the possibility to prevent harms to clients. 

Any restriction or interference with fundamental rights of social care 
clients must be used and interpreted in the conformity with the Charter of 
Fundamental Rights, especially with the Article No. 5: Everyone has the 
capacity to possess rights. 4 

The Concourt founded in the judgement No. I. ÚS 546/03 that:  The capacity 
to possess rights means also the right of a person to be free in the interaction with 
others and personal development. The Civil Law stipulates protected material and 
procedural rights of the person concerned. The Civil Code5 protects personhood 
in § 11: An individual shall have the right to protection of his or her personhood, 
in particular of his or her life and health, civic honour and human dignity as well 
as of its privacy, name and expressions of personal nature.  

All restraints must be done in conformity with the above-mentioned legal 
regulation and if these obligations are breached, the person concerned can 
address the civil court to protect his/her right. These rights have also those 
who are deprived of the capacity to legal acts. In this case the guardian is 
acting for the person deprived of legal capacity. 

The Law on Social Services as well as the Law on Medical Care demands 
always informed consent of the client, patient or the guardian. This right to 
information and informed consent in medical care is based on the Treaty on 
Biomedicine6 which Czech Republic has adopted.  

If the civil rights of client or patient are broken, that the Civil Code in § 
13 enables indemnification of damage sustained.  

The individual shall be entitled in particular to demand that unlawful 
violation of his or her personhood be abandoned, that consequences of this 
violation be removed and that an adequate satisfaction be given to him or her.  

                                                 
1 Law. No.40/1964 Sb. 
2 Law No. 262/2006 coll. 
3 Law No.40/2009 Coll. 
4 www.concourt.cz/en- Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms. 
5 Law No. 40/1964 Coll., see sources. 
6 See sources. 
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If the satisfaction under paragraph 1 appears insufficient due to the fact that 
the individual's dignity or honour has been considerably reduced, the individual 
shall also have a right to a pecuniary satisfaction of the immaterial detriment.  

The amount of the satisfaction under paragraph 2 shall be specified by the 
court with regard to intensity and circumstances of the arisen infringement. 

Labour Code1 provides in section 301, that: ...employees are obliged to 
work properly in accordance with their...knowledge... and observe statutory 
provisions relating to the type of work carried out... 

This provision should be read together with the Law on Social Services 
and Law on Medical Care. Both of them are stressing the professional duty of 
maintaining rights of client or patient. In case the professional does not fulfil 
his/her obligation section 52 of the Labour Code provides for the possibility 
of reproaching the employee in writing. If the employee fails to meet the 
obligations further on he /she might be dismissed.  

If the patient or client sustains any damage the employer is legally 
responsible for it according to the above-mentioned provisions of the Civil 
Code. An employer can ask recourse. If the employee acts negligently, he/she 
participates at the indemnification up to 4, 5 multiple of the salary. If the 
damage is caused in bad faith or under the influence of alcohol or drugs the 
indemnification is absolute. 

Criminal law and criminal responsibility are the last means of recourse. The 
Criminal Code2 explicitly provides in § 12 that the criminal responsibility should 
be applied just in case when other remedies are not sufficient.3 In medical and 
social care we have to discuss limits of allowable risk4, the consent of person 
aggrieved and last but not least where are the limits of mental or bodily harm 
caused by restraints which must be punished by criminal law. 

The Czech Criminal Code adopted in 2009, valid from 1. 1. 2010, brings new 
and broader facts of cases. These facts, especially Chapter II, Crimes against 
freedom and right for personhood protection, will bring a new framework in 
protecting fundamental rights. All the above mentioned requirements on self-
restriction of social care professional, respect to other persons´ rights and various 
types of responsibility are the tools for protecting human dignity and privacy 
which are the most important fundamental rights of modern age.5 

                                                 
1 Law No. 262/2006 Coll. 
2 Law No. 40/2009 Sb.  
3 See also decision of Constitutional Court I. ÚS 69/06, www.concourt.cz/nalus. 
4 See Mitlöhner, M.: Hranice přípustného rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví a v pomáhajících 

profesích, in Zdravotnictví a právo  11/2009, p. 12 - 22, Czech Republic.  
5 See: Legal Issues of Privacy Protection in Social Care, In: Between Theory and Practice - A 

Modern View on Social Work, Marzuec, D. - Kraus, B.- Žilová, A. (ed) , Jan Dlugosz Uni-
versity in Czestochowa 2009, p.119- 125, Poland  

 
 

 
 



 435

ЗМІСТ 
 
 

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ 
 
Марчук М., Мудра С. Феномен і специфіка  
 гуманітарно-наукової парадигми знання ................... 3 
 
Цофнас А. Гуманитарные науки – это науки? .................... 12 
 
Кисельов М. Гуманітарія сьогодні:  
 стан і перспективи ..................................................... 16 
 
Савостьянова М. Парадигмальні зміни  
 у гуманітарному знанні ............................................. 17 
 
Гасяк О. Креативний потенціал  
 парадигмального знання ........................................... 19 
 
Петрушенко В. Будова та різновиди  
 досвіду в парадигмах соціально- 
 гуманітарного пізнання ............................................. 22 
 
Комар О. Мовний аспект проблеми  
 несумірності парадигм .............................................. 28 
 
Возняк В. Теорія – методологія – методика ........................ 31 
 
Альчук М. Монізм і плюралізм як 
 методи гуманітарного пізнання ................................ 34 
 
Вандишев В. Гуманітарне знання  
 та гуманітарні технології .......................................... 36 
 
Лисий І. Міждисциплінарність  
 у гуманітаристиці: метадисципліна 
 чи  методологія? ......................................................... 37 
 
Павлов В. Труднощі пізнання суспільства ......................... 45 
 



 436

Петрушенко О. Методологічні підходи  
 до вивчення утворень суспільної  
 свідомості (на прикладі утопій) ................................ 50 
 
Возняк С. Поняття культурної реальності  
 в контексті гуманітарної  
 парадигми знання ....................................................... 54 
 
Диденко Г. Гуманитаристика как путь  
 преодоления «цивилизованного  
 бескультурья».............................................................. 56 
 
Огаренко Т., Скідін Л. Соціально-правові  
 відносини та їх суспільна  
 ефективність у контексті  
 гуманітарно-наукової парадигми ............................. 59 
 
Отдєлєнцев Є. Науково-філософський  
 підхід до формування та  
 систематизації політологічних  
 парадигм і методів політології ................................. 62 
 
Мач В. Ограниченность  
 социалистической идеи ............................................. 64 
 
Возняк Ст. Гайдеґерівське розуміння мислення  
 і методологія гуманітарних наук .............................. 69 
 
Ruptash O. Sense Determination in the  
 Humanitarian and Scientific Cognition ....................... 73 
 
Бачко Н., Возняк В. Комунікативна   
 природа смислу .......................................................... 76 
 
Занфірова Т. Гуманітарна парадигма  
 сучасної науки ............................................................ 80 
 
Мельничук М. Роль неявного знання в процесі 
  становлення гуманітарної парадигми ..................... 81 
 



 437

Починок Б. Гуманітарно-методологічні  
 імплікації історицизму .............................................. 82 
 
Попович М., Корженівський А. Сучасні  
 філософсько-методологічні аспекти  
 історичного дослідження  
 і вивчення історичних дисциплін ............................. 85 
 
Румянцева Т.  Проблемы методологии  
 гуманитарного познания  
 в творчестве О.Шпенглера ........................................ 91 
 
Унгурян І., Радзиняк Т.  Проблема  
 людини в системі буття ............................................. 96 
 
Харченко Л. Сучасні виміри 
  людського буття ........................................................ 98 
 
Ленард І.Відкритість і закритість  
 як принципи організації суспільства  
 в українській історико-філософській  
 аргументації .............................................................. 100 
 
Sushko V. Η εξελιξη μεθοδολογιασ στην  
 Ελλαδα περιοδου των σοφιστων  ............................... 103 
 
Кузик О. Наука і мораль  
 в осмисленні А.Пуанкаре ........................................ 105 
 
Карпенко Г. Формування валеологічної  
 культури молоді крізь призму   
 гуманітарно-наукової парадигми ........................... 106 
 
Приходько В. Гуманитарная сфера и  
 последствия исключения  
 в Украине теории спорта  
 из поля педагогической науки ................................ 110 
 
Дудченко В. Потенціал і нові  
 перспективи духовної трансформації  
 гуманітарної парадигми .......................................... 114 
 



 438

КЛАСИЧНА ГУМАНІТАРНА ПАРАДИГМА 
 
Ратников В., Краснонос Н. Гуманитарная  
 парадигма: к вопросу об определяющих  
 характеристиках научности .................................... 115 
 
Починок І. Особливості гуманітарного  
 ідеалу науковості ..................................................... 117 
 
Сидоренко М., Троянський В. Філософія  
 в контексті сучасного українознавства .................. 119 
 
Кравченко О. Пізнання в антропологічному  
 вимірі філософії Георгія Кониського .................... 122 
 
Біленко Т. Михайло Грушевський  
 та Іван Франко в обороні приватних  
 гімназій: парадигма сучасного знання ................... 127 
 
Павлишин Л. Вивчення творчості  
 Володимира Винниченка в контексті  
 історії української філософії ................................... 130 
 
Винник-Остапишин В. Проблема статі  
 в філософсько-етичних поглядах  
 Володимира Винниченка ........................................ 133 
 
Орендарчук Г., Розумович Л.  Проблема 
 гуманітарно-наукового знання  
 в позитивізмі Володимира Лесевича ..................... 135 
 
Вовк С. Філософія йогачари в контексті  
 далекосхідної культури ........................................... 136 
 
Аврам М. Проблема цілісності  
 людського "Я" крізь призму  
 західної та східної філософії ................................... 139 
 
Панафідін І. Трансформація парадигми  
 в осмисленні ідеї війни: від  
 К. фон Клаузевіца до Х.Гофмайстра ...................... 144 
 



 439

Онуфрійчук Р. Розуміння реальності  
 у контексті теорії Д.Бома ........................................ 146 
 
Кадобний Т. Тлумачення свободи  
 в емпіризмі нового часу .......................................... 147 
 
Самборська О. Момент кореляції наукового  
 та філософського знання ......................................... 149 
 
Джерело І. Відношення релігії та науки  
 в питанні виникнення світу .................................... 151 
 
Getcha J., Archimandrite Comment témoigner  
 du Christ dans un monde qui ne croit pas? ................ 153 
 
Filipenko N. L’histoire de la philosophie religieuse  
 russe d’après Georges Florovsky et Basile  
 Zenkovsky: l’exemple de La Science  
 de l’Homme de V. Nesmelov .................................... 166 
 
Лімонченко В. Вплив богослов’я трійці  
 на соціально-філософську проблематику .............. 171 
 
Гриньків А. Специфіка соціально-філософського  
 аналізу дискурсу релігій .......................................... 174 
 
Горохолінська І. Вплив аксіологічної доктрини  
 Канта на формування методологічних засад  
 і принципів сучасного релігієзнавства .................. 177 
 
Возняк О. До питання про методологію  
 філософського релігієзнавства ............................... 180 
 
Буга Є. Концептуальний зміст поняття релігії:  
 соціологічний аналіз ................................................ 183 
 
Юсин Р. Православно-академічна  
 теорія як ключ до вирішення  
 питання взаємодії релігії та науки ......................... 186 
 



 440

Шкрібляк М. Церковно-релігійні  
 трансформації  на правобережній  
 Україні у ІІ-ій пол. XVII ст. .................................... 188 
 
Співак В. Специфіка дослідження 
 проповідницької спадщини  
 Антонія Радивиловського ....................................... 190 
 
 

ПОСТ-КЛАСИКА ГУМАНІТАРИСТИКИ 
 
Савельева М. Изгнание и возвращение 
 метафизики (о некоторых  
 особенностях философского  
 мышления эпохи «пост-») ....................................... 193 
 
Чуйко В. Методологічне значення об’єкта:  
 дослідження складної комплексної  
 міждисциплінарної проблеми ................................. 199 
 
Ивахненко Е. Объект-центричный  
 поворот к новой концептуализации 
  социальности ........................................................... 201 
 
Павлов Ю. Соціосинергетична методологія  
 в контексті постнекласичних  
 гуманітарних пошуків ............................................. 209 
 
Лазуткин В. Синергетика и диалектика:  
 общая теория бытия versus  
 универсальный метод .............................................. 213 
 
Marchuk М. The Socio-Cognitive Potentialism  
 as the Problem of Philosophy of Science .................. 222 
 
Сидоренко С. Постнекласика як зближення  
 методологій природничо-наукового  
 та гуманітарного пізнання ...................................... 226 
 



 441

Manchul B. The Integral Potential  
 of Post-Non-Classical  
 Methodology of Science ............................................ 229 
 
Легкун Т. Епістемологічний вимір  
 проблеми єдності природничо-  
 наукового та гуманітарного знання ....................... 231 
 
Сидоренко Л. Проблема істини  
 в методологічному контексті 
  постнекласики ......................................................... 234 
 
Перова О. Постнекласичний тип наукової 
 раціональності у становленні  
 гуманітарно-наукового знання ............................... 238 
 
Волковинський С. Методологія  
 людиномірності як мета-методологія .................... 240 
 
Здоровенко В. Діалектика розвитку  
 як потенційна можливість  
 суб’єктивної діалектики .......................................... 241 
 
Гончарук К. Феномен діалогічної практики:  
 рух  від онтології до методології  
 чи від методології до онтології? ............................. 246 
 
Шушкевич Є. Проблема класифікації  
 “мовних ігор” Людвіга Вітгенштайна ................... 247 
 
Турчин М. Змістовне поле  
 віртуальної реальності ............................................. 249 
 
Мудра C. Цінність інтуїції у контексті  
 постнекласичної науки ............................................ 252 
 
Вишинський С. Поняття метафізики  
 в інтегральному традиціоналізмі  
 Рене Генона .............................................................. 256 
 



 442

Здоровенко В. Основні тренди  
 постлюдського завтра .............................................. 258 
 
Терешкун О. Технологічний  
 імператив і гуманітарна криза  
 у постіндустріальному суспільстві ........................ 267 
 
Остринська Л. Екологічна 
 криза в світлі сучасної 
 практичної філософії ............................................... 265 
 
Кравченко Т. Філософський аналіз  
 особливостей впливу інформаційно- 
 мережевої парадигми на сучасний соціум ............ 268 
 
Roman І., Luchak A.-M. Implicit Mechanisms  
 of Computer-Mediated Communications .................. 271 
 
Yakimchuk N. El carácter específico 
 comunicativo del discurso de la  
 publicidad de la lengua española ............................... 273 
 
Мірошник Г. Міфи суперіндустріального 
 суспільства ................................................................ 274 
 
Надурак В. Ефекти самоорганізації  
 у системі моралі ....................................................... 276 
 
Оржеховський С. Критика теоретичного  
 обґрунтування комунікативної етики .................... 278 
 
Прудченко І. Постнекласична  
 трансформація змісту вищої освіти ....................... 279 
 
Зубарев А. Актуальность философского  
 образования в меняющемся мире ........................... 281 
 
Юхимик Ю., Баластрик Л.  
 Трансформація освітньої парадигми: 
 гуманітарний аспект ................................................ 284 



 443

 
Шешунова І., Горбань О. Деяки моделі  
 сучасної освіти в умовах модернізації  
 та трансформації суспільства ................................. 285 
 
Житарюк І. Синергетичний підхід у діяльності  
 викладача ВНЗ: можливості реалізації .................. 288 
 
 

ПОСТМОДЕРН  У СФЕРІ HUMANITIES 
 

Загороднюк В.  Гуманітарне знання  
 в епоху філософії модерну і постмодерну ............. 290 
 
Козьмук Я. Індетерміністичні  
 трансформації  детермінізму  
 в постмодерністському проекті .............................. 293 
 
Облова Л. Уловки гуманитаристики:  
 шантаж и террор ...................................................... 294 
 
Довгань А. Поняття «наукова школа»  
 в контексті постмодерністських ідей ..................... 297 
 
Трайчук А. Постмодерністські трансформації   
 суб’єктивного “Я’’ у внутрішньому  
 світі людини ............................................................. 299 
 
Венгринюк Х. Антропологічні виміри простору  
 в працях Мішеля Фуко ............................................ 300 
 
Панафідіна О.  Епістемологічна альтернатива  
 постмодернізму в історії ......................................... 302 
 
Зоська Я. Трансформація поглядів на споживання 
 в контексті гуманітарного знання .......................... 304 
 
Мартиненко О. Потлач в системі  
 світової економіки ................................................... 307 
 



 444

Олійник Г. Антропологічний поворот  
 на засадах маргіналітету ......................................... 311 
 
Крохмаль О. Гуманістичні виміри постмодерну ............. 313 
 
Переломова О. Гуманітарна парадигма  
 постмодерного художнього дискурсу ................... 315 
 
Сильчук С. Філософія моди  як феномен  
 постмодерної культури ........................................... 316 
 
Руденко Б. Юридичне знання у контексті  
 постмодерністських ідей ......................................... 318 
 
Кадук Т. Гуманітарне право в контексті  
 розвитку інформаційного суспільства ................... 319 
 
Демків Т. Ґендерна проблематика  
 у філософському осмисленні .................................. 320 
 
Цинтила О. Трансформація сучасної  
 герменевтики тіла та тілесності .............................. 322 
 
Wengryniuk К. Przestrzeń w pracach michela  
 foucault: spóleczno-ekzystencyjny wymiary ............. 324 
 
 

АКСІОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 
 
Агішева А. Аксіологічні аспекти  
 гуманітарного знання .............................................. 334 
 
Мирутенко Л. Етичні норми сучасної науки .................... 336 
 
Podgorna L. Aesthetic Criterion in the Scientific  
 and Religious Knowledge .......................................... 338 
 
Здоровенко Л. Буття як вершина  
 аксіологічної парадигми .......................................... 342 
 



 445

Дулин П. Консолидирующая функция  
 духовных ценностей в развитии 
  украинского общества ............................................ 346 
 
Ковалевич В. Ценности высшей школы ........................... 350 
 
Федюк В. Проблеми гуманітарної освіти  
 в сучасній Україні .................................................... 356 
 
Логинов А. Дегуманизация образования:  
 точка зрения Дж.Ритцера ........................................ 362 
 
Khodjaniyazov S., Rahimova Z. Pedagogics  
 as a method of transformation of spiritual  
 valuables (on Uzbekistan’s example) ........................ 364 
 
Гужва О., Щербак В. Сучасна освіта  
 як культуротворча діяльність ................................. 367 
 
Хазін В., Возняк В. Умови розвитку людської  
 суб’єктивності в освітньому процесі ..................... 369 
 
Свідло Т., Сторожик М. Інноваційний  
 потенціал традиції ................................................... 375 
 
Корж Г. Виховний вимір історичної пам’яті .................... 377 
 
Дєнєжніков С. Трансгуманістичний  
 дискурс про проблеми генної  
 інженерії та кріоніки ................................................ 380 
 
Мороз Г. Свобода науковця як феномен  
 іманентного трансцендування ................................ 382 
 
Лимар В. Онтичне та онтологічне  
 розуміння свободи ................................................... 385 
 
Кожем’якіна О. Ціннісне підґрунтя  
 трансцендентальної довіри ..................................... 388 
 



 446

Култис Ю.А. Етико-релігійні чинники  
 трансформації гуманітарної парадигми ................ 390 
 
Омельчук І. Істина як життя  
 у філософії Фрідріха Ніцше .................................... 392 
 
Сокур Ю. Концепція Ф.Ніцше “воля до влади”  
 у світлі проблеми пізнання істини ......................... 396 
 
Литвин Р. Еріх Фромм про самотність  
 людини у суспільстві ............................................... 399 
 
Мудраков В. «У пошуках бога»:  
 між Ф.Достоєвським і Ф.Ніцше ............................. 400 
 
Близнюк Р. Релігійно-філософська  
 антропологія В.Зеньковського ................................ 402 
 
Винник У. Проблема сутності людини  
 у філософських концепціях М.Бердяєва  
 та В.Шинкарука: порівняльний аналіз ................... 406 
 
Таран В. Російський ідеологічний фактор  
 у контексті українського державотворення .......... 408 
 
Семенченко Ф. Формування та реалізація  
 політичних цінностей у контексті  
 трансформації гуманітарної парадигми ................ 413 
 
Юхименко Н. Роль національної  
 самосвідомості  у процесі самореалізації  
 особистості в українському суспільстві ................ 416 
 
Ворчакова І. Проблема становлення  
 паритетної демократії в Україні ............................. 419 
 
Квятковська О. «Демократична сваволя»  
 як фактор загрози безпеці ....................................... 420 
 



 447

Волков О. Телеологія дискурсу солідарності  
 та теорія справедливості Дж. Ролса ....................... 422 
 
Мовчан Т. Чесність як приватна чеснота  
 і як публічна вада ..................................................... 424 
 
Кодацька Н. Гуманітарний підхід  
 у дослідженні материнства ..................................... 427 
 
Гнатчук О. Збереження народних традицій  
 як один із напрямів роботи жіночих  
 товариств Буковини кінця ХІХ –  
 початку ХХ ст. ......................................................... 431 
 
Mitlöhner M., Sovová O., Yaroshenko A.  
 Issues of Professional Responsibility  
 in Social Care in the Czech Republic  ....................... 432 



 
Гуманітарно-наукове знання: 

становлення парадигми 
 

Матеріали міжнародної 
наукової конференції 

7-8 жовтня 2011 р. 
м. Чернівці 

 
 

Укладачі: 
Ольга Рупташ 

Роман Рошкулець 
 
 

Дизайн обкладинки: 
Андрій Марчук 

 
 

Відповідальний за випуск: 
Михайло Марчук 

 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 04.10.2011. Формат  60 х 84/16. 
Папір офсетний. Друк різографічний. Ум.-друк. арк. 24,5. 

Обл.-вид. арк. 26,4. Тираж 100. Зам. З-135п.  
Видавництво та друкарня  Чернівецького національного університету 

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 
 

Cвідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №891 від 08.04.2002 р. 
 




