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ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД 
У ГУМАНІТАРИСТИЦІ 

 

 
 Михайло Марчук (Чернівці) 

 

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ:  

СПЕЦИФІКА ТА РОЗМАЇТТЯ ПАРАДИГМ 

 

Сучасна філософія науки надає дедалі більшого значення дослід-

женню специфіки і методологічного потенціалу гуманітарного знання, 

можливостей гуманітарно-наукової парадигми, що пояснюється самою 

логікою становлення постнекласичної науки, процесами її гуманізації та 

гуманітаризації. На початку ХХІ ст. потреба в осмисленні гуманітарної 

парадигми наукового пізнання зумовлена, крім усього іншого, ще до 

цього часу ще не подоланим істотним відставанням у становленні 

методології гуманітарних наук від аналогічної сфери природознавства. 

Сьогодні методологічні дослідження гуманітарно-наукової 

парадигми знання набули неабиякого значення. Можна лише 

здогадуватись, які досягнення нас очікують у цій сфері філософії науки у 

майбутньому. Принаймні передумови для давно очікуваного прориву 

створено філософами і методологами науки минулого. У результаті 

наполегливої праці кількох поколінь мислителів у західноєвропейському 

методологічному дискурсі поступово сформувалося розширене 

розуміння знання. Воно стало трактуватись як атрибут людського буття, 

культурно-історичний феномен, зумовлений чинниками часу та 

простору, різними формами практик і теоретичної діяльності. «Сюди 

включаються всі форми поза- і донаукового знанням (зокрема, магія 

вважається граничним досвідом, де також здійснюється розв'язання 

практично-пізнавальних завдань), виявляються соціокультурні контексти 

пізнання – зрештою, досліджується «сукупний пізнавальний процес». 

Тим самим предметне поле некласичної теорії пізнання гранично 

розширюється, вона стає історично й гуманітарно зорієнтованим 

синтетичним знанням, що долає «голий теоретизм», обмежену 

автономність пізнання з її внутрішніми законами, які не мають стосунку 

до реальної пізнавальної діяльності» [2, с.15-16]. 

Говорячи про гуманітарну парадигму знання, варто згадати, що наука 

в її сучасному розумінні зародилась у добу Відродження та Нового часу, 

коли людина посіла центральне місце у картині світу. Видатні філософи 
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і вчені тієї пори були переконані, що наукове пізнання покликане 

служити людині, задовольняти її тілесні та духовні потреби. Тобто місія 

науки від самого початку вважалася гуманітарною. 

Звісно, були часи різкого протиставлення природничо-наукового та 

гуманітарного знання, коли кожна сторона намагалась обґрунтувати своє 

право називатися наукою. Представники гуманітарного пізнання 

змушені були в основному захищатися від критики, але це зіграло 

надзвичайно важливу роль у предметному самовизначенні 

гуманітаристики й утвердженні її наукового статусу.  

Сьогодні згадана полеміка поступово згасає, переростаючи у пошуки 

компромісу. При цьому зазвичай самі вчені-природничники ініціюють 

обговорення проблем, які пов‘язані з людиномірністю наукового знання 

(згадаймо хоча б антропний принцип, ідею доповнюваності Бора, принцип 

універсального еволюціонізму, синергетику тощо). З обох сторін робляться 

кроки назустріч. І підстав для такого взаємозближення чимало. 

Між двома, на перший погляд, абсолютно протилежними методами 

спільним є те, що вони оперують одними й тими ж категоріями, наприклад, 

«індивідуальне» і «загальне». Справді, генералізуючий метод як основа 

природничо-наукового пізнання – це зведення індивідуального до загального, 

тоді як основою гуманітарної методології вважається зведення загального до 

індивідуального. Тут напрошується аналогія з характеристикою методу 

наукового пізнання Декартом і Беконом у межах самого природничо-

наукового пізнання (раціоналістична дедукція та емпірична індукція). 

Можна простежити послідовну зміну різновидів концептуального 

самовизначення науки. Якщо натуралістична парадигма науки XVII-

XVIII століть, абсолютизуючи об‘єктивну дійсність, яка відображається 

в теоретичних побудовах, акцентувала увагу на цілісності природи, хоча 

й репрезентувала її суто механістично, тобто як суму частин, однією з 

яких є сама людина, а наука двох наступних століть онтологічну модель 

трансформувала в епістемологічну з її суб‘єкт-об‘єктною дихотомією, з 

якої закономірно випливало протиставлення знання про природу і про 

людину, то наприкінці 20-го та на початку нинішнього століття 

відбувається своєрідне відродження цілісності, в якій антагоністичні 

протилежності стають органічними. Йдеться про гуманітарну 

загальнонаукову парадигму, здатну слугувати основою сприйняття не 

лише соціокультурних, а й природних явищ. 

О.Конт, очевидно, і не підозрював, що наука може бути класичною, 

некласичною та постнекласичною. Він у загальних рисах окреслив 

інтелектуальну історію людства як послідовну зміну релігійного, 
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метафізичного і позитивного (власне наукового) знання. Згодом 

емпіріокритицисти і позитивісти стали шукати засоби «очищення» 

наукового знання від ненаукових і позанаукових нашарувань, які 

ототожнювалися передусім із метафізикою. Гуманітарне знання, будучи 

набагато більш залежним від тієї ж таки «метафізики», з якою боролися 

позитивісти, намагалося захистити й обґрунтувати свій науковий статус, 

апелюючи до філософської традиції.  

Гуманітарна парадигма науки в її широкому розумінні налаштовує на 

всебічне пізнання природного та соціокультурного світу з 

антропологічного погляду. Вона вимагає в усьому бачити людський 

вимір. Поєднуючи протилежності, ця парадигма спирається на загальні 

принципи в інтерпретації фактів, зберігаючи при цьому самоцінність 

індивідуального та неповторного. Головна трудність, однак, полягає в 

обґрунтуванні наукового статусу гуманітаристики та в об‘єднанні 

природничих і гуманітарних наук у межах єдиної методології.  

На сучасній стадії розвитку науки, коли вона вже не може цілком 

абстрагуватися від ідеального, духовного, ціннісного виміру предмета 

пізнання, філософське розуміння реальності знову стає вельми актуальним. 

Ідеться про такі всеохопні системи, як об‘єктивний ідеалізм Платона чи 

Геґеля, тому що вони є духовними парадигмами цілісності. Врахування 

повноти реальності стає важливим і для науки, яка покликана не тільки 

пояснювати матеріальну дійсність, а й допомагати зрозуміти метафізичні 

реалії – дух, ідею, мислення, культуру, людину в її цілісності тощо. 

Принцип цілісного розуміння дійсності формувався в процесі 

переходу від пізнання неживої природи до пізнання живих організмів. 

Відтак стало зрозуміло, що й культуру ми можемо пізнати лише як 

цілісність. Отже цей принцип має парадигмальне, тобто 

загальнометодологічне значення. Голістичне трактування цілого 

ґрунтується на переконанні, що ціле завжди більше, ніж сума його 

частин. У лінгвістиці, наприклад, смислом володіє речення, слова ж 

набувають значення лише в контексті цілого. 

Саме гуманітарна парадигма цілісного пізнання відкриває 

можливість узгодження різних підходів і формування новітньої 

загальнонаукової картини світу. Співіснування парадигм у гуманітарно-

науковій сфері виправдане тим, що вони здатні розкривати свої 

приховані, неявні можливості в ході міждисциплінарного використання. 

Незаперечні наукові досягнення сучасності не лише змінили життя 

людини на краще, а й дали привід усвідомити можливі катастрофічні 

наслідки спонтанного науково-технічного поступу. Небезпечність 
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ситуації що склалася підштовхує людей до пошуків нової світоглядної 

парадигми. Унікальність нашої пострадянської ситуації полягає в тому, 

що держава більше не нав‘язує тієї чи тієї ідеологічної системи. У 

демократичному суспільстві створюються передумови для вільного 

вибору людиною власної системи цінностей. Але вибір можливий лише 

за умови світоглядного плюралізму та розуміння людиною 

відповідальності за свій вибір. 

Говорячи про розмаїття парадигм, неможливо не згадати відому працю 

Пола Феєрабенда «Проти методологічного примусу. Нарис анархістської 

теорії пізнання» (1975). Це погляд на науку як на «новий міф», який 

спонтанно твориться вільною особистістю. Плюралізм у методології 

наукового пізнання може бути обґрунтований лише в контексті 

гуманітарної парадигми, тому що цей принцип актуалізує гуманістичні 

смисли науки. У природознавстві множинність парадигм є швидше 

винятком, аніж правилом, оскільки нова парадигма посідає місце 

попередньої. Навпаки, у сфері гуманітарного пізнання парадигми 

співіснують і конкурують.  

Однією з причин такого стану є те, що парадигми гуманітаристики 

мають історичний характер. У фізиці, наприклад, нова парадигма краще 

пояснює нові явища, тому стара парадигма після наукової революції 

втрачає свою силу. Гуманітарні ж парадигми не усуваються, тому що нові 

не завжди репрезентують ту саму реальність. «Зміна парадигм у 

природознавстві зазвичай означає прогрес у наукових дослідженнях: 

більш пізня парадигма, як правило, є більш досконалою. Наприклад, 

релятивістська механіка має кращі пояснювальні можливості порівняно з 

ньютонівською парадигмою. Значною мірою це пов'язане з тим, що 

фізичний світ практично не змінюється. Соціально-культурний світ, 

навпаки, еволюціонує досить швидко. Тому тут більш пізні парадигми не 

обов'язково виявляються кращими, оскільки дають ефект для розуміння 

нових умов, але можуть не спрацювати для пояснення попередніх 

історичних періодів» [1]. У такому контексті розмаїття парадигм у сфері 

гуманітарно-наукового знання не лише виправдане, а й слугує гарантією 

реалізації методологічного потенціалу взаємозближення природознавства 

та гуманітаристики. 
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Віктор Петрушенко (Львів) 

 

ГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ: ПРОБЛЕМА СТАТУСУ 

 

У сучасних виданнях, присвячених філософії та методології науки, 

майже загальним місцем стало твердження, що соціально-гуманітарні 

науки все більшою мірою починають набувати статусу загальнонаукової 

парадигми, що вони так чи так починають задавати загальну тональність 

науково-пізнавальної діяльності. Проте все зрозуміле та відоме, за 

влучним висловом Г.Гегеля, від самого такого визнання не стає 

істинним. Незважаючи на те, приймаємо ми це твердження чи ні, варто 

піддати його критичній аналітиці. При цьому ми будемо виходити з 

припущення, що гуманітарне пізнання відрізняється від соціального 

переважно тим, що воно спрямоване на дослідження духовних – 

ментальних та смислових процесів. 

Перш за все, варто відзначити шалену багатоманітність розуміння 

сутності гуманітарного пізнання та його відношення до науки. Воно 

приводить сьогодні до цікавого та, можливо, дещо несподіваного становища 

в цій царині людських зацікавлень: знайти спільне та однозначне, більш-

менш визначене та одностайно прийняте тут, майже, неможливо. Справа 

доходить до того, що у різних авторів ті ж самі поняття вживаються з 

різними і дуже відмінними значеннями. Що це означає і що, власне робити 

при такому наявному стані справ? На що сподіватись?  

Стан справ у сучасному гуманітарному пізнанні тяжіє, скоріше, не 

стільки до того, щоб його парадигмальні орієнтації співпали з 

прагненнями науки, скільки до того, щоб вони постали різними формами 

виразу соціальної ефективності та оптимальності, що, власне, наближає 

соціально-гуманітарне пізнання більше до ідеології, ніж до науки [див. 1, 

c.12-13]. Особливо цей момент добре проглядається в тому, як та на яких 

підставах сприймаються чи не сприймаються суспільством ті чи інші 

соціальні чи соціально-гуманітарні концепції. Доля їх в цілому однакова: 

всі вони, спочатку сприйняті людьми як одкровення та порятунок, 

згодом оцінюються як різновиди або утопії, або все тієї ж ідеології. 

Якщо парадигма соціально-гуманітарного пізнання сьогодні претендує 

на статус загальної наукової парадигми, то чи не означає це й те, що й 

традиційна наука тяжіє до перетворення у різновиди соціальних 

програм, людської експансії щодо дійсності, на різновиди вірувань та 

ціннісних переконань? 

Можна без особливих вагань стверджувати, що «цнотливість» 

європейської пізнавальної інтенції порушила все більша присутність в 

пізнанні людини з її різними виявами та зацікавленнями. Симптомом 
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такого стану справ можна вважати доволі відчутне просування на вагому 

позицію в сучасній методології та епістемології конструктивізму, або 

конструктивного підходу, згідно з яким знання та його численні форми і 

різновиди людиною конструюються, а не утворюються, як, наприклад, 

природний результат відгуків і реакцій людини на дії різноманітних 

чинників та складників її життєвої й інтелектуальної активності [див. 2].  

У такому випадку традиційна формула «Об‘єкт передує суб‘єкту» 

перетворюється на прямо протилежну – «Суб‘єкт передує об‘єктові», 

оскільки зміст і окреслення об‘єкту визначаються творчою конструк-

тивною діяльністю суб‘єкта. Тоді під питання ставиться самий сенс 

пізнання: замість проникнення у зміст і сутність сущого, замість 

схоплення (рецепції) існуючого та його інтелектуального опрацювання 

ми опиняємося в ситуації, коли суб‘єкт, діючи «від себе», порається у 

власних рисах та властивостях, а існуюче лише вносить певні корекції в 

його довільні прагнення самореалізації. І якщо в наш час дещо подібне 

справді можна вбачати в пізнанні та інтелектуальній діяльності (хоча й 

далеко не тією мірою, як це часто подають конструктивісти), то в 

попередні історичні епохи ситуація виглядала геть не такою, і в цьому 

випадку посилання на недостатню проникливість наших попередників 

може лише викликати посмішку. Та й взагалі, на серйозному рівні вести 

мову про те, що так звана реальність конструюється виключно 

людською інтелектуальною активністю, в епістемологічних (когнітив-

них) дослідженнях абсолютно не виправдано хоча б тому, що, якщо ми 

не відрізняємо наші конструкції від того, що нам надається з 

онтологічною впертістю, ми не зможемо вести мову навіть про 

конструктивну діяльність розуму, а визнаючи таке, ми будемо змушені 

ставити питання про те, що існуюче дається нам, принаймні, у двох 

формах: у формах наших конструювань і в деяких інших формах, які вже 

виходять за межі таких дій. Якоюсь мірою має сенс вести мову про 

конструювання соціальної реальності, проте також лише у певному сенсі 

та в певних ракурсах. Отже, безумовно, в наш час існують певні підстави 

та проглядаються прагнення для того, щоб перетворити науку і різновид 

соціального програмування у різновид певного типу ідеології [5, c.54, 

60], проте такі прагнення постають, скоріше, лише варіантом 

радикальних крайнощів у розв‘язанні справжніх і серйозних проблем 

людського пізнання. 

Коли в сучасній методології науки йдеться про впливи парадигми 

соціально-гуманітарного пізнання на парадигмальні орієнтири та 

уявлення науки загалом, то це слід сприймати, перш за все і переважно, на 

основі впливів, подібностей та аналогій. На мій погляд, можна виправдано 

вести мову про взаємні кореляції природничих і гуманітарних наук та, 
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можливо, про їх певну дифузію; цей момент є доволі очевидним у 

дослідженнях людини, культури, ментальних явищ і процесів, певних 

сторін соціального буття. З іншого боку, сьогодні також доволі очевидним 

постає факт неможливості ізолюватись від людини з усіма її суттєвими 

рисами у будь-яких видах і напрямах пізнання.  

Отже, йдеться про впливи, кореляції, можливо – про певну синергію. У 

певних напрямах і галузях сучасної науки існують симптоми появи в 

природничих науках інтересу до індивідуальних проявів і характеристик 

того, що вивчається, але попри все, і сьогодні залишається багато в чому 

справедливою теза Аристотеля про те, що індивідуальне не є предметом 

науки внаслідок безмежності його виявів і варіативності. Ще більше 

далекою від ідеографії виявляється та частина сучасної науки, яка тісно 

переплетена з технологіями: тут, як і раніше, діє принцип інваріантності 

засобів пізнання та отримуваних результатів. Отже, пізнання типового, 

стійкого, такого, що підпадає під обрахунки та облік, максимально 

вільного від суб‘єктивних прагнень і бажань людини залишається для 

сучасної науки провідним її мотивом і завданням. Навіть там, де 

панують динамізм і варіативність, біфуркації і стохастичність, сучасна 

наука шукає такі пізнавальні засоби, які би дозволили отримувати сталі, 

передбачувані результати. Навіть під час спостереження такого вкрай 

небезпечного для людства об‘єкта як смуга астероїдів, науковці 

спираються на статистичні закономірності, а не на вивчення 

індивідуалізованих рис кожного окремого космічного тіла цієї смуги. 

Є підстави стверджувати, що в результаті історичних зміщень в 

уявленнях про людину сучасна людина розуміється скоріше як така, що 

не має і не повинна мати стабільного внутрішнього чи зовнішнього 

стрижня, який міг би бути визнаним за належну їй сутність [3, c.394-396, 

402]. Людина так само стає ситуативною – залежною від історичних, 

соціальних, культурних умов і традицій, але також і суттєво 

дестабілізованою динамікою сучасних соціально-культурних процесів, 

коли вибір на користь внутрішньої стабільності, скоріше, може завадити 

її гнучким еволюційним змінам, ніж допомогти. Сучасна людина, у 

більшості випадків спрямувавши свій погляд на власну ментальність, 

навряд чи, знайде там те, що з очевидністю вбачав І. Кант: замість 

уявлення про абсолютну досконалість і належне вона виявить у 

глибинах власної розумності довільну спонтанність, стихійність, 

немотивований вибір, несталість і варіативність. Ті ж самі довільність, 

ситуативність і варіативність постають характерними рисами і сучасних 

гуманістичних студій. Колишня, доволі респектабельна для гуманістики, 

герменевтика у творах її численних інтерпретаторів перетворилася на 

дещо майже незрозуміле та розмите за суттю та змістом. Цікаво 
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відзначити, що й аналітична філософія, яка колись претендувала на 

чіткість і однозначність своїх висловлювань, сьогодні навіть її адептами 

не може бути визначена з належною ясністю і постає вже не напрямом 

філософії, а певною сукупністю напрямів, які погоджуються визнати та 

використовувати групу провідних термінів і методологічних 

(інструментальних) орієнтирів у своїй дослідницькій діяльності [4, c.8-

9]. Звідси випливає висновок, що гуманітарне пізнання, зорієнтоване на 

людину з її духовним осереддям, навряд чи може набути статусу 

загальнонаукової парадигми принаймні  найближчим часом, оскільки 

його смислові орієнтації доволі серйозно розходяться з найпершими 

прагненнями науки та її такими визнаними підставами, як припущення 

існування в світі порядку, глибинна спорідненість свідомості з 

структурами буття, пошуки стабільного навіть у варіативному. 
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СУБ’ЄКТИВНА СКЛАДОВА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 

Наскрізною проблемою всієї історії філософії є проблема істини. 

Якщо спочатку питання суб‘єкта в процесі осмислення першопричини 

світу не виникало, то поворот до людини в античну епоху в діяльності 

софістів і в творчості Сократа призвів до його постановки. Правда, слід 

зазначити, що перш ніж роль і місце суб‘єкта в пізнавальному процесі 

більш менш була усвідомлена, пройшло досить багато часу, впродовж 

якого мислителі різних поколінь поглиблювали та уточнювали 

суб‘єктивність як таку і, відповідно, її роль в процесі пізнання. 

«Захоплення» софістів суб‘єктивністю призвело не лише до її 

абсолютизації, але й до критики діяльності «вчителів мудрості» з 

боку Сократа. Через усні бесіди знаменитого афінянина, його 
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полеміку з софістами з посиланням на реальні обставини життя стало 

зрозуміло, що об‘єктивна істина все ж існує, хоч її пізнання і є 

важкою справою. Змістом її, за Сократом, не може бути людська 

суб‘єктивність, оскільки вона призводить до руйнації об‘єктивності, 

до ототожнення гадки з істиною, до неможливості впорядкування 

здавалося б начисто суб‘єктивного людського життя.  

Критика Сократом софістів однак не увінчалась належним успіхом. 

Заклик до «пізнання самого себе», через який нібито можливо досягти 

об‘єктивної істини, на перевірку виявився хибним і таким, що не досягає 

поставленої мети, оскільки, коли кожен буде шукати істину в собі, то все 

ж невідомо – знайде він істину спільну, загальну для всіх, а значить 

об‘єктивну, чи знову вона виявиться у кожного своя. Саме ця обставина 

заставила Платона по-новому підійти до проблеми визначення умов 

можливості об‘єктивної істини. 

Якою недосконалою сьогодні нам би не видалась теорія ідей 

Платона, все ж необхідно визнати, що на той час вона була великим 

відкриттям. Та що там казати, навіть сьогодні ідеї Платона не лише 

живуть, але й сповідуються багатьма людьми. Його розуміння світу, 

багато разів трансформоване іншими мислителями, не тільки стало 

теоретичною базою християнського світогляду, але й глибоко 

проникло в свідомість віруючих і не лише їх. Близьке до 

платонівського розуміння світу є характерним часто і для тих, хто 

віруючим себе не вважає, але висловлюється в такий спосіб, що все-

таки «щось там є». Але не дана обставина нас зараз цікавить. Питанням 

питань є запитання: чому, з якої причини Платон виніс ідеї за межі 

світу матеріальних речей? Чому його ідеї, будучи сутністю 

матеріальних речей, предметом пізнання, знаходяться не в самих речах, 

а поза ними? І як це можливо і чи можливо взагалі? 

Очевидно, що Платон спирався не лише на вчення своїх 

попередників, але й на спостереження, на які спроможні і ми сьогодні. 

Хіба, коли ми зустрічаємо людину напрочуд мінливу і непослідовну у 

своїх вчинках, ми не задаємось питанням: а ким вона є насправді? Але ж 

це питання є нічим іншим, як питанням істини, тобто, якою є ця людина 

по істині. Після «свіжого» та «печального» досвіду своїх попередників 

не міг Платон шукати предмет істини в іншому місці, крім як за межами 

світу матеріального, адже матеріальний світ мінливий, а предметом 

істини, як і сама істина, має бути щось незмінне. Отже, безпосереднє 

пізнання речей матеріального світу неможливе в силу їхньої мінливості, 

плинності. Намагання віднайти усталеність як характеристику істинного 
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знання в розумі з боку Сократа також не принесли бажаного результату. 

Залишалось лише винести предмет істини – об‘єктивні ідеї – за межі світу. 

Але й такий повний розрив предмета істини як з мінливими речами, так і з 

суб‘єктом, що намагається пізнати істину, не міг задовольнити не лише 

критиків, зокрема Аристотеля, але й самого Платона, наслідком чого став 

пошук автором теорії ідей форм зв‘язку світу ідей зі світом матеріальних 

речей. Це була спроба хоч якимось чином пов‘язати суб‘єкта, а відповідно 

і суб‘єктивність, з істиною, знанням. 

Середньовічна філософія суб‘єктивність визнала в концепті 

«внутрішня людина». Августин Аврелій внутрішній діалог людини 

зумів представити як розмову з Богом, як спосіб усвідомлення 

самості, яке здійснюється через усамітнення як зовнішнє, так і 

внутрішнє. Таке занурення в себе є умовою самопізнання, яке виявляє 

душу як зосередження всіх часів в теперішньому. Але навіть така 

душа приречена жити, по-перше, в тілі, а по-друге – не лише в світі 

духовному, але й серед речей матеріального світу. Обернення душі до 

світу матеріальних речей робить душу нещасною, що пізніше, 

намагаючись подолати розірваність суб‘єкта і об‘єкта, Г.Геґель назве 

«нещасною свідомістю». Для християнина свідомість буття і дії є 

лише тугою про це буття і дію. Християнин зі своєю «нещасною 

свідомістю» причетний до Бога і в той же час занурений у гріхи. Саме 

так, хоч і не зовсім коректно, в середні віки здійснюється зв‘язок 

одиничного з незмінним загальним. 

Новий час приніс з собою нові потуги по узгодженню в процесі 

пізнання об‘єктивного і суб‘єктивного. Сенсуалісти та емпірики, 

зосередившись на аналізі природи та ролі чуття і чуттєвого досвіду в 

пізнавальному процесі дійшли в особі Д.Юма до агностицизму, праці 

якого стали відправним моментом філософії І.Канта, а через нього і всієї 

німецької класичної філософії. Правда, ще до Й.Фіхте, Ф.Шеллінга та 

Г.Геґеля раціоналізм європейської філософії ХVІІ століття досить 

потрудився для того, щоб на базі ratio розв‘язати поставлені проблеми. 

По-різному представники раціоналізму їх вирішували: від утруднень 

дуалізму, з яким прийшлось зіткнутись Р.Декарту, субстанції Б.Спінози, 

що містить в собі не лише природу, але ще й «щось нескінченне», що не 

є природою, до монадології Ґ.Ляйбніца, в якій останній спробував 

поєднати раціоналізм з сенсуалізмом.  

Очевидно слід визнати, що суб‘єктивність в тій чи іншій мірі 

завжди була присутня в дослідженнях, що мали на меті пізнати 

закономірності пізнавального процесу. Наприклад, якщо взяти 
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гносеологію І.Канта з його двома джерелами знання, то хіба визнання 

простору і часу апріорними формами чуттєвого сприйняття не є 

отримання суб‘єктивністю в рамках його філософії права на участь у 

формуванні об‘єктивного знання. Те ж саме стосується і його 

категорій розсудку та ідей розуму як різних рівнів розумного 

пізнання. Як сьогодні б не критикували Г.Геґеля за його панлогізм і 

вивищення загального, хіба не він поєднав в одній філософській 

системі об‘єкт і суб‘єкт, поклавши в основу власної філософської 

системи поняття абсолютної ідеї як субстанції-суб‘єкта.  

Врешті-решт, ми є свідками антропологічного повороту в 

європейській філософії, який по-своєму, по-новому, в нових історичних 

умовах поставив проблему людини, її суб‘єктивності в людському 

знанні. Поняття антропологічного повороту виходить далеко за межі 

філософської антропології, яка представлена А.Геленом, Х.Плесснером, 

М.Шелером. Філософськими течіями антропологічного штибу 

визнаються: феноменологія Е.Гусерля, персоналізм та екзистенціалізм, 

представлені творами Г. Марселя, М.О.Бердяєва, Л.Шестова, 

М.Ґайдеггера, Ж.-П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса та інших.  

Особливо показовою є роль суб‘єктивності в творах данського 

мислителя С.Кіркегора, який досить переконливо довів, що 

об‘єктивна істина хоч і є важливою для життєдіяльності людини, 

однак не є достатньою у прагненні людини до щастя. Підхопивши 

дану ідею, М.Ґайдеггер, спираючись на феноменологію свого вчителя 

Е.Гусерля, розробив філософське вчення, яке отримало назву 

екзистенціалізм, в якому суб‘єктивність посіла значне, якщо не 

провідне, місце в усвідомленні людиною себе та своєї 

життєдіяльності як особливого буття, яке не може бути узагальненим, 

а є лише самобутнім, унікальним та неповторним. 

І все ж, розглядаючи суб‘єктивну складову гуманітарного знання 

варто зосередитись на людській діяльності, чуттєво-предметній 

практиці, не обмежуючись моральністю як чисто духовною практикою. В 

цьому контексті будь-яка діяльність індивіда чи спільноти реалізує певні 

суб‘єктивні прагнення, втілює їх в матеріальні форми і цим робить їх 

об‘єктивними, реалізованими, втіленими. Відповідно, наступна діяльність 

стикається з цими реалізованими в матерії суб‘єктивними прагненнями як 

з об‘єктивними фактами, з якими треба рахуватись як з об‘єктивними. 

Такими є глибинні підстави взаємозалежності об‘єктивного і 

суб‘єктивного в гуманітарному знанні. 
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 Орест Гасяк (Чернівці) 

 

ПАРАДИГМАЛЬНЕ ЗНАННЯ – КАТЕГОРІЯ  

ЛОГІКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Логіко-гносеологічний аналіз категоріальної структури логіки 

наукового дослідження – актуальна проблема філософії і методології 

науки. Її актуальність зумовлена потребами осмислення науково-

дослідницької практики, процесу і результату становлення нового 

наукового знання, необхідністю упорядкування структури поняттєво-

категоріального апарату логіки наукового дослідження, визначення 

місця і ролі основних і похідних форм розвиткового знання у процесі 

наукового пізнання, а також їх ціннісних потенцій у духовно-

теоретичному освоєнні об‘єктивної реальності. Виокремлення в 

універсумі раціонального епістемно значущих категорій, що 

репрезентують водночас і результат інтелектуального досвіду й основу 

його подальшого розвитку має неабияке значення для розуміння теорії і 

практики розвитку науки як соціокультурного феномена. Логіко-

гносеологічний аспект розгляду сформульованої проблеми передбачає 

також уточнення змісту таких понять, як «парадигма», «парадигмальна 

наука», «допарадигмальна наука», «постпарадигмальне знання» тощо, 

які циркулюють у концептуальних уявленнях про природу та 

векторність розвитку науки в сучасному соціокультурному просторі. 

Практика наукових досліджень засвідчує, що процес наукового 

пізнання постає як послідовність взаємопов‘язнаних і взаємозумовлених 

етапів переходу від знання до усвідомлення незнання, від незнання до 

вірогідного знання і від останнього до знання достовірного. Цим етапам 

відповідають адекватні їм пізнавальні ситуації, які відображають 

відповідні їм рівні неузгодженості між усталеним, відносно завершеним 

знанням і новими емпіричними або теоретичними фактами, або 

несумісності між конкуруючими фрагментами вірогідного або 

достовірного знання. За таких обставин динаміка розвитку знання постає 

за схемою: парадигмальне знання – нові факти, → ідея → проблема – 

гіпотеза – теорія → нове парадигмальне знання → нові факти → нова 

ідея → нова проблема → нова гіпотеза → нова теорія → нове 

парадигмальне знання тощо. Якщо береться до уваги проблемний 

характер людського пізнання, який подається за схемою: проблема → 

гіпотеза → теорія → нова проблема → нова гіпотеза → нова теорія 

тощо, то за кадром залишаються визначальні чинники цього процесу  

парадигмальне знання, факти, ідея, без яких неможливий не тільки 

процес наукового пізнання, а й розвиток науки взагалі. 
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Умовою розвитку і саморозвитку знання є неузгодженість між 

парадигмальним знанням і новими фактами. Формою і способом 

подолання цієї неузгодженості є гіпотетична ідея, на підставі якої 

формулюється і ставиться пізнавальне завдання або наукова проблема з 

обґрунтування цієї ідеї шляхом побудови спершу вірогідної системи 

знання, а відтак достовірної системи знання, яка може претендувати на 

роль нової парадигми. Вибір серед конкурентних претендентів на роль 

нового парадигмального знання здійснюється в проблемній ситуації на 

основі критеріїв науковості знання. 

Постаючи у ролі одного із проблемогенних факторів, парадигмальне 

знання має задовольняти таким критеріям науковості, як несуперечливості, 

повноти, незалежності аксіом, точності смислу термінів, мати емпіричну 

інтерпретацію, бути логічно замкненою системою тощо. Проте, 

відповідаючи цим критеріям, парадигмальне знання не може саме собою 

проявити проблемопороджуючий потенціал. Тільки співвіднесення 

парадигмального знання з новими фактами є умовою породження 

гносеологічної ситуації, в якій проявляється його проблемогенність. 

Виявлена неповнота парадигмального знання є джерелом 

проблемогенності. Вона робить його вразливим стосовно нових фактів, 

що вступають з ним у певне відношення. Навіть логічна замкненість і 

завершеність парадигмального знання призводить до таких ситуацій, які 

породжують проблеми, розв‘язання яких збагачує знання новими ідеями, 

гіпотезами, теоріями, принципами, законами тощо, які згодом складуть 

ядро нового парадигмального знання, яке так само в ситуації 

неузгодженості між ним і новим фактами призведе до породження нових 

проблем, результати розв‘язання яких складуть основу нового 

парадигмального знання. 

Парадигмальне знання є не тільки умовою породження нового знання, а 

й критерієм відбору гіпотетичних і достовірних фрагментів знання у процесі 

його побудови, а також типології проблем науки розв‘язувані засобами 

парадигмального знання(прагматичні або редуковані) та не розв‘язувані 

його засобами (когнітивні або нередуковані). Як категорія логіки наукового 

дослідження парадигмальне знання окреслює периметр проблемності в 

проблемогенній ситуації та визначає векторність розв‘язковості у 

проблемній ситуації. Воно виконує роль арбітра в ситуації вибору серед 

конкуруючих вірогідних і достовірних фрагментів знання, маркуючи квазі- 

та псевдо проблеми на будь-якому етапі становлення нового знання. Саме 

парадигмальне знання репрезентує предметно-дисциплінарну матрицю та 

визначає векторність екстенсивного та інтенсивного рівнів розвитку знання, 

окреслюючи горизонт можливих парадигм. 
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Означене вище дає підстави вважати парадигмальне знання базовою 

категорією логіки наукового дослідження. Постаючи усталеною 

системою організованого, логічно впорядкованого достовірного знання, 

парадигмальне знання є основою наукового пізнання, його невід‘ємним 

елементом, умовою породження, розвитку і розв‘язання наукових 

проблем, критерієм їх розрізнення. Воно є моделлю, взірцем постановки 

і розв‘язання наукових проблем. Описуючи і пояснюючи об‘єктивну 

реальність, парадигмальне знання транслює пізнавальний досвід у 

вигляді взірців наступним поколінням дослідників, формуючи у такий 

спосіб інтелектуальний потенціал суб‘єкта пізнавальної діяльності. 

Парадигмальне знання є елементом наукової картини світу, 

фундаментом світогляду. Воно визначає стиль і культуру наукового 

мислення, логосферу і ноосферу. Постаючи основою освіти, 

парадигмальне знання є формою зберігання і передачі взірців прийомів, 

способів і методів постановки і розв‘язання проблем науки. 

Методологічна цінність парадигмального знання проявляється у його 

нормативності. Завдяки означеним вище рисам, воно набуває статусу 

категорії логіки наукового дослідження, тобто поняття, в якому 

відображаються найзагальніші ознаки, зв‘язки і відношення процесу 

духовно-теоретичного освоєння дійсності. Парадигмальне знання 

відображає один із вузлових моментів руху пізнання від явища до 

сутності, від сутності першого порядку до сутності вищого порядку 

тощо. Її категоріальний смисл постає в системі таких однопорядкових 

категорій логіки наукового дослідження, як факт, ідея, проблема, 

гіпотеза, теорія, концепція, інтуїція, система, науковий пошук тощо. 

Категорії логіки наукового дослідження характеризують специфіку 

наукового пізнання. Проте їх не можна зводити до категорій діалектики 

як логіки і теорії пізнання, зокрема таких понять, як чуттєве, 

раціональне, емпіричне, теоретичне, логічне, історичне, абстрактне, 

конкретне, абсолютне, вірогідне, достовірне, поняття, судження, 

умовивід, індукція, дедукція тощо. Якщо категорії діалектики і зазначені 

вище поняття характеризують процес пізнання із загальнофілософського 

боку, то поняття і категорії логіки наукового дослідження 

характеризують функціональність цих категорій у контексті 

розвиткового знання. Категорії логіки наукового дослідження є 

формами, що визначають рух від раніше досягнутого знання до нового 

знання. Вони є сходинками в русі наукового мислення, способами 

розкриття його об‘єктивного змісту. Наукове мислення не може 

початися з нічого. Для теоретичного оволодіння об‘єктом, суб‘єкту 

пізнавальної діяльності потрібні форми-засоби, за допомогою яких 

можна створювати нові абстрактні об‘єкти. Категорія «парадигмальне 
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знання» вписується в поняттєво-категоріальний апарат логіки наукового 

дослідження, який репрезентує віхові етапи наукового дослідження як 

пізнання, та механізм розвитку знання.  
Зазначена вище поняттєво-категоріальна структура логіки наукового 

дослідження є не тільки результатом осмислення логіки наукового 
пізнання, логіки розвитку науки, а й засобом подальшого освоєння 
реальності. Категорія «парадигмальне знання», як і сумірні з нею 
категорії логіки наукового дослідження, репрезентують динаміку 
розвиткового знання. Парадигмальне знання містить у собі потужний 
смисловий потенціал. Воно спрямовує думку на утворення нових понять 
і теорій. Змінюючи свій власний зміст, вона творить нові категорії, 
збагачуючи поняттєвий апарат філософії, зокрема той, який описує 
закономірності пізнавального процесу. 

Долучення до системи категорій логіки наукового дослідження 
поняття «парадигмальне знання» актуалізує чимало проблем філософії 
та методології науки, пов‘язаних з природою природничо-наукового та 
гуманітарно-наукового знання, особливостей парадигмального підходу 
до аналізу науки як соціокультурного феномена тощо. З‘ясування 
справжньої природи і функцій парадигмального знання у структурі 
однопорядкових форм і методів розвиткового знання сприяє глибшому 
розумінню «механізму» становлення природничо-наукової та 
гуманітарно-наукової парадигм, виявленню спільного й відмінного в їх 
становленні, увиразненню суті феномена множинності наукових 
методологій і діалектики монізму і плюралізму в контексті філософських 
проблем сьогодення, ціннісного потенціалу ідеї концептуалізації 
міждисциплінарного-системно-синергетичної парадигм тощо,  а також у 
з‘ясуванні проблеми пошуку шляхів синтезу природничо-наукової і 
гуманітарно-наукової парадигм, у виявленні причини появи 
поліпарадигмальності та окресленні перспектив розв‘язування проблеми 
інтегрально-наукової системи знання і ролі інтегрального інтелекту в 
гуманізації процесу і результату науково-дослідницької діяльності, тобто 
осмисленні тенденцій гуманізації природничих наук і впровадження 
точних методів у гуманітарні науки тощо. Цілком вірогідно, що 
категорія парадигмального знання чіткіше означить векторність 
становлення нового типу раціональності, яка відрізнятиметься від 
інтрапарадигмальної раціональності, і сприятиме утвердженню 
планетарної раціональності як єдності альтернативних картин світу. 
Словом, парадигматизацію можна вважати одним із принципів 
деідеологізації і гуманізації процесу і результату наукового пізнання, 
методологічним регулятивом ціннісної орієнтації науки. 
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 Ольга Рупташ (Чернівці) 

 

РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ  

В ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 

Філософська рефлексія інтеграції в науці – аналіз її характеристик і 

перспектив, обґрунтування принципів, виявлення механізмів і 

прогнозування можливих наслідків – здійснюється на широкому 

соціокультурному підґрунті. Квінтесенцією, духом культури ХХ століття 

стала філософія постмодернізму, яка ґрунтується на уявленнях про 

відкритість, різноманітність, розширення можливостей, протистоїть 

обмеженості й упередженості попередніх шаблонів і парадигм. 

Якщо уважно придивитися, то виявляється тісний взаємозв‘язок 

нових методологічних принципів, покладених в основу інтеграції науки, 

й філософсько-світоглядних орієнтирів постмодернізму. Концептуаль-

ним підґрунтям змін у науковій методології стало нелінійне мислення, 

сумірне з настановами філософії постмодернізму, які відображають 

сутність нової культурної ситуації та її вияви у ціннісно-смисловій сфері 

науки. Доба постмодерну – час усвідомлення трагічної парадоксальності 

людського буття, розірваність якого може бути зведена в одне ціле лише 

в гуманітаристиці, поєднуючи загальнолюдський досвід накопичений у 

гуманітарному знанні – філософії, літературі, усній народній творчості 

тощо, і науковий підхід гуманітарних наук. Останні постають одночасно 

й засобом, й простором –середовищем самоформування та 

самоусвідомлення суспільства, віссю, ―довкола якої соціум збирає себе і 

без якої саме його існування навряд чи можливе‖ [2]. Гуманітарні науки 

здійснюють не лише пізнавальну функцію та функцію рефлексії, а й 

охоронну функцію – зберігаючи людське в людині.  

Одна з характеристик гуманітаристики – орієнтація на цілісність 

життєвого світу. Якщо наука постає багатовимірним пізнанням світу, то 

окрім природно-речового погляду на світ потрібний і гуманітарний кут 

зору, який, на думку В.Ільїна, передбачає духовно-смисловий образ світу 

[3, с.267]. Гуманітарний образ світу передбачає відповідальне ставлення 

до пізнаваної дійсності, оцінку методів і прийомів пізнання, критичне 

прогнозування наслідків пізнавальної діяльності як у короткій, так і 

довготривалій перспективі. 

Розговіння постмодернізму живиться суперечливими тенденціями, 

співіснуванням, на перший погляд, непоєднуваного. З одного боку, 

відчувається ―несвідоме прагнення до цілісного та світоглядно -
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естетичного осягнення життя‖, з іншого – ―чітке усвідомлення 

первісної фрагментарності, принципово несинтезованої роздробле-

ності людського досвіду кінця ХХ століття‖ [4, с.49]. Подібні 

тенденції простежуються і в розвитку науки.  

Інтеграційний рух і зближення наукових галузей настільки ж 

потужні, як і посилення фрагментації та спеціалізації. Інтеграція і 

спеціалізація мають спільне онтологічне коріння: світ один і різно -

манітний водночас, з чого випливає наявність загального наукового 

способу пізнання й множини наукових методів і засобів пізнання.  

Інтеграція наук здійснюється на засадах методологічного 

плюралізму й діалогу думок, які виявляються у комплексному підході 

до розв‘язуваної проблеми, доповнюваності методів дослідження, 

кооперуванні наукових дисциплін і взаємоповазі представників 

різних галузей науки.  

Загалом, характеризуючи сучасну науку як постнекласичну 

(В. Стьопін), можна виділити принципи, які можуть слугувати підставою 

для інтеграції різних наук в єдине ціле: 1) синергетичне світорозуміння, 

що включає категорії системності, нелінійності, змінності, нерівноваги, 

складності, когерентності; 2) міждисциплінарний синтез – вияв 

коеволюції, співпраці різних дисциплін у розв‘язанні наукових проблем; 

3) визнання рівноцінності, значущості як цілого, так і його частин; 

4) принцип доповнюваності Н. Бора (у його широкому світоглядному 

розумінні); 5) ідеалізація нелінійного середовища під час вивчення 

взаємодій системи (тут – науки) з іншими системами (суспільством, 

культурою та ін.); 6) людиномірність досліджуваних систем.  

Одним з аспектів інтеграції природничо-наукового й 

гуманітарного знання називають подолання техноцентризму й, як 

наслідок, гуманітаризацію природничих і технічних наук. 

Інтегративний підхід дозволяє розкрити внутрішній потенціал 

соціогуманітарних наук, доповнюючи природничо-наукове знання й 

збагачуючи наукову методологію. 

Особливе значення гуманітарних наук полягає в тому, що вони дають 

можливість людській істоті стати особистістю й особистісно 

усвідомлювати світ, брати участь у його житті. Стосовно цього аспекту 

можливостей інтеграції, глибоко схопив сутність гуманітарного пізнання 

М. Бахтін: ―Предмет гуманітарних наук – виразне й мовляче буття. Це 

буття ніколи не збігається саме з собою і тому невичерпне у своєму смислі 

й значенні‖ [1, с.410]. Тому вчений-гуманітарій бере до уваги відкритість, 

незавершеність, ситуативність досліджуваної реальності й усвідомлює, що 

репрезентує лише один з її боків, один з її вимірів. Наразі актуальним стає 
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розуміння самого об‘єкта пізнання з гуманітарного погляду, тобто не лише 

як об‘єкта впливу, а й такого, що сам впливає і змінює суб‘єкта. У цьому 

контексті розширюється зміст поняття ―діалог‖, що стає визначальним у 

ставленні до реальності як прояву різного роду комунікацій. 

Прибічники інтенсифікації інтегративних процесів у науці, 

зокрема посилення взаємодії та взаємовпливу гуманітарного та 

природничо-наукового пізнання, акцентують увагу на тому, що 

застосування фізико-математичних методів у багатьох випадках не 

лише не може заступити специфічно гуманітарні методи пізнання, а й 

повинно набувати гуманітарних рис.  

Гуманітарний поворот у філософії науки позначив новий напрямок 

розвитку методології наукового пізнання. У працях М. Бахтіна намічені 

принципи гуманітарного пізнання, які, з нашого погляду, можуть 

слугувати основою гуманітарно-наукової парадигми: подолання опозиції 

суб‘єкта й об‘єкта; врахування ―участності‖ свідомості суб‘єкта 

пізнання; розкриття потенційної сутності об‘єктів пізнання в актуальній 

даності; плюралізм методології гуманітарних наук; критерій глибини 

розуміння; історичність пізнання в контексті великого часу; 

дистанціювання (―поза-знаходження‖) суб‘єкта пізнання. 

Ці принципи відповідають потенціалістичному розумінню специфіки 

гуманітарних наук. За словами М. Епштейна, ―реальність, досліджувана 

гуманітарними науками, суцільно складена зі смислотвірних 

можливостей, які розкриваються, як віяло, за кожним конкретним 

фактом‖ [5, с.68]. Розвиток гуманітарного знання зумовлений 

потенціалом взаємодії того, хто пізнає, і пізнаваного ним, їх обопільним 

взаємозбагаченням, в наслідок чого розкриваються нові смислові 

горизонти розуміння людського світу. 
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 Володимир Будз (Івано-Франківськ) 

 

НЕЗМІННІСТЬ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ ТА АКСІОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЇЇ БУТТЯ  

ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМ  

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 

Парадигмальні підходи у методології гуманітарних наук дивують 

багатоманітністю і плюралізмом. В останні десятиліття у гуманітарних 

науках домінує постмодерністське осмислення людини, її діяльності, 

поведінки, особливостей суспільної дійсності та історії. Ці явища завжди 

є проблемним об‘єктом дослідження для розмаїтих гуманітарних наук, 

починаючи з античності. 

Шукаючи вдалий методологічний підхід та парадигму для 

розв‘язання проблемних завдань і тем гуманітарних наук, варто 

відповісти на питання: чи змінилась природа людини та суспільства? Це 

питання природно виникає тому, що людина і суспільство є в основі 

гуманітарної проблематики. Воно є принциповим у тому сенсі, що якщо 

природа людини змінюється з часом, то будь-яка парадигма 

гуманітарно-наукового знання також є «тимчасовою», а всі судження, 

які випливають з неї, володіють відносною істинністю, оскільки не 

можуть вловити суть людини і суспільства внаслідок їх динаміки. Тому, 

якщо природа людини і суспільства суттєво змінились з плином часу, то 

їх наукове осмислення є під питанням. Звідси зароджуються 

різноманітні аспекти критики гуманітарних наук у контексті 

неможливості побудувати наукову філософію людини і суспільства. 

На мій погляд, біологічна та соціальна природа людини у своїй суті 

не змінилась. Можливо цю тезу про незмінність біологічної та 

соціальної природи людини варто було б враховувати при використанні 

тієї чи тієї парадигми гуманітарно-наукового пізнання, оскільки 

впродовж історичного розвитку людства помінялись лише зовнішні 

технічні виміри буття людини та її побут. 

Як біологічні так і соціальні аспекти людської природи суттєво не 

змінились, оскільки первинні потреби у їжі, безпеці, спілкуванні, 

визнанні, владі є ті самі. Поступово міняються лише соціально-

інформаційні аспекти людського та суспільного буття. Змінилось лише 

інформаційне «поле» людських взаємодій (світоглядно-ідеологічні схеми 

осмислення дійсності), але природа людини є одна і та сама. Міняються 

лише технічні моделі людського життя, але сама людина у своїй суті як 

біологічна та соціальна істота суттєво не міняється. 
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У цьому контексті доцільно парадигми всіх гуманітарних наук 

антропологізувати, пов‘язати їх із незмінною природою людини, а звідси 

і суспільства з онтологічного боку, оскільки способи індивідуального і 

суспільного буття є фактично незмінними. 

Можливо, новітньою із парадигм гуманітарного знання може 

видатися синергетична парадигма, яка передбачає спонтанну 

самоорганізацію суспільної дійсності. Проте, на мій погляд, суспільна 

дійсність не може ототожнюватися із природною, тому спонтанність у 

суспільстві слід виключати. У суспільстві домінує раціональність, яка 

передбачає логічну структуру суспільних взаємодій, а логіка не є 

спонтанною. Тож синергетична парадигма є хибною в осмисленні 

людини і суспільства. 

Скоріше можна було б вести мову не про синергетичну, а синергійну 

парадигму самоорганізації людини і суспільства, де фактори буття 

людини і суспільства взаємно доповнюючись, посилюються. Саме 

людина як біологічна та соціальна істота перебуває у синергії, у єдності 

цих двох аспектів своєї антропологічної природи, яка 

самоорганізовується, бо соціальне доповнює біологічне, і навпаки, 

біологічне є важливим чинником для формування соціальних інститутів. 

Самоорганізації також не може бути стосовно аксіологічних пріоритетів 

буття людини, оскільки сама біологічна і соціальна природа людини 

синергійно впливають на формування в людини ціннісних уподобань. 

Самоорганізація суспільного буття є проблемною у тому сенсі, що 

суттєвих змін у біологічних та соціальних якостях людини не відбулось. 

Не відбулось вдосконалення людського мовлення, мислення, людської 

раціональності, людської волі, людських почуттів, оскільки кожну 

людину, яка народжується і соціалізується, необхідно заново вчити 

говорити, мислити, виховувати, навчати професії. 

Перед сучасною молодою людиною стоять ті самі життєві проблеми, 

які пов‘язані із отриманням освіти, пошуком роботи, створенням сім‘ї, 

забезпечення житлом, харчуванням, власністю, які залишаються 

основними предметними аксіологічними прагненнями. 

Проблемними є смисложиттєві питання, оскільки людина залишається 

смертною істотою і основною цінністю людського буття є життя. 
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Людина не позбулась своїх бажань, інстинктів, вад, гріховності, 

агресивності, егоїзму, оскільки вона волюнтаристська істота і прагне до 

реалізації цінності свободи у виборі діяльності та поведінці. 

Людину й надалі переслідують екзистенційні проблеми (страхи, 

переживання, тривога), незважаючи на технічний прогрес у всіх сферах 

життя, тож людина прагне до комфорту, безпеки, впевненості, 

прогнозованості, матеріальної забезпеченості у майбутньому. 

Людина, незважаючи на прогрес у медицині, не позбулась болю, 

страждань, хвороб і прагне реалізувати цінність власного здоров‘я. Вона 

є така сама чуттєва, емоційна, ірраціональна, інстинктивна, егоїстична 

істота, яка діє егоцентрично і прагне домінувати над іншими. 

Людина як і колись прагне до влади, почестей, пільг, привілеїв, 

обмеження своїх фізичних зусиль у праці, до вивільнення робочого часу. 

Кожна людина як і колись прагне до гармонії, спасіння, добра, краси, 

безсмертя, слави, визнання власних заслуг, справедливості, пізнання 

істини, які є основними аксіологічними орієнтаціями людини.  

У цьому сенсі представникам гуманітарних наук варто брати до уваги 

незмінність антропологічних властивостей людини та її аксіологічних 

прагнень. Такий підхід зможе забезпечити у гуманітарних науках 

можливість побудови наукової філософії людини і суспільства. 

 

 

 

 Віктор Рябокляч (Полтава) 

 

ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 

ГУМАНІТАРНОГО ТА НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 

Постановка проблеми – ―гуманітарно-наукове знання‖ вже встановлює 

певні межі та водночас інституалізує парадигму наукового підходу 

(аспекту) до сприйняття гуманітарного знання. Цим самим вводиться 

досить чітке розмежування наукового та ненаукового знання. Проте, 

ненаукове знання має ті ж підстави для існування, те ж поле втілення, що 

й наукове. Відмінність полягає в методах, підходах, способах пояснення. 

Скажімо, опис  ―незбагненного‖, з погляду науки, малозрозумілий, а в 

ненаукових поясненнях воно виявиться в описі, переліку виявів, ознак, 

спробах пояснити свою сутність у формах, виразах, які покажуть його 
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безсумнівну могутність, вплив на людину та людство, і, водночас, 

констатуватимуть слабкість людського розуму, який неспроможний 

охопити своїм розумінням те, що вище за його обмеженість. 

Гуманітарно-наукове знання досить суперечливе, адже певна частина 

дослідників ототожнює науку з природознавством. Тому в такому 

зв‘язку може бути представлена спроба показати домінування 

природничого, хоча б уже тому, що воно однозначне, прикладне, 

тривалий час стале. 

У 30-ті роки ХХ століття з‘явилась ідея єдиної або „уніфікованої‖ 

науки, яка будувалася б на основі категорій (понять) фізики. Ідея широко 

пропагувалася такими представниками логічного позитивізму як 

Р. Карнап, О. Найрат. Ідея об‘єднання продовжує існувати й сьогодні. 

Одним із подальших напрямів її розвитку стають праці Р. Рорті, проте 

об‘єднання він вважає можливим під егідою гуманітарних наук. 

Основою об‘єднання розглядається раціоналізм, який однаковою мірою 

притаманний гуманітарним і природничим наукам. Важливо відмітити 

виникнення самої ідеї об‘єднання, зміну акцентів в об‘єднанні, проте не 

головного принципу – самого об‘єднання. І, насамкінець, те, що ця ідея 

виявилася досить стійкою і продовжує існувати значний відрізок часу. 

Об‘єднання означає спробу зняти, подолати, поділ знання на ―точне – 

не точне‖, ―придатне для емпіричної фіксації – не придатне‖ тощо. 

Примітно, що постановка питання про об‘єднання до певної міри знімає 

упередженість прибічників певного виду знання щодо іншого: 

визнається рівнозначність, рівноцінність знання, розгляд знання як 

відкритої системи, здатної до перегляду базових (висхідних) принципів.  

Ідея об‘єднання виникає на певному етапі розвитку наукового та 

гуманітарного знання. Відповідно, вона не могла виникнути раніше – не 

було потреби і достатніх підстав. Потреба формується як бачення 

ефективності використання, наприклад, математичного апарату до 

розгляду суто гуманітарних проблем. Так виникають статистика, 

соціологія, семантика. 

Проте слід враховувати, що функцією й умовою існування науки є 

постійний пізнавальний пошук, який супроводжується дуже 

прискіпливим контролем фільтрації знання – чи входить нове відкриття 

до меж науки, чи відповідає певним вимогам, чи не будуть порушені 

певні принципи наукового знання тощо. Іншими словами, наукове 

знання досить жорстко обмежене: все, що не відповідає вимогам і 

критеріям, підпаде під визначення припущень, гіпотез, ненауковості. 

Тобто розвиток наукового знання визначається двома тенденціями: 
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збереженням сталості та постійним порушенням сталості за рахунок 

прирощення нового знання, яке до певної міри збурює сталість.  

Уявляється, що межі певного наукового знання щодо іншого в межах 

одного предметного поля досить пористі. Єдність предмета дослідження 

зумовлює подібність методів, висхідних положень, категоріального 

апарату. У межах єдиного поля дослідження інституційність наукового 

знання досить сувора, проте все ж припускає взаємне перетікання 

методів. Як результат, утворюються межові знання: фізика – хімія 

(фізхімія), фізика – геологія (фізгеологія). 

Дещо інша ситуація складається тоді, коли реалізується спроба 

встановлення міжнаукових зв‘язків у різних предметних сферах. У 

першу чергу, такі тенденції можуть свідчити про кризовий стан певної 

науки, про пошук можливих шляхів виходу з кризи. Кризовий стан не є 

чимось надзвичайним, швидше – це закономірний стан розвитку знання. 

Історичний досвід свідчить, що тенденції, наприклад, запозичення 

методів, можуть бути надзвичайно результативними, сприяють 

подальшому бурхливому розвитку певної сфери знань. Прикладом цього 

може слугувати поява соціології, яку спочатку її основоположник і 

називав ―соціальною фізикою‖. 

Взаємний вплив наукового та гуманітарного знання не завжди 

виявляється відкрито. Сам процес впливу наукового знання може 

позначитися як використання математичного апарату, методів 

дослідження, навіть перенесення законів розвитку природи на 

розвиток суспільства. Відбувається зміна гуманітарного знання: воно 

поступається висхідними принципами – занадто переконливими 

виглядають результати запровадження методів природознавства. 

Власне гуманітарне знання перестає бути гуманітарним, у ньому 

змінюються не лише методи пізнання, мета, засоби, змінюється 

сприйняття дійсності людини. Людина втрачає індивідуальність, стає 

―масою‖, ―робочою силою‖, ―класом‖. 

Відтепер не цікаві переживання людини, її почуття. Утворюється 

межове знання, яке є явним здобутком, проте, видається, що гуманітарне 

знання в такому діалозі з науковим знанням втрачає гуманістичність, а 

наукове розширює власні межі. Межове знання – сфера, яка утворилася 

на перетині гуманітарного та наукового знання і несе на собі значний 

відбиток принципів наукового знання. Проте, водночас, таке знання 

може легко трансформуватися, його висхідні принципи пластичні, а мета 

перетворюється на результат. 
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 Богдана Манчул (Чернівці) 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИНТЕЗ  

У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ 

 

Стан сучасної науки вказує на те, що поряд з тими розбіжностями, які 

існують між соціо-гуманітарним і природничим знання, проглядаються 

безліч спільних рис, які і формують потенціал для подальшого 

пізнавально-ціннісного синтезу наукового знання. 

Диференціація наукового знання врівноважується його інтеграцією, 

що передбачає не лише співіснування чи формальну єдність наук, а й 

взаємовигідний обмін підходами, науковими методами, поняттями і 

категоріями, що сприяло міждисциплінарному синтезу і виникненню 

нових дисциплін. 

Когнітивно-ціннісний потенціал інтеграції в науці, що відкривається 

в переосмисленні таких понять, як «ідеали», «норми», «цінності», 

«раціональність», «об‘єктивність», «інтерсуб‘єктивність» і т.ін. стали 

основою для взаємодії та синтезу не лише всередині природознавства і 

гуманітаристики, а й між ними. Відтак когнітивно-ціннісний потенціал 

інтеграції наукового знання розглядається з декількох позицій [3, с.215]. 

По-перше, переосмислюється класичне значення «об‘єктивного» і 

«суб‘єктивного» в науці, ставиться під сумнів можливість досягнення 

об‘єктивного знання «строгими» науками, аналізується роль суб‘єкта у 

дослідженні й спростовується думка про те, що соціо-гуманітарні науки 

є менш об‘єктивними ніж природничі. По-друге, питання істинності 

знання, з одного боку, є ключовим для всіх напрямів науки, з іншого – 

існують різні критерії істини, відповідно до розуміння кінцевого 

результату дослідження. А також робиться припущення, що істина 

наділена аксіологічним аспектом, тому соціо-гуманітарне пізнання 

претендує на неї не менше ніж природниче. По-третє, показано 

моральний аспект наукового пізнання, що вказує на загальні норми 

поведінки «універсального вченого» при проведенні наукового 

дослідження [1, с.54].  

Інтеграція знання в класичній науці здійснювалася через дотримання 

критеріїв науковості, сформульованих у фундаментальних природничих 

дисциплінах, що об‘єднувало їх у цілісну наукову систему, тоді як 

гуманітарні науки в силу своєї специфіки не могли скористатися цими 

критеріями, тому вважалися ненауковими. Тоді як некласична парадигма 

науки, культивуючи релятивітську тезу, що одна й та ж сама реальність 

може досліджуватися різними методами, відкрила перед гуманітарними 
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науками шанс утвердити свій науковий статус і реальну можливість 

інтеграції з науками про природу.  

Чітка демаркація між науками про природу та науками про дух у 

постнекласичній науці втратила свою силу, тому що в її проблемному 

полі дедалі більшу роль починають відігравати дослідження складних 

нелінійних систем, які володіють синергетичними характеристиками і 

важливим елементом яких є людина та її діяльність. Методологія 

дослідження таких об‘єктів зближує природоничонаукове і гуманітарне 

пізнання, розмиваючи жорсткі межі між ними. Постнекласичний тип 

наукової раціональності розширює поле рефлексії над діяльністю. Він 

враховує співвідношення отриманих знань про об‘єкт не лише з позиції 

умов діяльності, а й з ціннісно-цільових настанов [2]. 

В сучасному науково-методологічному дискурсі важливого значення 

набуває процес інтеграції наукового та позанаукового знання, 

зумовлений не лише зростанням евристичного потенціалу моральних, 

естетичних і релігійних цінностей у світогляді сучасної людини, а й 

усвідомленням того факту, що «позитивна» наука неспроможна ні 

формулювати, ні розв‘язувати наші смисложиттєво-ціннісні проблеми.  
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Тетяна Радзиняк (Чернівці) 

 

АНТИЧНІ КОРЕНІ ВІДНОШЕННЯ  

ВІРТУАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО  

(у становленні постнекласичної парадигми) 

 

Проблема віртуальної реальності на перший погляд видається здобутком 

виключно сучасної епохи, оскільки вважається породженням квантово-

релятивістської картини світу, а також напряму пов‘язується з тотальним  

впровадженням комп‘ютерних технологій. «Віртуальна реальність має 

якості об‘єктивно-ідеального буття, так як її актуальне існування можливе 

лише завдяки комп‘ютерним системам, в яких зони логіки відіграють 
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визначальну роль» [1, с. 15]  Однак, більш ґрунтовне вивчення даного 

проблемного поля відсилає нас до витоків формування уявлень про 

віртуальність, що беруть початок у працях античних мудреців. 

Проблема віртуального в Стародавній Греції  пов‘язується з 

усвідомленням співвідношення можливого й дійсного, реального та 

ідеального, актуального й потенційного (Парменід, Демокріт, Єпікур, 

Платон, Аристотель), де віртуальна реальність концептуалізується на рівні 

онтології, в якості атрибуту буття, що пояснюється космоцентризмом, як 

панівним світоглядним принципом давньогрецької культури. 

Античні уявлення про віртуальне, на думку дослідників, вцілому 

зводяться до платонівської та аристотелівської їх інтерпрітації, однак 

більш глибокий аналіз цієї проблеми показує, що вже в орфічних 

віруваннях та пошуках смислу життя проглядається нова форма 

світовідчуття та самосвідомості людини. Проповідувана орфіками 

містична єдність з богом передбачала особливий шлях світо- та 

самооновлення через безвідносне до природніх циклів самозаглиблення, 

виявлення найвищої божественої сутності в самому собі. Уявлення 

орфіків про аполонівський та діонісійський первень демонструють 

пануюче в античній культурі розуміння роздвоєності буття, що, з одного 

боку пов‘язується з раціональною упорядкованістю, гармонійністю, а з 

іншого боку, демонструє його стихійний, емоційно-чуттєвий бік. 

Піфагор, слідом за орфіками, підпорядковуючи світ законам 

математичної гармонії, підводить людину невипадково наділену 

інтелектуальними здібностями, до участі в розвитку абстрактно-

гармонійного світу чисел, що виходить за межі фізичної дійсності. 

Платон у своїх діалогах протиставляє чуттєвий «світ речей» вічному, 

незмінному «світу ідей», які проголошуються ним сутностями чуттєвого 

світу, що володіють справжнім буттям. Людина, за Платоном, здатна 

сприймати лише копії ідей та для нього надзвичайно важливо, щоб ці 

копії поставали візуальним втіленням нерепрезентованої Істини. У 

зв‘язку з цим мислитель розрізняє ейкон – подобу Ідеї та ейдолон – 

копію ідеї (симулякр за Дельозом), що не відображає її сутність і 

обмежена лише чуттєвою реальністю. Останні, засуджуються Платоном 

за несхожість з ідеєю речі, що перетворює їх на нікчемних примар, 

позбавлених онтологічного статусу. 

 

У своєму міфі про печеру Платон нібито демонструє образ сучасної 

людини, яка з одного боку, занурена в культуру своєї епохи, а з іншого ‒ 

вже відчуває потребу в новій самоідентифікації. Таким чином у 
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платонівській філософії знайшло відображення людське прагнення до 

подолання напередвизначенності, виходу за межі існуючої дійсності та 

пошуку деякої вищої буттєвості. Намагаючись виключити з реальності 

спотворюючі її копії-ейдолони, античний мислитель першим поставив 

питання про те, що в структурі буття присутні об‘єкти, які наприкінці 

ХХ століття були названі віртуальними. 

Антитезою до платонівської інтерпретації віртуального виступає 

філософія Аристотеля. Стверджуючи, що кожен об‘єкт може бути описаний 

в термінах дійсної та потенційної можливості, мислитель визначає енергію 

(під якою слід розуміти віртуальність) як зв‘язуючу їх ланку.  

Поняттям virtus, у Аристотеля позначається потенція (воля плюс 

можливість), що передбачає добудову природи до досконалості, де під 

природою очевидно розуміється повсякденна емпірична реальність, яка 

вже не задовольняє суб‘єкт. «Досконалість, таким чином, декларується 

як щось поза-реальне та над-реальне, через утвердження її 

потенційності, ‒ для того, щоб вона могла при цьому виявитись 

включеною у коло самих важливих реалій повсякденності» [2, с. 24]. 

Таке розуміння віртуального демонструє, з одного боку, протиставлення 

його реальному, а з іншого боку, його реальність в іншому розумінні. 

Тим самим, античне поняття virtus набуває чіткої двоїстості: воно 

починає описувати два відмінних плани реальності одночасно (в їх 

сукупності), і така подвійність у розумінні віртуального сягає  наших днів. 

М.Хейм, засновник філософії кіберпростору, вивчаючи проблему 

віртуальної реальності, робить акцент не стільки на технічній перспективі 

занурення у віртуальні світи, скільки на можливості більш глибокого 

вивчення світу реального. Це зумовлено визнанням існуючого взаємозв‘язку 

між реальним та віртуальним, у контексті якого уявлення про дійсність 

визначають онтологічний статус віртуальної реальності і навпаки [3]. 

Дослідження ґенези поняття віртуального вказує на давню історію 

його формування та укоріненість у філософській традиції, що може 

актуалізувати пов‘язані з цим феноменом смисли і стати основою для 

сучасного осмислення проблеми віртуальності. 
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 Ігор Роман (Чернівці) 

 

ПОТЕНЦІОНАЛІЗМ В ПАРАДИГМАХ  

СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 
У контексті логіко-методологічних проблем сучасної гуманітаристики 

провідне місце посідають питання становлення різних напрямів сучасного 
мовознавства. Впродовж другої половини ХХ ст. наукова думка засвідчила 
бурхливий розвиток нових лінгвофілософських парадигм, мовно-
орієнтованих соціальних технологій, прагматичних методик і підходів у 
мовознавстві. Актуальність поставленої проблеми зумовлена потребою 
пошуку єдиних критеріїв аналізу і систематизації знань, накопичених у 
результаті різного роду міждисциплінарних поліпарадигмальних 
досліджень мовних явищ і категорій.  

У сформульованому вище ключі проблема не знайшла належного 
відображення у вітчизняній філософії і мовознавстві. Однак, побіжно 
потенціалістичний зміст і настанови в лінгвофілософських парадигмах 
розгладалися через їх зв'язок із питаннями типологічності, антропо- і 
системоцентричності лінгвістики в роботах К.Уілбера, Ю.Караулова, 
О.Суравкіної, О.Тараненка, В.М.Телії, Ф.Бацевича, В.Манакіна , 
О.Кубрякової, Ж.Соколовської, Ю.Степанова, М.Марчука та ін. 

Сучасний характер філософських дискусій і пошуків в сфері теорії 
перекладу, соціолінгвістики, загального мовознавства та прикладних 
галузях лінгвістики спонукає до актуалізації потенціалістичної 
парадигми як настанови, іманентної українському способу мислення. 
Характер інтерпретацій потенціалізму в сучасних українських 
джерелах засвідчує поверхневе неадекватне розуміння витоків й усєї 
аксіосфери такого роду світосприйняття гуманітарних проблем, усієї 
антропологічної і культуротворчої глибини підходу, започаткованого 
ще в попередніх поколіннях європейських мислителів. Істотне 
зрушення в філософському осмисленні потенціалістичної парадигми 
гуманітарних наук зроблено М.Марчуком. Проте, нові перспективи 
потенціалістичної парадигми дослідження мови ще не знайшли 
адекватного відображення у вітчизняній лінгвістиці.  

Потенціалізм в європейській культурі має глибокі філософські і 
теологічні корені: великою мірою він став результатом осмислення і 
практичного втілення філософсько-теологічних поглядів античних і 
європейських мислителів. У силу свого генетичного типу, історичних 
обставин й особливостей ментальності, європейська література, 
мистецтво і філософія зберегли ті риси світогляду, які герменевтично 
налаштовані мислителі раз-у-раз намагалися вкрапити у методологічний 
дискурс з часів епохи Ренесансу.  
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Читаючи праці В.Дільтея, Е.Гуссерля, М.Гайдеггера, Г.Гадамера 
можна побачити тугу за означеним в європейському потенціалізмі 
феноменологічним, духовним сприйняттям світу. Наскільки успішними 
можна вважати спроби зазначених авторів узгодити філософську і 
наукову методологію із притаманною європейській традиції пам‘яттю 
про гармонію внутрішнього і зовнішнього, семантичного і 
морфологічного, духовного й розумного, істини і методу можна ще 
сперечатися, але нехтувати цінністю потенціалістично налаштованої 
методології і філософії ми не повинні. 

Поліпарадигмальний аналіз потенціалізму в сучасній лінгвістиці 
дозволяє охарактеризувати його структуру в межах когнітивної, 
мовознавчої та, власне, перекладознавчої парадигм наукових знань із 
залученням фактів міждисциплінарного підходу. Спостерігається 
взаємопроникнення і взаємовплив сучасних наукових галузей і 
потенціалізму через інтердисциплінарність самого предмету 
дослідження (перекладу), внаслідок чого сучасний потенціалізм у 
лінгвістиці може бути охарактеризованим як маргінальний 
поліпарадигмальний науковий підхід. Методологічний апарат сучасного 
потенціалізму спирається на власне перекладознавчі, лінгвістичні і 
загальнонаукові методи й методики аналізу. У цьому сенсі показовими є 
прояви сучасного потенціалізму у сфері перекладацького аналізу тексту, 
лінгвостилістики, лінгвосинергетики, когнітивного потенціалізму, 
психології перекладу. 

Не відкидаючи прагматичних аспектів потенціалістичної парадигми в 
лінгвістиці, у нашому випадку, найперше, мовиться про розгортання 
нової антропологічної, методологічної і герменевтичної дискусії щодо 
нереалізованих теоретичних і прагматичних можливостей філософії 
потенціалізму в умовах постмодерної реконструкції гуманітарних наук. 
Нова парадигма потенціалістичної філософії науки і освіти повинна: а) 
звернути увагу на органічну  єдність потенціалізму із герменевтичною 
традицією європейської гуманітаристики; б) показати прагматичні 
аспекти потенціалістичної філософії з огляду на сучасні запити і 
досягнення науки; в) окреслити антропологічну та соціокультурну 
перспективу потенціалізму як  конструктивної альтернативи 
постмодерного підходу в гуманітарних дослідженнях. 

Дієвість потенціалістичної настанови в лінгвістиці великою мірою 
зумовлена давньою герменевтичною традицією в європейській 
гуманітаристиці. Зв'язок між потенціалізмом і герменевтикою заледве чи 
можна заперечувати, адже, як показав Г.Гадамер, герменевтика як наука 
про тлумачення текстів дає певну базу для проведення перекладацького 
аналізу тексту, для правильного тлумачення архетексту і створення його 
перекладу. Без цих видів повсякденної діяльності гуманітарія, розуміння 
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не може бути здійснено професійно і якісно. Всі наукові галузі 
перетинаються з лінгвістикою тексту, розробці якої чимало уваги 
приділяють дослідники різних галузей мовознавства. 

Ще одна прихована грань потенціалістичного дискурсу в 
європейській філософії розкривається разом з сучасними досягненнями 
нейробіології, психіатрії й інформатики. Адже накопичений в цих 
галузях досвід підтверджує потенціалістичну аксіому про неможливість 
звести духовну і мисленнєву діяльність до механічних процесів, а також 
підтверджують глибинний, недискретний характер багатьох 
інформаційних кластерів, які супроводжують процеси сприйняття й 
осмислення внутрішньої і зовнішньої реальностей. 

Наступна багатоманітна і глибока герменевтична перспектива 
потенціалізму в українській і європейській лінгвістиці відкривається, якщо 
відстежувати розгортання цієї цікавої концепції з погляду органічного 
зв‘язку філософії потенціалізму з проблемою внутрішнього слова в історії 
європейської філософії. Як сама філософія потенціалізму, так і проблема 
внутрішнього слова, ввійшла у європейську гуманітарну думку під впливом 
філософсько-теологічних доктрин середньовічних богословів. Концепт 
«серце», як і концепт «внутрішнє слово» має стрижневе значення для 
християнської онтології, гносеології, антропології та сотеріології в епоху 
середньовічних тринітарних і христологічних дискусій. У центрі 
середньовічних концепцій була відкрита ще античними стоїками діалектика 
між внутрішнім словом (Logos indiatetos) та словом морфологічно і 
синтаксично визначеним (Logos prophorikos). 

Найбільш впливову інтерпретацію концепту «внутрішнє слово», яку 
сприйняла Західна Європа, ми знаходимо у блаженного Августина. Як 
довів У.Дакроу, Августинова концепція «внутрішнього слова» не була 
сліпим переспівом (чи примітивним запозиченням) відомих категорій 
пізніх стоїків чи Плотіна. У Блаженного Августина концепт «внутрішнє 
слово» є самостійним, всесторонньо осмисленим, актуальним для 
латинського богослова впродовж всієї його філософсько-теологічної 
творчості. Ця ідея Августина виявилася настільки плідною і 
привабливою, що була підхоплена і проінтерпретована у таких видатних 
мислителів як Ансельм Кентерберійський, Альберт Великий, 
Бонавентура та Фома Аквінський. Як один з варіантів інтерпретації 
відповідних ідей Блаженного Августина можна розглядати і лінію 
потенціалізму в європейській філософії. 
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 Людмила Шашкова (Київ) 

 

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИМІР  

ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ НАУКИ І РЕЛІГІЇ 

 

Актуалізація та стрімкий розвиток міждисциплінарного напрямку 

досліджень наприкінці минулого сторіччя дозволяють прогнозувати 

подальші зміни в інтелектуальній традиції ХХІ сторіччя на шляху до 

сучасної синкретичності та нового синтезу історичного, технологічного, 

духовного знання. У такому вимірі постає питання: як створити простір 

для консолідованих зусиль учених, філософів, богословів у пошуках 

такої мови і таких способів постановки проблем, які долали 

епістемологічні, методологічні, аксіологічні особливості окремих 

галузей дослідження та намагалися дати відповіді на глибинні питання 

людського існування?  

Тенденція підсилення гуманітарних характеристик природничо-

наукової діяльності і трансформації методології гуманітарної сфери 

науки до загальнонаукового рівня складає методологічні засади 

дослідження характеру впливу на науку інших феноменів культури, 

зокрема, релігії. З передісторії взаємовідношення науки й релігії – від 

зародження раціональної думки і до новоєвропейської науки – бере 

витоки глибока напруженість між розумом і вірою. Цей факт суттєво 

вплинув на подальшу історію їх відносин і лежить в основі пояснення 

походження й сутності найпоширенішого стереотипу, що зберігся в 

свідомості до сьогодні та визначає взаємини науки і релігії як конфлікт. 

Конфліктність співіснування протягом багатьох століть яскраво 

демонстрували, з одного боку, науковий матеріалізм, а з іншого – 

біблійний буквалізм. Втім, модель конфлікту була домінуючою на етапі 

класичної науки. Альтернативним конфлікту історичним типом 

співвідношення науки і релігії стало визнання їх незалежності як 

самостійних сфер пізнання і діяльності, які орієнтовані на розв‘язання 

різних задач, використовують різні методи, різні мови тощо. Прибічники 

позиції невтручання науки й релігії в справи одне одного вважають, що 

їх завдання не перетинаються: наука прагне фактів і розвиває теорії, які 

їх пояснюють, а релігія спрямовує свій інтерес у сферу людських цілей, 

смислів і цінностей. Дійсно, у науковому співтоваристві поширеним є 

погляд на нейтральність науки по відношенню до віри або безвір‘я через 

розв‘язання нею інших питань. Проте, досягнення теоретичної фізики 
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спростовують простоту і недалекоглядність такого роду тверджень. 

Тільки на перший погляд здається, що науку цікавить будова світу, його 

походження, а релігію – мета його існування, і на цій підставі можна 

стверджувати, що вони працюють в межах зовсім різних парадигм. 

Справа в тому, що на рівні описової онтології, таке твердження має 

рацію, проте якщо перевести його у морально-ціннісну площину, 

настільки просте розмежування провести дуже складно. Загальним 

місцем у протиставленні науки й релігії довгий час залишалася проблема 

цінностей. На відміну від релігії, з її спрямуванням на моральні приписи, 

в науці довгий час залишався домінуючим ідеал нейтральності в 

ціннісному відношенні. Втім, останні десятиліття серед філософів, 

учених, теологів поширюються інші погляди на ціннісний статус науки. 

Модель незалежності представляла відношення науки і релігії на етапі 

некласичної науки. І хоча вона виправдана певним історичним 

контекстом існування, її можна розглядати як запобігання конфлікту, 

проте така модель не пропонує конструктивних напрямків розгортання 

потенціалу взаємовідношення науки й релігії. Якщо наука і релігія 

абсолютно незалежні, то можливість конфлікту між ними виключена, 

але відкидається й можливість конструктивного діалогу, взаємної 

доповнюваності та зв‘язку.  

Наука і релігія виступають як елементи конструювання культурної 

реальності, в межах якої, вони співіснують. І якщо на перший погляд, 

достатньо поверховий, науковий і релігійний типи свідомості здаються 

протилежними, то при більш глибокому аналізі стає зрозумілим, що у 

розгляді фундаментальних проблем вони доповнюють і зумовлюють один 

одного. Безпосереднім доказом сумісності релігії та природознавства, як 

підкреслював М.Планк, при самому критичному погляді на речі, мабуть, є 

той історичний факт, що глибоко релігійними були як раз найвидатніші 

природодослідники всіх часів  Кеплер, Ньютон, Ляйбніц, і цей список 

можна продовжити сучасними науковими персоналіями.  

Створення не тільки наукової, а й будь-якої раціональної картини 

світу є результатом діяльності людини-творця, яка використовує власний 

потенціал інтелектуальних зусиль для осягнення тих аспектів буття, які 

усвідомлюються в якості об‘єктів. Наукова раціональність дає 

можливість людині поглянути на світ з позиції власного „Я‖, усвідомити 

його значущість як творчого початку, використати здатності 

інтелектуального конструювання як інструмент перетворення реального 
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світу. З одного боку, таке значення особистісної самосвідомості в 

науковій діяльності примушує людину шукати в собі причину власних 

вчинків, а значить і нести відповідальність за їхні результати. Але з 

іншого боку, усвідомлення себе в якості творця обмежує внутрішній світ 

людини власною свідомістю, що, за християнськими поглядами, врешті-

решт призводить до руйнування особистості. Людина-творець обмежує 

внутрішній світ власною свідомістю як істиною в останній інстанції, а 

значить – турботою збереження власного одиничного „Я‖. Така позиція 

частково виправдовується історично, через те що допомагає людині 

вижити та пристосуватися до певних природних умов життя: мається на 

увазі той факт, що наукова діяльність людини завжди спрямована на 

розробку стратегій у напрямку з минулого до майбутнього. Саме наукові 

абстракції та ідеальні конструкти допомогли людині пізнати природу, 

обернути стихійні сили природи на свою користь, для задоволення 

потреб суспільства. І все це завдяки тому, що наука дозволяє людині 

визначити мету, до якої слід прагнути, і виробити засоби для її 

досягнення, щоб допомогти людині просуватися вперед у бажаному 

напрямі. Разом з тим, думаючи про майбутнє, людина прагне 

перетворити світ ідеальних моделей і власних абстракцій на реальність, 

щоб не піддатися його оманливості й не заблукати в ньому. 

Ідея прогресу та кращого майбутнього, завдяки технологічному 

поступу людства, віддаляє людину від світу її реальних життєвих 

процесів, від того, що розгортається не в кресленні, або в комп‘ютері, а в 

екзистенціальній ситуації життя. Сучасне, так би мовити, „вислизає‖, 

людина обдумує, що вже зробила і що має зробити, і не думає про те, що 

має „тут‖ і „тепер‖. Для того, щоб розірвати це коло, людині треба вийти 

за межі світу її абстракцій, у ситуацію якого вона сама себе й поставила. 

Досвід ХХ сторіччя показав, що існуюче нині відношення людини до 

світу, до природи, до суспільства, до іншої людини все більше й більше 

сприймається як фактор посилення цивілізаційної кризи. Разом з тим, 

усвідомлення цього підштовхує до пошуку інших шляхів, інших образів 

майбутнього. І такі пошуки не залишаються без результатів, на що указує 

здібність сприймати власне майбутнє та власне ставлення до світу в 

аспекті діалогічності, варіативності, поліпарадигмальності тощо. У такій 

ситуації наукове усвідомлення світу може бути доповненим релігійним з 

буттєвою настановою: шлях до самої себе людина проходить через шлях 

до буття як екзистенційної цінності. Релігійна свідомість дає приклад 
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гармонізації світосприйняття людини, в якому гармонія світу зовнішнього 

підсилює гармонію світу внутрішнього, а система етичних норм і ритуалів 

регулює взаємини людини з оточуючим світом.  

У сучасному соціокультурному контексті постнекласична наука 

підтримує діалог з релігією, який має всі підстави бути конструктивним і в 

перспективі мати продовження. Історія людства вже переживала періоди, 

коли домінували релігія чи наука, але гіпотеза їх взаємного виключення не 

отримала культурного виправдання.  Отже, моделі конфлікту, 

незалежності чи навіть гармонії науки і релігії (що характеризує сучасні 

богословські інтерпретації) не можна розглядати як вичерпні. Реальна 

історія їх відносин значно багатша і дає підстави визнавати 

багатоманітність форм взаємовідношення науки і релігії, беручи до уваги 

діалог, який особливо активно відбувається протягом останніх десятиліть. 

Саме діалог дозволяє підтримувати рівновагу між наукою і релігією, 

раціональним і ціннісним в культурному контексті сучасності.  

Сьогодні наука і релігія не є тими галузями знання, що конфліктують. 

Але реальна історія їх взаємовідносин, яка мала драматичні сторінки та 

події, що вплинули на розвиток світової культури, потребує свого 

осмислення та реконструкції, очищення від нашарувань і викривлень 

кон‘юнктурного характеру. З одного боку, у науки немає якогось 

особливого привілейованого доступу до знання, який здійснюється за 

допомогою деякого досконалого „наукового методу‖, що суцільно 

знаходиться в її розпорядженні. З іншого боку, і богослов‘я не володіє таким 

привілейованим доступом до знання через деяке утаємничене джерело 

„одкровення‖,  що суцільно знаходиться в його розпорядженні та істинність 

якого не можна піддати сумніву. Обидві дисципліни лише роблять спроби 

усвідомити цінність власних контактів з багатоманітною реальністю. 

Домінуючими історичними типами відношення науки і релігії у 

парадигмальному вимірі класичної науки є конфлікт, некласичної науки 

– незалежність, а постнекласичної науки – діалог. Отже, діалог науки і 

релігії  має бути оцінений не лише в ретроспективі. Позитивна 

перспектива такого діалогу, осмислення дискусій між ученими і 

богословами з онтологічних, епістемологічних, аксіологічних питань має 

відбуватися лише в культурному контексті, в якому жоден з учасників не 

має особливих привілеїв.  
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Віталіна Широкова (Київ) 

 

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДУШІ ТА ТІЛА  

ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 

Сучасні соціально-політичні процеси в Україні, особливо останніх 

10 років, визнаються усіма дослідниками мінливими, незалежно від їх 

політичних та світоглядних орієнтацій. Не підлягає сумніву, що 

сучасному українському суспільству притаманні кардинальні суспільні 

перетворення, в яких центральне, фундаментальне місце належить 

людині, "природа" якої постійно викликає жагучий, підвищений 

інтерес богословів, філософів, політиків, діячів мистецтва (отже,  

людина є інваріантною проблемою культури). У зв‘язку з цим 

необхідно звернути  увагу на два аспекти. 

По-перше, ще видатний український філософ Г. Сковорода, 

аналізуючи бівалентність "людина-світ" в діалозі "Наркіс", акцентував 

увагу на неоднозначному розумінні "природи" людини. Якщо врахувати, 

що в цей же час І. Кант в "Критиці чистого розуму" сформулював 

максиму, згідно з якою ми не знаємо, якою є "річ в собі", оскільки вона 

дається нам в явищах, то не лише світ речей, які існують незалежно від 

людини, але й сама "людська природа" виступає як опозиція феноменів і 

ноуменів. Отже, була сформульована специфічна антрополого-

епістемологічна альтернатива: або в пізнанні "людської природи" ми 

повинні відмовитися від прагнення вийти за сферу феноменів, або ж нам 

необхідно шукати якісь особливі феноменальні її характеристики, які б 

компенсували цю відмову "озоріннями" в нову феноменальну 

реальність, яка б дозволила зрозуміти цілісність "людської природи". 

Водночас і саме розуміння "людської природи" – нетривіальна проблема. 

У філософії, християнській філософії антропології, а пізніше й у 

філософській антропології людину розглядали з двох сторін. Одні 

вважали людину такою, що складається з духу, душі та тіла, інші – з 

душі і тіла. Склалося протиріччя, яке пронизало усю європейську 

культуру, оскільки розуміння єдності, цілісності "людської природи" 

було різним. У філософії (зокрема, феноменології) ХХ століття виходом 

із названої гносеологічної ситуації став перехід метафізики та 

людинознавства від класичного (переважно ієрархічного, лінійно-«одно 

векторного») способу осягнення сутності людини та світу до 

гетерогенного, багатовекторно-полівалентного. 
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По-друге, в буденному житті, як правило, люди не замислюються над 

питаннями, «у чому особливість таємниці людської душі?» «у чому 

сутність взаємозв‘язку душі і тіла?», вважаючи це промислом Божим, чи 

проявом самої природи. Коли ж людина ставить перед собою ці питання, 

то відповідь набуває характеру асиметрії інтуїтивного та теоретичного 

уявлення про душу, про взаємозв‘язок душі і тіла. З одного боку, коли 

людина ставить ці питання самій собі, то відповідь їй здається цілком 

зрозумілою, безпомилковою, адже для неї немає нічого більш близького, 

інтимного та достовірного, аніж власне, внутрішнє «Я», яке 

самоусвідомлюється. Отже, людина у повсякденному самосприйнятті, 

чи, як нині прийнято говорити, у фолк-психології, здатна підписатися 

під формулою «cogito  ergo sum».  

З іншого боку, коли філософи, психологи чи когнітивні вчені 

об‘єктивно, чи «з позиції третьої особи», прагнуть теоретично визначити 

душу, або, що іще складніше, взаємозв‘язок душі і тіла, або хоча б 

окреслити їх приблизні межі та складові, феномен розпливається, 

втрачає своє обмеження, «втікає» від «визначення в поняттях». У 

сучасній філософії це знаходить відображення у розмаїтті розуміння 

того, що варто вважати станом душі, даними досвіду, сприйняттями, 

чуттєвим досвідом, рефлексією, когнітивним, свідомим чи несвідомим. 

Усі попередні та сучасні прагнення створити теоретично-достовірну 

картину людської душі, взаємозв‘язку душі і тіла, стикаються з тим, що 

дослідникам необхідно розплутувати клубок феноменів, що називаються 

душею, взаємозв‘язком душі і тіла, і що є досить складним та не завжди 

чітким перспективним завданням. 

У цілому філософська, чи метафізична проблема, стосовно «людської 

природи» є питанням про дослідження її як феноменальної цілісності, 

яка в першому наближенні виступає як взаємозв‘язок душі і тіла, і втрата 

якого призводить до зникнення людини як такої, як суб‘єкту. 

Взаємозв‘язок душі і тіла можна аналізувати за  допомогою таких 

категорій як «річ», «властивість», «мислення», «живе тіло», «живий 

рух», «ентелехія» та інших, що дозволяють проводити його дослідження 

в контексті загальнофілософської проблематики.  

Варто зазначити, що знайомство з напрацюваннями дослідження 

взаємозв‘язку душі і тіла дозволяє зробити висновок про те, що і в 

сучасній європейській культурі названі феномени виступають як полюси 

опозиції. Відповідний дуалізм властивий також наукам, які досліджують  

взаємозв'язок душі і тіла. Проблема взаємозв‘язку душі і тіла, проте, не 

може бути редукована лише до психофізіологічної проблеми. Вона є 
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фундаментальною проблемою людської культури, тому що людська 

діяльність (і матеріальна, й ідеальна), як така, будучи за своєю суттю 

самодіяльністю, припускає й осмислення самої себе. Осмислення 

(рефлексія) у цьому розумінні є особливе оперування суб'єктом 

діяльністю власної свідомості. Отже, в тенденції цієї діяльності 

породжуються ідеї, образи, поняття й судження як про цю діяльність, так 

і про цю свідомість. На нашу думку, психофізіологічна проблема є 

однією із проблем єдності душі і тіла, при цьому, досить істотною. Нині 

психофізіологічна проблема пов'язує в тугий вузол ряд надзвичайно 

істотних філософських, природничих і культурологічних питань, що 

підвищує актуальність її докладного теоретичного аналізу як у площині 

самої філософії (історії філософії), так і в плані завдань великого 

комплексу наукових дисциплін, залучених до дослідження людини як 

цілісності. Психофізіологічна проблема має давню історію. Їй 

присвячена значна кількість праць. Навколо неї не припиняються 

дискусії як у спеціальній, так і у філософській літературі. Однак 

говорити про остаточне її вирішення було б передчасним. А це означає, 

що необхідно продовжувати дослідження також й у цьому напрямі.  

Важливого значення у сучасних умовах набуває розробка, перш за 

все, світоглядних і культурологічних аспектів психофізіологічної 

проблеми, логічний аналіз її понятійного апарату, дослідження 

методологічних питань психології та фізіології. Психофізіологічна 

рефлексія – це також багатовіковий, але не монодисциплінарний, а 

транскультурний дискурс. Основні зусилля учасників цього дискурсу 

сконцентровані на занепокоєнні щодо екзистенціального статусу 

людського буття у Всесвіті. 

Взята у загальному вигляді, психофізіологічна проблема має своїм 

специфічним об‘єктом саме суб‘єктивну реальність як персональну  

цілісність «Я» та як всяке окреме, в якому співіснують і взаємозв‘язані 

душа і тіло індивіда. Саме якість суб‘єктивної реальності  як «текуче 

нинішнє»  засвідчує існування індивіда (особистості); за межами цієї 

якості часовий «перебіг» індивіда (особистості) (у глибокому сні, комі і 

т.п.) є  небуття, смерть. 

Властивості душі (воля, розум, емоції та ін.) існують лише у формі 

суб‘єктивної реальності. Лише в цій формі існують любов і творчість, 

воля та самовизначеність. Всі інші цінності, всі дії щодо реалізації мети 

особистості не мислимі поза цією формою, яка виражає сутність живої 

людської душі в усіх її іпостасях: величі та падінні, фантазії та 

реальності, здоровому ґлузді та втраті розуму.  
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 Віктор Семиколенов (Сімферополь) 

 

ПРО РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ У НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ 

 

Цінності складають систему філософсько-методологічних засад 

наукового знання. Питання трансформації ціннісної системи у 

науковому знанні неможливо оминути з тієї причини, що наука в 

сучасному світі є однією з найважливіших сфер соціального життя, вона 

залучена до розв‘язання проблем глобального характеру і визначає вибір 

життєвих стратегій людства. Сьогодні ми можемо вести мову про 

становлення нової системи цінностей у науковому знанні, оскільки 

йдеться про глобальні аксіологічні зрушення, а не лише про незначні 

зміни у межах парадигми. Іноді під сумнів підпадає навіть сама цінність 

наукового знання, а також колишні норми і критерії наукової 

раціональності, одним з яких було поняття наукової істини, яке в 

надіндустріальному суспільстві втратило ціннісну компоненту. 

Цінності відіграють важливу роль як за часів  нормальної науки, коли 

вони визначають об'єкти і процеси, які становлять область дослідження, 

окреслюють коло питань, що знаходяться в компетенції теорії, 

встановлюють норми дослідження, так і в період, коли відбувається 

відкидання старої та становлення нової парадигми. 

Оціночні судження не вважалися суттєвим складником наукового 

знання приблизно до початку ХХ століття. Сьогодні ми можемо 

стверджувати, що ідея ціннісного нейтралітету науки залишилася в 

минулому. У сьогоденні особливої актуальності набуває ідея 

гуманізації наукового знання. Відбувається це, ймовірно, тому, що 

людство починає усвідомлювати небезпеку, яку приховує в собі наука, 

зорієнтована лише на практичний результат. Гуманізація знання 

припускає, що в основі науки міститься певна система базових 

цінностей. Ідея ціннісно-нейтральної науки виявляється не просто 

неспроможною. Внаслідок того, що вчений або, вірніше, наукове 

співтовариство не може відмовитися від системи цінностей, бо вони є 

одним з найважливіших компонентів парадигми, ця ідея криє в собі 

приховану загрозу. Якщо в надіндустріальному суспільстві з його 

цінностями і пріоритетами наука зберігатиме нейтралітет, то це може 

привести до негативних наслідків. У сучасних умовах учений не має 

морального права бути ціннісно-нейтральним.  

Відомо, що не лише внутрішньонаукові, а й позанаукові цінності 

можуть чинити вплив на наукове знання. У зв'язку з цим, доцільно 
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розглянути вплив цінностей техногенної цивілізації на науку. Цінності 

сучасного суспільства направляють науку передусім на задоволення 

щоденних потреб пересічного споживача. Таким чином, наука 

забезпечує інтереси суспільства споживання, а також елітарних 

соціальних груп, які бажають і мають можливість цим суспільством 

керувати, повною мірою виправдовуючи своє існування як соціального 

інституту. Такий позанауковий чинник, як соціальне замовлення, що 

має іноді яскраво виражений характер комерціалізації, є визначальним 

для розвитку цілих галузей наукового знання. Споживчі цінності, що 

сповідуються сучасною наукою, знаходять підкріплення в суспільній 

свідомості. Вищезазначені явища однаково стосуються процесів, які 

відбуваються як в гуманітарному, так і в природничо-науковому 

знанні. Тенденції розвитку сучасного суспільства вказують на те, що 

цінність наукового знання повинна зростати,  проте ми не можемо не 

зазначити, що воно все більше відчужується від людини і відходить від 

гуманістичних орієнтирів. 

 

 

 Софія Морська (Чернівці) 

 

НАУКОВІ ПАРАДИГМИ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 

 

На думку І. Канта, найпрекрасніша любов у світі – любов до порядку. 

Справді, людина в усі часи прагнула впорядкувати, по-перше, свої 

знання про світ, експлікувати причиново-наслідкові зв'язки у всій 

сукупності їх виявів, які проникають до людської свідомості через 

органи чуття, по-друге, в результаті такої рефлексії, вона намагається 

раціонально-практично впорядкувати життєвий простір. 

Саме завдяки такому прагненню виявити і точно описати механізми 

функціювання об‘єктивної реальності наука з часів промислової 

революції стала потужною силою, що в багатьох аспектах визначала 

стратегію життєдіяльності більшості людей. Та згодом з‘ясувалося, що 

матеріалістична і механістична орієнтація науки призвела до втрати 

людиною своєї ідентичності, тобто власне людського в собі. Логіка 

науково-технічного поступу не лише не зробила людину щасливішою, а 

й породила цілу низку проблем, які загрожують існуванню людства. 

Незважаючи на чіткість критеріїв розвитку теоретичного знання, сам 

процес еволюції науки не є поступовим, рівномірним, упорядкованим. У 

своїй відомій праці «Структура наукових революцій» Т. Кун уперше 
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переконливо показав, що цей процес не є лінійною прогресією, тобто, 

поступовим накопиченням знань і деталізацією попередніх теорій. 

Навпаки, простежується певна циклічність зі специфічними стадіями і 

характерною динамікою. Центральна в теорії Т. Куна концепція зміни 

парадигм репрезентує ще й закономірність і передбачуваність цього 

процесу. Тобто, замість осмислення вічних і незмінних закономірностей 

розвитку наукового пізнання, доречніше звернути увагу на їх історичну 

динаміку та зумовленість. 

«Ключовим пунктом процесу зміни парадигм у сучасній філософії є 

заміна її основного питання» [1, с.156]. Для класичної наукової 

парадигми пріоритетною була ціннісно нейтральна наукова істина, 

абстрагована від моралі, норм і будь-яких інших соціокультурних 

чинників. Така настанова саме й зумовила формування певної 

антитетичності науки. З одного боку, вона – потужна інтелектуальна 

сила, здатна дедалі глибше пізнавати світ, а з іншого – не менш потужна 

практична сила, спроможна цілеспрямовано трансформувати природу, в 

тому числі й саму людину як її частину. 

Закономірна зміна історичних типів раціонального пізнання 

зумовлює зміну філософських і методологічних настанов, адже 

парадигмам постнекласичної науки, що почали формуватися з середини 

ХХ ст., притаманний цілісний підхід до суб‘єкта і об‘єкта (тобто, 

суб‘єкт-об‘єктна когерентність), інтеграція аксіологічного, передусім 

етичного, та соціокультурного аспектів у науковий процес. 

Нерозривність суб‘єкта і об‘єкта детермінована тим, що принцип 

об‘єктивного наукового пізнання дійсності завжди опосередкований 

людськими когнітивними можливостями. Тому зміст наукового знання 

має об‘єктивний і суб‘єктивний вимір. 

Суб‘єкт невіддільний від соціокультурних цінностей, тому що він з 

усіма своїми якостями став одним зі складників об‘єкта наукового 

пізнання. Включення суб‘єкта веде за собою інтеграцію ціннісно-

цільових структур у процес раціонального осмислення дійсності. Це 

явище найбільш характерне для постнекласичної науки. «Під час 

вивчення «людиновимірних» об‘єктів, – пише В. Стьопін, – пошук 

істини виявляється пов‘язаним з визначенням стратегії та можливих 

напрямів практичного перетворення такого об‘єкта, що безпосередньо 

зачіпає гуманістичні цінності. У цьому зв‘язку трансформується ідеал 

«ціннісно нейтрального дослідження» [2, с.166]. 

Наукове пізнання та його результати є невід‘ємною частиною 

життєдіяльності цілого соціуму, що у свою чергу несе зміни і в життя 
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окремої людини. «Наукове пізнання більше не може мислитися поза 

духовністю, моральними та іншими ціннісними вимірами. Очевидно, що 

постнекласична наука є ціннісно релевантною.» [3, с.70]. 

Отже, можемо констатувати, що дедалі більше заглиблюючись у 

сферу наукової діяльності, людина дедалі повніше усвідомлює свою 

«присутність» у процесі раціонального пізнання. Сукупність факторів, 

які вливають на динаміку наукових парадигм, тісно пов‘язана зі змінами 

у соціокультурній сфері життєдіяльності людства. Усвідомлення 

детермінуючих чинників змін в аспекті соціокультурних цінностей 

дозволяє знайти ключ до його удосконалення та розв‘язання глобальних 

аксіологічних проблем. 
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 Владимир Черненко (Харьков) 

 

ЭТОС «НЕВОЗМОЖНОГО» КАК ПАРАДИГМА 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ XXI ВЕКА 

 

Этос гуманитарного знания заключается в воспроизводстве 

ответственной личности способной к самодетерминации. Личности, 

способной выстраивать мотивацию своего поведения, не столько 

опираясь на традицию, сколько на самостоятельное ответственное 

суждение в горизонте конечности и постоянного риска (по словам М. 

Бахтина «своего не-алиби в бытии»). Личности, способной 

противостоять чисто механическому соединению элементов Мира 

рядоположенных в пространстве и времени. Личности, открытой 

неопределенности возможного, способной брать на себя 

ответственность, быть гарантом внутренней связи взаимопроникающей 

мировой коэкзистенции: мера моей личностности прямо 
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пропорциональна той мере неопределенности, за которую я готов нести 

ответственность. «В основе единства ответственного сознания лежит не 

принцип как начало, а факт действительного признания своей 

причастности к единому бытию-событию, факт, не могущий быть 

адекватно выражен в теоретических терминах, а лишь описан и участно 

пережит…» [1, с.41]. Из этого факта рождается восприятие мною Мира 

не как случайной данности, а чего-то такого, что требует основания 

(обоснования).  Это требование – способность переживать предмет и 

Мир в целом, как действительную единственность, что, в свою очередь, 

обусловлено моей единственностью. Однако плата за это – ощущение, 

что я нахожусь в мире безысходной действительности, а не случайной 

возможности; осознание собственного не-долженствования в бытии (как 

раз то, что пытался втолковать Воланд Берлиозу на Патриарших прудах 

в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова), и стремление обрести это 

долженствование, встав на путь разворачивания взаимоотношения с 

трансцендентным (священным), либо на путь мужественного 

погружения в абсурд существования (Сизиф А. Камю). «Структура 

ответственной жизни определяется двояким образом: через 

связь/обязательство жизни с человеком и Богом и через свободу 

собственной жизни. Именно связь/обязательство жизни с человеком и 

Богом располагает эту структуру в свободе собственной жизни. Без этой 

связи и без этой свободы нет никакой ответственности. Лишь в 

связи/обязательстве ставшая самоотверженной жизнь стоит в свободе 

собственнейшей жизни и деятельности» [2, с.261].  

Личность не дана самим фактом наличия Мира, она может 

проявиться или не проявиться в Мире: конечность – страх – 

отчаяние/любовь – долженствование – ответственность – поступок – 

Личность. Моѐ не-алиби в мире «…создаѐт конкретное долженствование 

– реализовать всю единственность, как незаменимую во всем 

единственность бытия, по отношению ко всякому моменту этого бытия, 

а значит, превращая каждое проявление моѐ: чувство, желание, 

настроение, мысль – в активно-ответственный поступок мой» [1, с.54].  

Однако необходимо отдавать себе отчѐт в том, что личностное 

начало может стать проводником как добра (Христос, Будда…), так и 

метафизического зла (Гитлер, Сталин…) в мире. Это зависит от того, 

отчаяние или любовь будут положены в основание еѐ (личности) 

экзистенции. Ценностное многообразие бытия «может быть дано только 
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любовному созерцанию, только любовь может удержать и закрепить это 

много- и разнообразие, не растеряв и не рассеяв его… только любовно 

заинтересованное внимание может развить достаточно напряженную 

силу, чтобы многообразие бытия, не обеднив и не схематизировав его» 

[1, c.59]. Мир не подчиняется какой-либо закончено-выделенной 

этической системе – это  показал крах идеологий ХХ века. Мир может 

быть восполнен лишь любовью, причем любовью «невозможной», той, 

что не может полностью реализоваться, только в этом мире, а взыскует 

мира горнего. Задача гуманитарного знания – оформлять и удерживать 

данный «этос невозможного», постоянно воспроизводя его. При этом 

необходимо помнить,  этос – это то, что формируется в условиях 

неопределенности, что, в свою очередь, может восприниматься либо как 

проклятие, либо как благословение. («Ах, это была жизнь? Ну, что ж, 

еще раз!» Ф. Ницше). 

В свое время Платон, пытаясь ответить на извечный вопрос 

онтологии «Почему есть нечто, а не ничто?», ввел категорию «Блага»; 

быть – более благое состояние, чем не быть. Христианство дополнило 

эту мысль, указав на то, что благо заключено не в самом факте 

существования, и подтверждение тому – хрупкость самой жизни, а в 

бытии как предложенном Даре, который может быть как принят, так и 

отвергнут (Иван Карамазов). Благо – это и есть этость (этос) вот-этого-

самого конкретного единственного бытия личности, который 

противостоит единственному уникальному Творению в ценностно-

эстетическом акте взаимоприятия, как равное равному. «Момент уже-

наличности во всем бытии, уже содержательно определившийся лик 

бытия – этость бытия нуждается во внесмысловом оправдании, ибо она 

только фактична (упрямо налична) по отношению к заданной полноте 

событийного смысла… Все, что уже есть, неоправдано есть, оно как бы 

осмелилось уже определиться и пребывать (упрямо) в этой своей 

определенности в мире, который весь еще предстоит в своем смысле, в 

своем оправдании, подобно слову, которое хотело бы сплошь 

определиться в еще недосказанной и недодуманной фразе» [1, с. 194]. 
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Євген Паламарчук (Київ) 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ОСОБЛИВОСТІ АКМЕОЛОГІЇ  

В ГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

Вже у ХІХ ст. гуманітарна парадигма знаходить відголоски у 

науковому дискурсі, оскільки при витоках гуманітарної парадигми є 

філософування В.Дільтея, Ф.Ніцше, Е.Гусерля, М.Шелера, М.Гайдеґера 

та ряду інших мислителів. Більшість із досліджень цих філософів 

присвячені питанням людини її духовності та специфіці буття. У той час 

з‘являються нові дисципліни, які розвивають дану парадигму, більше 

того вони є міждисциплінарного характеру. Бурхливого розвитку 

набирають такі дисципліни, як педагогіка, психологія, 

літературознавство, соціологія тощо. Також великого значення 

набувають дисципліни природничого характеру, такі як фізика, хімія, 

біологія... В силу трансформаційних рухів та наукових метаморфоз, 

основною специфічною рисою яких є продукування через синтез й 

реалізацію через симбіоз, з‘являються якісно інші, методологічно 

потужніші форми наукового пошуку. Тому не дивно, що на початку ХХ 

ст. у дослідженнях психологічно-педагогічного спрямування з‘являється 

нова дисциплінарно сформована наука – акмеологія, що розвивається, як 

гуманітарно-природниче знання, акумулюючи дослідження 

гуманітарних дисциплін та продукує потенціал природничим. Таким 

чином, актуалізується питання специфіки акмеології у контексті 

гуманітарної парадигми. 

Акмеологія за своєю природою є, як міждисциплінарною так і 

трансдисциплінарною, однак в даному дослідженні ми розглянемо 

тільки особливості її міждисциплінарності. Дослідження сфери 

акмеологічного топосу чітко демонструють її диференціацію на 

природничо-наукову, гуманітарну та технологічну орієнтації (І.Семенов, 

М.Ажажа), і з цим варто погодитись, оскільки дана дисципліна 

зародилась на перетині різноманітних напрямків дослідження. Однак 

базовими засадами є саме гуманітарні дисципліни, які постулюють 

пріоритетність людини у ході дослідження, що, власне, виказує 

параметрально-векторну особливість акмеології у її функціонуванні в 

гуманітаристиці. 

Досліджуючи сутність та специфіку людського професіоналізму, 

акмеологія вивчає процеси та способи здійснення різними спеціалістами 

професійної діяльності, синтезуючи для цього досягнення інших наук 
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про людину, в першу чергу, філософії, соціології, психології, фізіології, 

генетики та педагогіки [1, с.7]. Звісно, дані дисципліни розглядали 

питання людини, її творчі потенції, професіоналізм тощо. Ще до 

акмеології, як науки, проте, саме вона загострила увагу на зрілості 

людської особистості, що дає змогу розкрити потенціал людини у її 

практичній та гуманістичній діяльності. Синтезуючи природничі і 

гуманітарні знання, акмеологія розкриває ті грані людини, які 

розглядались тільки як аспекти певного наукового знання, це 

професіоналізм, творчість, освіта дорослих тощо. 

Варто загострити увагу й на тому, з якими саме науками акмеологія 

тісно співпрацює. За твердженням І.Семенова, завдячуючи соціально-

гуманітарній природі та аксіологічно-гносеологічному статусу, 

акмеологія, тісно пов‘язана із такими соціальними науками, як історія та 

культурологія, соціологія та економіка, політологія та конфліктологія, 

педагогіка й екологія [2, с.137]. Тобто, це ті науки, які збагачують 

гуманітарну парадигму і розкривають її цілісність. На певному етапі свого 

розвитку, акмеологія перетинається з кожною із цих дисциплін. Так, із 

соціологією (соціальна філософія) розроблена ціла програма 

акмеологічного дослідження соціуму. Педагогіка та психологія 

переплітаються, як між собою так і є базовими для акмеологічного знання, 

оскільки комплексно досліджують людину у певний період її розвитку. 

Гуманітарна парадигма формується як специфіка гуманізації людини, 

тому застосовуються усі дисципліни які сприяють даній тенденції, 

акмеологія ж є саме тієї дисципліною, яка покликана гуманізувати, як 

особистість так і соціум. Тому розвиваючи питання акмеологічного 

дискурсу, ми сприяємо гуманізації українського люду, адже саме така 

настанова є пріоритетом для сучасного наукового дискурсу. 

Резюмуючи вище сказане, можемо прийти висновку, що акмеологія, 

як наука є самодостатньою, і водночас вона приймає активну роль у 

дослідженнях прикладного характеру, що є прикметним для 

міждисциплінарних типів досліджень. Особливо це проявляється у 

гуманітарній парадигмі, оскільки вона є сферою міждисциплінарних 

досліджень. 
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 Юлія Ткачова (Чернівці) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПАРАДИГМИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 
Поняття комунікації широко розповсюджене у сучасній культурі. В 

осмисленні комунікативних феноменів зацікавлені представники 
наукового співтовариства: лінгвісти, соціологи, психологи. Особливо 
популярною тема комунікації стала у філософських вченнях ХХ ст. 
(праці Б.Рассела, Л.Вітгенштайна, Ф.де Соссюра, Ч.Морріса, М.Бубера). 
Феномен комунікації досліджувався і мислителями в галузі теорії 
інформаційного суспільства (Д.Белл, Е.Тоффлер). Про різноманітні 
моделі комунікації писали Г.Д.Ласуел, Н.Вінер, Р.Барт, М.Фуко.  

Сьогодні комунікативна філософія стає новою парадигмою в історії 
філософії, яка прагне подолати вади філософії буття і філософії 
свідомості. Основою цієї парадигми стала трансцендентальна (ідеальна) 
мовленнєва прагматика, яка спрямована на виявлення більш 
фундаментальних засад, аніж ті, які детерміновані людською 
суб‘єктивністю. Саме поняття «парадигма», популяризоване та 
поширене Томасом Куном, який опублікував 1962 року відому книгу 
«Структура наукових революцій», нині залишається дуже поширеним і 
постійно використовується, в тому числі й у комуніктивно-
методологічному дискурсі. Під парадигмою він розуміє «визнані всіма 
наукові досягнення, які впродовж певного часу дають науковому 
співтовариству модель постановки проблем і їх розв‘язання» [1,с.17]. 

Характеризуючи комунікативний підхід у соціальному пізнанні, 
І.П.Фарман зауважує, що саме в працях представників 
інтеракціоністичного теоретико-методологічного напрямку були 
розроблені дослідницькі програми, що орієнтувались на комплексний 
аналіз, синтетичність, а також гуманітарний зміст пізнання. На думку 
І.П.Фарман, ознаками та важливими положеннями комунікативного 
підходу є інтерсуб‘єктивність, продуктивний дискурс і конструктивний 
діалог, що поширюється на усі сфери людської життєдіяльності, а також 
«комунікативна раціональність», в розумінні необхідної і принципової 
форми організації та проведення самої дискусії, орієнтації на 
комунікативно досягнуте розуміння та взаємодію [2, с.229-230]. Ці 
положення є не лише важливою теоретико-пізнавальною  та 
методологічною інновацією, але є і певною ціннісною орієнтацією для 
розвитку суспільної свідомості. 

Умовно можна виокремити три напрями розуміння комунікації у 
філософії науки. Перший, так званий методологічний підхід ґрунтується 
на класичній позитивістській методології суб‘єктно-об‘єктних позицій. 
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Цей підхід представлений концепціями системного підходу, 
інформаційного суспільства, технологічного детермінізму та ін. Друга, 
некласична методологія представлена філософією Юргена Габермаса. 
Він розробляє концепцію, яка ґрунтується на дихотомічному поділі двох 
сфер існування людини – сфери взаємодії людини з природою та сфери 
міжособистісного спілкування. Крім того, проблема комунікативної 
раціональності набуває у нього міждисциплінарного характеру та стає 
новою методологічною основою. Мова йде про методологічну настанову 
скеровану на філософію свідомості, де розвиток комунікативних 
відносин дає змогу вести розумний діалог усіх з усіма. Останній, 
постнекласичний підхід розглядає комунікацію як активне середовище, 
що здатне самооргнізовуватись. У науковому пізнанні особливими 
проявами комунікативності в науці стали ідеали та норми наукового 
дослідження. Саме вони визначають для вчених зразки теорії, методу, 
факту, доказовості, обґрунтованості, аргументованості знання. Проте ці 
ідеали і норми можуть інституалізуватися та транслюватися в 
пізнавальній діяльності лише через комунікації та завдячуючи лише їй. 
За допомогою теорії комунікації можна надати цілісне уявлення про 
закономірності суттєвих зв‘язків в різноманітних видах комунікації.  

Особливістю комунікативної дії в науці є те, що вона, перш за все, 
орієнтована на пошук взаєморозуміння між вченими і лише потім – для 
отримання результату – знання. До прикладу, тотальне вивчення 
наукових комунікацій соціологами, психологами та іншими 
спеціалістами на межі 50-60 років ХХ ст. було пов‘язане з пошуком 
можливості інтенсифікувати дослідницьку діяльність. Комунікативну 
інтерпретацію отримали практично усі інформаційні процеси, що 
відбувались в сучасній науці. Науковці зробили висновок, що вивчення 
комунікації в науці має велике методологічне значення (дані результатів 
епістемологічних, соціологічних, інформаційних досліджень вдається 
звести в єдину картину, а отримана в дослідженнях інформація стала 
основним обґрунтуванням «організаційної революції» в США).  

Сьогодні комунікативна парадигма залишається однією з домінуючих 
тенденцій у сучасній філософії і володіє чималим методологічним 
потенціалом у галузі наукового знання, оскільки проблеми 
взаєморозуміння між людьми, подолання відчуженості у сфері 
міжособистісної комунікації ще довго будуть залишатися актуальними.  
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 Сергій Яремчук (Чернівці) 

 

МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО  

СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ 

 

Для розвитку соціологічного знання важко переоцінити значення 

теорії. Адже завдяки їй відбувається кристалізація нашого розуміння 

соціального буття, ми звертаємось до неї для пояснення фактів і процесів 

соціальної дійсності, щоб усвідомити і концептуалізувати особливості 

прояву різноманітних аспектів соціального життя. Аналітичне 

теоретизування зароджується разом із формуванням соціології як 

позитивної науки про суспільство. Спочатку воно базувалося, як 

зазначає Дж. Тьорнер [1], на загальнонаукових принципах, які 

передбачали наявність реальності особливого роду (що існує поза нашим 

сприйняттям і незалежно від нього). Надалі соціологічне теоретизування 

збагачувалося різноманітними аналітичними принципами та підходами, 

які сформували ту дисциплінарну монолітність, що скріплюється радше 

єдиною предметною областю соціології як науки, ніж одностайністю в 

підходах і способах дослідження. Відтак, сучасна соціологічна наука 

характеризується відсутністю єдиної загальновизнаної теорії 

суспільства, а отже, становить набір різних підходів і способів 

концептуалізації соціальної дійсності. 

Таке розмаїття теоретичних надбань, що доповнюють один одного, 

суперечать одне одному або ж дають змогу критично переосмислити 

певні висновки, утворює мозаїчну картину суспільного життя. 

Соціологічний дискурс не утримується в межах однієї традиції, школи, 

напрямку, демонструючи значну дисперсію парадигмальних установок, 

за рахунок чого відбувається взаємозбагачення концепціями та 

поняттями. Кумулятивний характер соціологічного знання зумовлює як 

різносторонню критику попередніх теоретичних набутків у сучасних 

соціологічних теоріях, так і спроби нового синтезу старих 

протилежностей. Отже, тенденція до синтезу різних традицій 

соціологічного аналізу, до створення теорії, яка б включала все розмаїття 

дослідницьких підходів і надбань соціологічної думки – найвиразніше 

явище сучасної соціології. 

Такий дискурс становить щось на зразок суперництва всередині 

дисципліни між послідовниками різних традицій, шкіл, напрямків. Він 

зародився разом із становленням соціології як окремої науки і 

залишається головною формою розвитку соціологічного теоретизування 

в наші дні. Так, за визначенням В. Танчера, «соціологічна теорія 



51 

 

сьогодні становить сукупність окремих теоретичних узагальнень різних 

боків і сфер суспільного життя, на яких зосереджують свою увагу ті чи 

інші дослідницькі напрямки» [2]. І якщо теорія є центром, ядром 

наукової дисципліни, то соціологію можна вважати 

«мультипарадигмальною» наукою.  

Відтак мультипарадигмальність соціології передбачає одночасне 

існування рівноправних і взаємодоповнювальних концепцій. Така 

ситуація одними соціологами критикується, а іншими – схвалюється. 

Щодо позитивних моментів зазначимо, що розмаїття теоретичних 

концепцій слугує надійним захистом від догматизму, який породжується 

рамками однієї теорії, зокрема в тоталітарних суспільствах. Втім, 

більшість соціологів дотримуються поглядів, рівновіддалених від цих 

крайніх позицій. Пізнавальний і нормативний сенс парадигм у соціології 

так само, як і в інших галузях науки, визначає гносеологічну поведінку 

соціологів, котрі прагнуть за їхньою допомогою вирішити певні 

пізнавальні завдання.  

На думку М. Соболевської [3], сучасне соціологічне знання має 

високий рівень дисконтинуальності й контекстуальності, що є 

свідченням його експертного характеру, і радше розчаровує тих, хто 

очікує отримати «узагальнене знання, що представляє соціальне». 

Претензії соціології на статус універсальної синтетичної науки, яка 

пізнає «суспільство в цілому», «соціальне як таке» або «цілісну історію 

людства» залишилися в минулому, так само, як і ідея уніфікації 

теоретичної мови соціології. Спроби соціологів створити загальну 

теорію, яка б дозволила виводити всю сукупність і розмаїття явищ 

суспільного життя та процесів, що ними управляють, зазнали невдачі. У 

цьому сенсі Т. Парсонс, Н. Луман, Е. Гіденс і П. Бурдьє є останніми 

класиками соціології. Тому сьогодні важко уявити соціологію як 

«номотетичну» дисципліну, про яку мріяли її засновники і в яку вони 

вірили, як в ньютонівську фізику. Тим не менше, ми не можемо 

шкодувати про те, що вивчення емпіричних закономірностей, яке стоїть 

на проміжному рівні між своєрідністю фактів і недосяжною 

універсальністю, не посідає почесного місця в планах дослідників.  

Розглянувши сучасний стан соціологічного теоретизування в цілому, 

звернемо увагу на ті тенденції, які визначають наукові пошуки сучасних 

теоретиків. Однією з них є рух у напрямку теоретичного синтезу, 

поєднання різноманітних підходів, на базі яких виникають нові 

теоретичні конструкції та побудови. У сучасній соціології відбувається 

не руйнування теорій та відкидання парадигм, а радше навпаки, за 

визначенням П. Штомпки: «пошук синтезу, примирення, взаємних 
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відкриттів, багатовимірних підходів і різноманітних поглядів» [4]. 

Усвідомлення ідеї складності й гетерогенності соціальної дійсності 

логічно призводить до прийняття багато вимірності синтетичного 

теоретизування, завдання якого – створення картини радикальних змін, 

що сягають самої суті соціальної організації.  

Рух соціологічного теоретизування до синтезу став найбільш 

поширеним напрямком соціологічної теорії, починаючи з останнього 

десятиліття минулого століття. Старі підходи, що домінували в 

соціологічній теорії протягом багатьох десятиліть (символічний 

інтеракціонізм, структурний функціоналізм), поступово втратили 

значущість і вплив. Сьогодні прихильники окремих теорій набагато менше 

займаються обґрунтуванням їхніх традиційних версій і дедалі більше 

звертаються до інших теоретичних традицій, до розробки нових, більш 

синтетичних теорій. Окрім того, нові теорії менше зосереджуються на 

якомусь одному рівні соціального аналізу, в них значно більше уваги 

приділяється взаємодії різних рівнів. Сучасні спроби синтезу, на думку 

Дж. Рітцера [5], більш органічні й чітко визначені. Серед таких концепцій 

можна відзначити теорію структурації Е. Гіденса, теорію «соціальних 

систем» Н. Лумана, теорію «соціальних акторів» А. Турена, теорію 

«соціального становлення» П. Штомпки, теорію «подвійної морфогенези» 

М. Арчер, теорію «соціальної практики» П. Бурдьє тощо. Саме цей перелік 

назв вказує на те, що сьогодні можна говорити не про один «великий» 

синтез, а про багато «синтезів».  

При цьому кожен дослідник формує свої теоретичні побудови у 

специфічному інтелектуальному просторі, який задається межами певної 

класичної традиції. Так, Н. Луман основою своїх теоретичних пошуків 

обирає функціоналістську традицію, звертаючись до праць як класиків 

функціоналізму – А. Радкліфа-Брауна та Б. Малиновського, так і 

засновників структурного функціоналізму – Т. Парсонса і Р. Мертона. 

Теоретичний синтез, запропонований П. Бурьє, створювався в 

інтелектуальному просторі постструктураліської традиції, однак 

французький соціолог не оминув класичну соціологічну спадщину – 

Е. Дюркгайма, К. Маркса, М. Вебера, А. Шюца та ін. Отже, класика – це 

джерело натхнення і водночас певний науковий стандарт, критерій 

науковості сучасних соціологічних нововведень. Вона для соціальної 

теорії є взірцем, загальновизнаним каноном, відповідно до якого 

організовується виробництво теоретичної продукції. Саме звернення до 

класичної теоретичної спадщини нині є одним із джерел розвитку 

соціологічного теоретизування. 
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 Юлія Крутій (Дрогобич) 

 

ДІАЛОГ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

Для сучасного суспільства неоціненною є спадщина всіх поколінь 

філософів – виразників філософської думки. Ті скарби наснажують 

сучасні теоретичні пошуки, спонукаючи до ретельного осмислення 

спадщини, озброєння нею духа сучасника. 

Середньовіччя залишило у спадок гарячі диспути отців церкви, 

напружені дебати між представниками різних конфесій, які мали за мету 

 відстояти своє релігійне вчення як єдино істинне. 

Провідними рисами середньовічної діалогічності є: 

 поляризація знання на сакральне і світське; 

 функціональні ролі учасників діалогу розподілялися за схемою 

―захисник абсолютної істини  опонент, який сумнівається у цій істині 

або і заперечує її‖. 

Гільойом із Шампо та П‘єр Абеляр  яскраві представники 

середньовічної схоластики, блискучі вчителі, знавці мистецтва діалектики, 

які хоч і жили в один період, проте бачення в них були різними. Це 

стосується і погляду на природу універсалії, і методу ведення діалогу, який 

яскраво відображений у ―Діалогах‖ обох суперників 

П.Абеляр за життя був засуджений як єретик церквою, яка згодом, 

однак, поклала більшість його творів в основу своєї науки. Творчі ідеї 

філософа треба розглядати у контексті його життя. Все середньовічне 

буття мало на собі знак Божого творення. Тому все, що було зроблено 

людиною, осмислювалося двояко: будучи реальною життєвою подією, 

воно сприймалося як творіння, адже людина  також творіння. 

Мислитель раціоналізував відносини віри й розуму, вважаючи 

обов'язковою умовою віри розуміння («розумію, щоб вірити»). 
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Початковими принципами критики П.Абеляром авторитетів церкви були 

сумнів у безумовній істинності положень віри і теза про потребу 

осмисленого ставлення до священних текстів (оскільки «богослови часто 

повчають того, чого самі не розуміють»). 

Вже в ранньому своєму творі, в ―Діалозі між Юдеєм, Християнином і 

Філософомˮ, з яких перший засновує свою релігію на моральному 

законі, природно природженому кожній людині, другий – на Законі-

Писанні і третій – на тому й іншому, керівником бесіди є філософ. Він 

вирішує труднощі, призводить співрозмовників до ясної постановки 

запитань. Він переконаний, що всі люди отримали від Бога розум, яким 

вільно користуються. Добрі і благочестиві люди були і до «закону». 

Недолік більшої частини релігій (юдейської, християнської) полягає в 

тому, що вони сприймаються не розумом, а звичкою, яка вкорінена з 

дитинства. Доросла людина виявляється рабом її, вустами повторює те, 

чого не відчуває «серцем» (тобто свідомістю). Разом з філософом 

християнин приходить до висновку, що природний моральний закон 

вічний, що пекло і рай суть чисто духовні поняття, що близькість святих 

до Бога треба розуміти не в чуттєвому сенсі і що вирази, які натякають 

на чуттєву природу цих ідей, суть лише образи для неосвіченого народу. 

П.Абеляр  інтелектуал, тобто знає що може бути й інша точка зору і її 

треба подолати ―не горлом‖, а логікою, не хитрощами, а саме 

вишуканою подачею логічних позицій. 

Головними ідеями, які висвітлюються П.Абеляром в ―Діалозі‖ є: 

 надає богослов‘ю новий статус, а саме, воно перетворюється в 

нього на науку, що свідчить про Бога, тобто у повному смислі – 

теологію. За часів раннього Середньовіччя богослов‘я – це колекція 

координація і систематизація текстів Святого письма; 

 недолком більшої частини релігій (юдейської, християнської) 

полягає в тому, що вони сприймаються не розумом, а звичкою, яка 

вкорінена з дитинства; 

 в ―Діалозі‖ філософоф виражає загальну віру предків, а не свою 

та розглядає її з погляду етики, яка визначається як ―ціль усіх наук‖; 

 визначає вище благо, або мету блага, як те, завдяки чому кожна 

людина стає блаженною, якщо досягає його. І навпаки, вище зло – це те, 

йдучи за чим, людина стає нещасливою. А вищим благом виступає Бог. 

Людська свідомість, людський розум є джерелом усіх вчинків людей. 

Навіть до моральних принципів, які (як вважалося) є Божественними, 

П.Абеляр ставиться раціоналістично. Наприклад, гріх – це вчинок, 

здійснений людиною всупереч своїм розумним переконанням. Філософ 

взагалі раціоналістично витлумачував християнську ідею споконвічної 
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гріховності людей і місію Христа як Спасителя від цієї гріховності. На 

його думку, основне значення Христа було не те, що він своїми 

стражданнями зняв з людства його гріховність, а в тому, що Христос 

своєю розумною моральною поведінкою показав людям приклад 

істинної життя.  

Свою працю «Діалог між Хритсиянином та Юдеєм про католицьку 

віру» Гільйом написав безпосередньо перед  або після першого 

хрестового походу 1096-1099 роках. Хоч діалог і ведеться з Юдеєм, 

насправді це діалог із всіма нехристиянами. Мова  іде про навернення у 

християнську віру, де не стільки аналізується, скільки подаються 

настанови в її основоположеннях. 

Філософ виступає як теолог-новатор, який опосередковує результати 

експерименту текстом Бога, з його допомогою здійснюючи перевірку на 

істинність. Контролююча функція такої перевірки не у відношенні до 

Бога взагалі, а до конкретного місця в авторитетному тексті. 

Головними ідеями, які вислітлюються Гільйомом в ―Діалозіˮ є:  

 віра, на його думку, виключає раціональні докази, бо лише в 

цьому випадку може бути винагороджена. Авторитет Святого Письма  

єдиний доказ істинності віри. Ось чому докази грунтуються на 

прикладах. Відстоюючи ідею повного підкорення людини Богу, Гільйом 

намагається у творі будувати сюжет у стилі строгої діалектики, яка 

потребує не розуміння, а засвоєння правил. Він наголошує, що Бог 

створив світ благим; 

 мораль є там, де існує закон;  

 все сутнє на землі, яке оцінене з погляду етики, має три частини 

поділу: добро, зло і загальне достоїнство, яке є загальним тому, що може 

схилятися як до добра, так і до зла. 

 добро  це найвища божественна любов. Сам Бог є Любов, тому 

той хто нею володіє повністю (досконало) благий. Вище зло  це не 

ненависть до Бога, а сама божественна ненависть (тому і вище що його 

ненавидить Бог). 

Діалог, який перебігає між двома свідомостями у формі запитування,  

відбувається за умови рівності, що надає розумові можливість відкривати 

істини, про які він навіть не здогадувався перед початком діалогу. 

Людське спілкування має поліфункціональний характер, так як 

вступаючи в спілкування, партнери можуть не усвідомлювати всіх 

мотивів їхньої соціальної активності.  
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АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ  
І ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС 

 

 

 

Валерій Загороднюк (Київ) 

 

АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ ПІЗНАННЯ:  

ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІ, ПОСТМОДЕРНІ  

ТА ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ВІЗІЇ 

 

Мета даної статті полягає у тому, щоб не лише виокремити певні 

антропологічні виміри пізнання, але і запропонувати певний 

антропологічний погляд на світ в цілому, спираючись на сучасне 

постнекласичне його бачення. 

Світ – це все те, що оточує людину, і те, що знаходиться  всередині 

неї; універсальна предметність, у межах якої людина вирізняє себе з 

поміж інших предметів. Завдяки практичній і пізнавальній діяльності 

людина усвідомлює себе як суб‘єкт, що створює свій власний світ (світ 

людини), що протистоїть зовнішньому світові, який оточує її. Специфіка 

філософсько-антропологічного вивчення світу полягає саме у 

теоретичній відповіді на центральне питання ‒ відношення людини до 

світу, людини до іншої людини і людини до світу людини, тобто у його 

вивченні крізь призму людини. 

Але чи можливий такий єдиний філософський погляд на світ і врешті 

чи можливий єдиний світ взагалі? Позитивна відповідь як на перше, так і 

на друге запитання є вельми проблематичною. Дійсно, філософія 

розпадається на мозаїку різноманітних концепцій, течій, напрямків, що 

актуалізує питання кантівського штибу, як можлива філософія взагалі й 

водночас сам світ є розмаїттям субстратно-регіональних, соціогенних, 

психічних світів та знаково-семантичних форм. 

Ці питання ще більше загострилися у ситуації постмодерну. Зміна 

епохи Модерну реаліями постмодерну супроводжується низкою 

поворотів у філософії. Власне суть цього повороту одна, але у 

залежності від ракурсу аналізу в поле зору дослідників потрапляють 

різні його аспекти. На зміну гносеології як домінанти модерного 

філософування приходить онтологія, причому не онтологія 

Аристотелівського ґатунку, а саме соціальна онтологія. Ця 

переорієнтація зумовлена тим, що у фокус дослідження  потрапляє 
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людина, її буття у світі. Зрозуміло, що аналізу гносеологічного суб‘єкт-

об‘єктного відношення для розкриття всього багатства світу людини не 

достатньо. Тому цей поворот до онтології буття людини у світі  

називають ще і антропологічним поворотом у філософії. Якщо 

врахувати, що для одного з фундаторів онтологічного повороту у 

філософії М.Гайдеггера домівкою буття людини є мова, то його 

концепцію, поряд з концепцією пізнього Л.Вітгенштейна, можна 

вважати первісною версією лінгвістичного повороту у філософії. А 

оскільки постмодерне дослідження мови акцентується не на синтаксисі 

або семантиці, а насамперед на прагматиці, де мова не відокремлена від 

її носія ‒ людини, то можна говорити і про прагматичний поворот у 

сучасній філософії. Отже, від гносеології до онтології буття людини – це 

магістральний шлях розвитку філософії від Модерну до постмодерну. 

Варто відзначити і ту обставину, що коли мова заходить про 

антропологічний поворот у сучасній філософії, то водночас потрібно 

мати на увазі й існування досить потужного зворотного 

антиперсоналістського тренду. За переконанням багатьох постмодерних 

мислителів, 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 

теоретичних збочень. Нині, на думку постструктуралістів, стає все більш 

зрозумілим, що сама людина не заслуговує на особливу довіру і 

шанування, адже в ній укорінені вади і дефекти її власної природи. 

В найбільш радикальних 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. 

Таким чином, світ – це не купа речей, а спосіб бачення світу, смисл 

побаченого. Тому світ розпадається на різні горизонти смислів і значень. 

Не важко помітити, що тут постмодерністські уявлення про світ і 

людину солідаризуються з феноменологічним баченням світу. Помітні 

також конотації і з аналітичною філософією, для якої світ – це поле 

різноманітних «мовних ігор» і навіть з марксизмом, для якого світ – це, 

насамперед, «олюднена природа». 

Але якщо існують різні горизонти смислів і значень, то не існує єдиного 

світу, не існує спільного буття, неможливий єдиний універсальний проект і 

наївними є модерні пошуки єдиної формули його пояснення.  
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З цього випливає декілька наслідків. Перший полягає у тому, що 

якщо не існує єдиного світу, а він задається  нашим баченням, якщо 

немає кращих світів чи його фрагментів, то і не повинно існувати тих чи 

інших кращих форм пізнання. Єдине універсальне методологічне 

правило, яке може мати місце, це – «дозволено все» (П.Фейєрабенд). У 

протилежному випадку будемо мати справу з шовінізмом і 

дискримінацією, але уже не культурних форм, а пізнавальних. 

Принагідно зазначу, що подібні плюралістичні моделі (несумірність 

парадигм Куна, «теоретико-методологічний анархізм» Фейєрабенда) з 

акцентом на ролі суб‘єкта пізнання призвели до виникнення 

антропології науки як відносно самостійної дисципліни (Гарфінкель, 

Кнорр-Цетіна, Елкана) і появі на її засадах так званих ситуативних 

досліджень (case-studies) , що, у свою чергу, ще більш посилила 

поліцентричні, плюралістичні позиції сучасної методології науки.   

Другий зводиться до того, що досить сумнівними є єдині 

універсальні надісторичні цінності. Дійсно, коли капіталізм зруйнував 

національні перегородки і історія, за словами класика, стала 

всесвітньою, з‘явилися онтологічні підстави для декларації певних 

всезагальних цінностей. Нині  у ситуації постмодерну на перший план 

висуваються унікальність, своєрідність різних культур. Розбіжності та 

суперечності роздирають не лише різні культури; мультикультуралізм 

стає нормою усередині певної культури.  

Іншими словами, радикально змінилось соціально-онтологічне 

підґрунтя усвідомлення та маніфестації цінностей. І якщо для філософії 

епохи Модерну з її культом розуму, гуманізму, просвітницькими 

ідеалами «Свободи», «Братерства», «Рівності» питання про всезагальні 

європейські цінності було самоочевидним і не потребувало 

обґрунтування та серйозної аргументації та рефлексії, то для 

постмодерних мислителів подібна філософія безнадійно застаріла і 

потребує своєї заміни. Це до речі чи не єдина теза, яку поділяють різні 

постмодерні мислителі. Вочевидь, для постмодерну європейські цінності 

– це лише черговий гранднаратив або метанарація. На цьому варто 

наголосити особливо, адже постмодерн – це не лише скепсис та іронія 

щодо можливостей розуму, заперечення логораціотео-

телеофалоцентризму. Постмодерн в першу чергу ставить під сумнів саме 

визначальні цінності модерної епохи.  

Отже, світ як об‘єкт, який пройшов через горнило людської 

практичної і пізнавальної діяльності, задається способом його бачення. 

Оскільки не існує єдиної репрезентації світу, то він розпадається на різні 
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горизонти смислів і значень, що унеможливлює існування надісторичних 

всезагальних універсальних цінностей і принципів пізнання. 

Виходячи з цих методологічних засад, розглянемо антропологічний 

поворот у сучасній постнекласичній науці, зокрема, у таких царинах 

знання, які репрезентують як природознавство, так і гуманітарну сферу, 

а саме: космологію та лінгвістику. Зазначений поворот пов‘язаний з 

визнанням провідної, визначальної ролі людини у розвитку наукового 

пізнання. Подібне визнання становить осереддя сучасної постне-

класичної науки. 

З цим тісно пов'язана така прикметна особливість сучасної 

постнекласичної науки як трансформація ідеалу ціннісно-нейтрального 

дослідження. На думку В.Стьопіна, коли сучасна наука на передньому 

краї свого пошуку поставила в центр дослідження унікальні системи, що 

історично розвиваються, у які як особливий компонент включена сама 

людина, то вимога експлікації цінностей у цій ситуації не лише не 

суперечить традиційній установці на отримання об‘єктивно істинних 

знань про світ, а виступає передумовою реалізації цієї установки. 

У загальному плані орієнтація на людину, «людиномірність» науки – 

одна з найважливіших тенденцій розвитку сучасного наукового 

пізнання. Проблема людини, її місця у сучасному світі нині є не лише 

актуальною теоретичною, але і гострою соціальною проблемою. Тому і 

не дивно, що вона змістилася у фокус теоретичного осмислення цілої 

низки наукових дисциплін: філософії, соціології, психології, біології, 

медицини, екології тощо. 

Орієнтація на людину в сучасному науковому пізнанні пов‘язана не 

лише з висуненням на передній край комплексу проблем безпосередньо 

пов'язаних з життєдільністю людини. Важливу роль у подібній орієнтації 

відіграє світоглядний підхід у філософії і науці. Останнім часом 

подібний підхід все активніше проникає у тканину наукового пізнання. 

Значний світоглядний резонанс отримало наукове підтвердження того 

факту, що основні фізичні константи є оптимально доцільними щодо 

виникнення людського життя і самої людини. Саме завдяки антропному 

принципу формується постнекласичне бачення Всесвіту як 

«людиномірного» об'єкту в сучасній космології. 

Цей принцип вперше з‘явився не в сучасній постнекласичній науці і 

навіть не в некласичній, релятивістській фізиці, а в класичній, 

ньютонівській космології, хоча, звичайно, його «теоретична 

навантаженість» була іншою.  
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Проте подібні розробки антропного принципу залишилися 

непоміченими, оскільки різко контрастували з домінуючою у космології 

коперніканською парадигмою. Цей принцип перевідкрила 

релятивістська космологія, включивши його у свій власний контекст. 

Нині існують різноманітні модифікації антропного принципу, які 

досить суттєво розходяться між собою: слабкий і сильний антропний 

принцип та принцип самовідбору, сформульовані Б.Картером, 

принцип доцільності (І.Розенталь), принцип співучасті (Дж.Уілер), 

фіналістський антропний принцип (Ф.Тіплер) та ін.  

Найбільш радикальним серед них є принцип співучасті Уілера, 

який витлумачує антропний принцип у концептуальних межах 

квантової механіки. Він розглядає Всесвіт як об'єкт нового типу – 

мегаскопічну квантову систему і, поширюючи на нього квантовий 

спосіб опису і пояснення, створює тим самим нове бачення Всесвіту. 

Згідно з цим принципом «той, хто думає про себе як про спостерігача, 

виявляється учасником. У деякому дивному сенсі це є участю у 

створенні Всесвіту». Виходячи з принципу співучасті антропний 

підхід у космології є обов'язковим, адже роль людини, спостерігача 

не вичерпується лише пізнанням Всесвіту; у деякому сенсі людина 

через процедури і засоби своєї діяльності творить його. Іншими 

словами, подібна інтерпретація сильного антпропного принципу 

передбачає не лише об'єктний, але і діяльнісний аспект.  

Отже, існують різні модифікації антропного принципу, які мають 

складну гетерогенну структуру. Даний принцип виник у межах 

класичної науки, має чимало некласичних інтерпретацій, а в деяких 

версіях явно апелює до постнекласичної науки. Тому його варто 

розглядати як своєрідний «кентавр», який торує шлях до нового образу 

науки. Дійсно, якщо не відмовлятися від «екстремістської» постановки 

проблеми: «ось людина, яким повинен бути Всесвіт» (Дж.Уілер) – то 

евристичні потенції даного принципу сягають висот постнекласичної 

науки. Широкий спектр оцінок антропного принципу зумовлений 

питаннями: чи повинні ми вважати антропні аргументи, тобто виражені 

у явній формі апеляції до існування і діяльності людини, принципово 

новим підходом до вивчення світу, без якого науці вже не обійтися ? Чи 

повинен наш Всесвіт розглядатися як «людиномірна» система, що 

самоорганізується, згідно з принципами постнекласичної науки?  

Нині наука лише підступає до відповіді на ці запитання, її знань не 

достатньо, щоб дати позитивну відповідь на них. Проте цих знань 

вочевидь достатньо, щоб напевне твердити, що «людський вимір» не 
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може бути елімінований з антропного принципу. Тим самим зберігається 

можливість вважати цей принцип свідченням на користь тенденції до 

гуманізації, «олюднення» сучасної постнекласичної науки . 

Проте потрібно мати на увазі, що антропний принцип у сучасній 

космології – це лише один з можливих способів бачення світу. Він не 

вповні корелює з так званою стандартною моделлю, яка нині є більш 

усталеною.    

Справа мабуть полягає ще й у тому, що вчених наших днів все більше 

не задовольняє сучасний образ науки з його моральнісною 

індиферентністю, байдужістю до соціального використання знання. Це 

особливо помітно у розвитку лінгвістики, де антропоморфні чинники 

теж виступають на передній план аналізу. 

Як відомо, мова виникла в сиву давнину в процесі спільної трудової 

діяльності людей. Мова, зазначав Ж.-П.Сартр не могла бути «винайдена» 

в універсумі чистих об‘єктів, оскільки вона передбачає відношення до 

іншого суб‘єкту; в інтерсуб‘єктивності буття-для-іншого немає ніякої 

потреби її винаходити, оскільки вона вже дана у факті визнання іншого. 

Уже в силу того факту, що мої замисли і проекти мають певний сенс 

поза мною, який вислизає від мене і котрий я сприймаю як 

трансцендентну мені даність – Я є мова. Саме в цьому смислі Гайдеггер 

мав рацію, коли говорив, що «Я є те, що кажу». 

Отже, мова уже у самому своєму зародку містила антропоморфні, 

людиномірні властивості. Проте протягом тривалого часу вони 

залишалися у затінку і фахівці з вивчення мови фокусували свою увагу 

на інших її параметрів. 

Зазначимо, що мова є досить складним феноменом. Різні її аспекти 

вивчають спеціальні науки: лінгвістика, логіка, психолінгвістика, 

етнолінгвістика, соціолінгвістика, семіотика, літературознавство, теорія 

масової комунікації тощо. Ми зосередимо увагу переважно на 

висвітленні філософсько-антропологічного аспекту цього феномену. 

Справа у тому, що нині саме антропологічні чинники розвитку мови 

посідають чільне місце у теоретичному мовознавстві. Інтерес 

дослідників зміщується у царину вивчення тих особливостей мови, які 

забезпечують можливість адаптації людини до постійних змін умов її 

існування. Подібна переорієнтація мовознавства, акцент на 

«людиномірних» властивостях мови призвели до відмови від розуміння 
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мови як певної статичної системи знаків. На зміну такому розумінню 

прийшов динамічно-діяльнісний погляд на вивчення мови.  

Так, у 70–80-х роках XX ст. мовознавці поступово відходять від 

«формального» вивчення мови і звертаються до її людського виміру. 

Права людини в лінгвістиці були поновлені завдяки «теорії мовної дії», 

«теорії мовної компетенції» у межах соціолінгвістичних теорій – 

зокрема таких як: конверсаційний аналіз і дискурс-аналіз, «наратологія», 

«загальна теорія мовної дії» тощо. 

Розглянутими образами мови їх розмаїття не вичерпується. До них 

можна додати «фукціоналізм», «категорійні граматики», «теорію 

прототипів», «когнітивну лінгвістику» тощо. Проте існує ще один образ 

мови, який має величезну філософсько-антропологічну значущість, а 

саме мова як «домівка буття». Дане метафоричне висловлювання 

належить М.Гайдеггеру. У «Листі про гуманізм» він писав: «Мова є 

домівка буття. У домівці мови живе людина». Мова є здійснювана 

буттям і пронизана його ладом домівка буття. Тому ще потрібно 

осмислити сутність мови у її відповідності буттю, а саме як цю 

відповідність, тобто як домівку людини. За Гайдеггером, людина – не 

лише жива істота, котрій серед інших її здатностей притаманна і мова. 

Мова є домівка буття, мешкаючи у якій людина екзистує, оскільки 

оберігаючи істину буття, належить їй. 

Отже, якщо не виривати відому гайдеггерівську метафору зі загального 

контексту, то не важко помітити, що у його концепції перевертається 

традиційне для метафізики відношення «думка-мова». Для німецького 

мислителя мова є не стільки засобом для вираження думки, скільки думка є 

способом актуалізації первісних смислів, які притаманні мові. 

Таким чином, гайдеггерівський проект подолання метафізики, а 

точніше класичної теорії пізнання з її жорстким протиставленням суб‘єкта 

і об‘єкта і розглядом світу як об‘єктивного, незалежного від людини, і 

акцент на бутті людині у світі, призвели до того, що прагматику мови, її 

використання у різних контекстах людської життєдіяльності уже не 

можливо нехтувати і водночас, будь-який аспект життєвого світу людини 

можна розглядати як своєрідний дискурс. Оскільки світ задається 

способом його бачення і не існує його єдиної репрезентації, то він 

розпадається на різні горизонти смислів, значень і дискурсів. 
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 Марина Савостьянова (Київ) 

 

АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ 

 

Учені, найчастіше за все, не аналізують присутність «людського 

чинника» в науці. Вони займаються наукою, а не її рефлексією (останнє 

припадає на долю філософів науки). Однак антропологічні чинники, які 

впливають на хід, методологію, напрямки і результати наукових досліджень 

не просто існують, а відносяться до вирішальних у пізнавальному процесі, 

оскільки дисциплінарні (або інтелектуальні) і професійні (або людські) 

аспекти науки тісно взаємопов‘язані. Люди не цілком раціональні істоти, і 

навіть тоді, коли вони діють раціонально, вони можуть мати помилкові 

уявлення щодо власних раціональних дій. Тому саме антропологічні основи 

науки дуже суттєво обумовлюють можливості й обмеження, які накладають 

на пізнання такі чинники, як специфіка функціонування людської 

свідомості, психічні характеристики  та існування  людини в соціумі.  

Наукове пізнання ґрунтується на здатності людини до створення й 

використання мов (у тому числі штучних і професійних). Вищими 

функціями людської мови є дескриптивна й аргументативна. Разом з 

дескриптивною функцією людської мови виникає регулятивна ідея істини. 

Аргументи ж критикують опис об‘єкта з погляду регулятивної ідеї істини.  

Така риса людського мислення, як потреба у вербалізації, означає й 

потребу в наданні смислу, а також в інтелектуальній (теоретичній, 

концептуальній, світоглядній) ясності. До антропологічних ознак пізнання 

ми відносимо й соціалізацію та неминуче буття вченого в соціумі, 

здатність до несвідомого і свідомого перекручування інформації.  

Наявність антропологічного чинника в науковому пізнанні 

безпосередньо пов‘язана з існуванням аксіологічних основ науки, які є 

визначальними на сучасному етапі розвитку науки. Вони містять, перш 

за все, такі цінності:  

- цінність самої науки для людини й суспільного прогресу;  

- соціокультурну цінність науки, її культуротворчу функцію;  

- цінність наукової творчості як способу самореалізації людини й 

задоволення її прагнення до пізнання й творчості;  

- цінність ідеї, методу, підходу для розв‘язання конкретного 

дослідницького завдання;  

- статусну цінність належності до наукового співтовариства. 

Слід відзначити, що констатувати в науці, науковому пізнанні й 

діяльності вчених і наукових співтовариств наявність яких-небудь 

домінантних цінностей – не означає судити про них з позиції добра і зла, 

оскільки цінність і ставлення до цінності – не тотожні поняття. Але, 
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найчастіше за все, саме аксіологічні причини «внутрішньої» і 

«зовнішньої» історії науки стають визначальними в її розвитку. Тому, 

виявляючи й аналізуючи цілі та смисли наукової діяльності, можна 

зрозуміти ті цінності, які вона сьогодні реалізує, бо зв‘язок 

аксіологічного й праксеологічного аспектів є універсальним. 

І, зрозуміло, науки немає буз сукупності стостунків, тобто без 

суспільства, у якому вона функціонує як одна з людиномірних систем. А 

тому до антропологічних чинників розвитку науки цілком коректно 

віднести також соціальні основи її буття, які ми розуміємо як взаємодію 

науки з іншими соціокультурними інститутами й феноменами культури, 

вплив соціального замовлення на вибір напрямків її розвитку, 

комерціалізацію наукової діяльності, зміну мотивів наукової творчості та ін. 

Доля наукових програм не вирішується лише в рамках самої науки, а 

експертні висновки наукової еліти часто пов‘язані з парадигмою 

конкретного наукового співтовариства, з ціннісними пріоритетами культури 

чи з соціальним замовленням. Культурний контекст зміцнює або послаблює 

імунітет наукових програм перед лицем виникаючих «аномалій» і 

«контрприкладів». Не тільки культура, а й історія самої науки стає для 

науки чинником, що впливає на неї «ззовні». Результатом впливу 

«зовнішньої» історії науки на «внутрішню» стає зміна стратегії наукового 

пошуку, мотивації наукової творчості, прерогативи у виборі напрямку 

розвитку, виділенні об‘єктів вивчення й адекватних щодо них методів 

дослідження.  

 

 

 Спартак Айтов (Дніпропетровськ) 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ К.ЯСПЕРСА І КОГНІТИВНА 

ПАРАДИГМА ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

 

Видатний німецький мислитель ХХ ст. К.Ясперс, відомий своїми 

працями у таких напрямках філософської думки як екзистенціалізм та 

філософія історії. Водночас, у його інтелектуальних пошуках певне 

місце посідають роздуми над проблематикою, яка активно 

досліджувалася в межах когнітивної парадигми історичної антропології. 

До цього проблемного поля можна віднести такі теми, як ментальність та 

світогляд людини минулого та можливості їх реконструкції. 

Уже перший філософський твір Ясперса «Психологія світогляду» 

тематично знаходиться на межі соціальної філософії, філософської 

антропології та історичної антропології. На думку П.Гайденко, ця праця 
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була написана під впливом наукових ідей М.Вебера, який вплинув і на 

подальші інтелектуальні пошуки німецького філософа [2, с. 6]. 

В екзистенціалізмі, прихильником якого був Ясперс, та пізнавальній 

парадигмі історичної антропології є суттєво важлива точка «когнітивного 

перетину» – осмислення психічних аспектів буття людини. Відмінності 

полягають, зокрема, у методології досліджень, головних цілях та часових 

межах студій. Історична антропологія орієнтована на аналіз і 

реконструкцію ментальності й повсякденного життя людини минулого, а в 

центрі уваги екзистенціалізму – поле смислів життя та психічних проявів 

сучасної людини. Однак Ясперс, аналізуючи також проблеми філософії 

історії, звертався і до роздумів про місце людини в історії та аспектах її 

буття. На думку філософа, для того, щоб зрозуміти історію, необхідно 

осягнути сутність людини, а людське існування та її цілі, в свою чергу, 

розкриваються через історію [2, с. 10]. 

Розмірковуючи про когнітивну мету соціально-гуманітарного пізнання 

загалом, до якого Ясперс відносив, зокрема, соціологію, психологію, 

антропологію, він відзначав такі основні проблеми цих наук, як історичні 

традиції, морально-релігійні засади суспільства, уявлення минулих поколінь 

та ін. [2, с. 25]. Наведені вище теми досліджень посідають важливе місце у 

проблемному полі історичної антропології. 

Концепція «вісьового часу» Ясперса також містить вельми важливі, з 

погляду історичної антропології, когнітивні елементи. Так, істотною 

причиною масштабних соціально-інтелектуальних трансформацій, які 

відбулися між 800 р. до н.е. та 200 р. н.е., філософ вважав виникнення і 

широку суспільну діяльність людини певного психологічного типу [5, с. 

32]. Ґенезу і динаміку західної цивілізації Ясперс також пов‘язував із 

формуванням ментально-культурного типу людини – «західної людини». 

На його думку, «захід вбачає сенс реальності світу, в якому міститься 

беззастережне завдання – здійснити пізнання, сприймання, втілення цієї 

дійсності світу («західною людиною») у неї самої, із неї самої» [5, с. 86]. 

«Західна людина» – це людина, яка «утверджує себе у світі, а не зовні 

нього» [5, с.67], тобто у діяльності предметно-практичній, прагматичній, 

але не у духовно-релігійних концепціях і практиках. Наведені вище 

судження Ясперса вельми очевидно, корелюють із теорією 

«протестантської етики» М.Вебера. 

Так, вказуючи на особливості динаміки західної (у широкому 

розумінні) цивілізації, дослідник відзначає властивий «західній людині» 

індивідуалізм. На його думку, «тільки на Заході у такій кількості відомі 

самобутні індивідуальності й у такому розмаїтті характерів – від 

давньоєврейських пророків і давньогрецьких філософів до великих 

християнських мислителів, до діячів XVI-XVIII ст.» [5, с. 88]. 
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Осмислюючи роль раціоналізму та індивідуалізму в розвитку західної 

цивілізації, Ясперс врахував і значення для суспільно-культурної 

динаміки і раціональних засад ментальності й «картин світу», «духу не-

філософії». Він вважав джерелом ірраціональних елементів 

індивідуальності та соціальної психіки «природу людини, яка потребує 

не розуму, але таємниці <…>, не науки, але у науковій масці чаклунства, 

не раціонального обґрунтування дій, але магії <…>, не свободи, але 

свавільності й одночасно сліпої підкори, примушування, яке не потребує 

ніяких запитань <…>» [4, с. 105]. 

Аналіз ірраціональних засад психіки людини й суспільств минулого є 

також однією із найбільш важливих проблем історичної антропології, 

особливо у 1940-х – 1980-х рр. Зокрема, велике розповсюдження отримали 

студії над народними віруваннями, притаманними масовій психіці 

суспільства Ренесансу та раннього Нового часу в Західній Європі. 

Суттєві когнітивні кореляції з історично-антропологічними 

елементами філософських концепцій Ясперса можна помітити й у 

прагненні відповідної дисципліни історичного пізнання вивчати західну 

цивілізацію, її соціально-культурні аспекти, у поєднанні із студіями над 

ментальністю і повсякденним життям суспільств, які її складали. Так, 

дослідник ренесансної Європи Ж.Делюмо, вважав оптимальним 

чинником власної наукової методології поєднання трьох пізнавальних 

складових: «історії, реалій повсякденного життя, стилю мислення та 

нових надій»[3, с. 5]. Важливе місце дослідженню ментальності й 

відображаючого її повсякденного життя відведено у першому томі 

монументальної праці Ф.Броделя про ґенезу та ранньому етапі розвитку 

капіталістичної економіки у Західній Європі [1, с. 483]. 

Отже, діалог філософських концепцій Ясперса із когнітивною 

парадигмою історичної антропології посів чільне місце у його 

інтелектуальній системі, що знайшло вираження у змістовних історично-

антропологічних дослідженнях та студіях у напрямку історичного 

пізнання більш пізніх часів. 
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Вікторія Ларіонова (Івано-Франківськ) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЕТИКИ 

 
Соціально-гуманітарне пізнання має складний предмет і дуже 

різноманітний логіко-методологічний ландшафт. Дискурс розгортається 
довкола дихотомій раціональне/ірраціональне, об‘єктивне/суб‘єктивне, 
знання наукове/ ненаукове. 

Соціально-гуманітарне знання (й пізнання) характеризується 
швидкістю змін, феноменальною одиничністю й унікальністю, 
релятивністю, суб‘єктивізмом, емпіричною невідтворюваністю, 
проблематичністю застосування штучних мов, неінструментальністю 
дослідження. До того ж теорії-конкуренти нерідко є непорівнюваними, 
не існує стабільних правил вибору між дослідницькими програмами та 
методологічними парадигмами. 

Про філософську природу етичного знання свідчить практично вся 
історія філософії, але потреба глибокого філософського осмислення 
феномену моральності й сьогодні залишається актуальною.  

Дійсно, етика – найбільш практична філософія, яка вимагає 
дотримування певних моральних принципів і постулатів. Теорія етики, 
на нашу думку, покликана аналізувати основні підходи, підстави для 
встановлення жорстких моральних принципів, які визначають нашу 
повсякденну поведінку. Вона повинна відповісти на питання про те, 
чому людина змушена, зобов‘язана діяти саме так, а не інакше. 

Моральна філософія завжди була найболіснішою частиною будь-
якого філософування, тому що «прокляті» питання сенсу, цінності 
існування кожної людини і людства загалом остаточно не зрозумілі; 
кожна епоха, кожен філософ, кожна людина, яка думає про себе,  має 
право вибирати свою точку зору, наcлідувати тих, кого розуміє і чиї 
погляди  поділяє. Російський філософ С.Л. Франк у праці «Сенс життя» 
пише, що «це питання – не «теоретичне питання», не предмет довільної 
розумової гри, це питання є питанням самого життя, воно таке саме 
страшне і, власне кажучи, набагато страшніше, ніж при злиднях питання 
про шматок хліба для втамування голоду» [1, с.493]. Особливе місце в 
системі етичного знання посідає внутрішній світ людини в 
нерозривному зв'язку з душевно-духовним його змістом. Звідси, 
головним змістом предмета етики стає дослідження «умов зародження 
моральних дій у душі» (К.Д. Кавелін). 

Жан-Поль Сартр відзначив, що філософія – не чисто теоретична 
дискусія про абстрактні поняття, яка уникає досвіду, а живе зусилля 
обійняти зсередини долю людську у всій її повноті. 
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Етика виникла в руслі античної філософії і є її особливим ціннісним 
змістовним початком. Етикою цікавилися майже всі найвидатніші 
мислителі в історії людства. Якщо дотримуватися зазначеного погляду, 
то потрібно визнати, що саме етичні питання сенсу життя, гідного 
способу життя постали витоком філософствування і завжди присутні в 
будь-якій цілісній філософській системі на правах ціннісно орієнтовного 
знання, що надихало й антропологізувало саму філософію. 

Нині етика як наука має справу з мораллю, представленою нормами 
соціального обов‘язку. Створюються (і їх чимало) нові етики: ділові, 
професійні, корпоративні тощо, що, безумовно, відповідає характеру 
сучасної ситуації і в світі, і в нашій країні. Проте така творчість «нових 
етик», «нових цінностей» і т. д. позбавляє етику її справжньої онтології, 
духовної «вертикалі», підмінюючи її «соціальною горизонталлю», 
перетворюючи її з науки філософської, світоглядної на науку гранично 
прагматичну, обмежену регулятивними потребами соціальних груп. 
Ядром предмета етики є не соціальні норми – у цій формі етичне 
виглядає релятивним за формою і групоцентристським за змістом, – а 
«символічний первень», духовні цінності, які є аксіоматичною 
підставою, абсолютною цінністю і в сенсі «завжди присутності», і в 
сенсі генезису самої моральності, і в сенсі невичерпності морального 
поступу, який ми вільно обираємо. Для нас, тема «внутрішнього світу 
людини» пов'язана з інтенціями морального вибору і контрольною 
функцією совісті. Якщо споглядання вічності становить внутрішню 
сутність філософії і призначене більшою мірою для філософської 
рефлексії, то «практична філософія», або етика, звернена до всіх без 
винятку. Етика як практична філософія вчить людей у теперішньому часі 
жити с погляду вічності. Сутність етики не в тому, щоб обґрунтовувати 
мораль, а в тому, щоб показати її нерозривний зв‘язок з філософією. 
Сутність етики закорінена у філософії. У разі усунення філософії етика 
перетворюється на етикет, або на професійну етику, підпорядковану 
потребі дотримуватися етосу того або того співтовариства. 

Особливість філософської етики полягає, перш за все, в тому, що тут 
шукане благо не явлене, а постає предметом пошуків і роздумів. Сам 
морально-філософський пошук стає істотною духовною 
характеристикою людини, яка означає специфіку її існування. Питання 
про неявну природу блага (сократівське незнання, містика Діонісія 
Ареопагіта, апофатичні духовні традиції, «незбагненне» С.Л. Франка) – 
ось тільки горішні віхи тієї величезної проблеми, яка іменується 
проблемою незбагненності буття. Вона не має нічого спільного з 
традиціями філософського скептицизму, а також з агностицизмом. 
Справді філософська проблема незбагненності онтологічна за своєю 
сутністю й пов'язана з моральним улаштуванням людини. Це невиявлені 
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й вищі форми існування, що взяли свій початок у не визначуваному 
раціональністю абсолютному первні (Абсолют, Бог) і визначають 
людське існування у сфері Духу. 

Б. Вишеславцев [2, с.166] з цього приводу пише, що «це «Абсолютне 
очевидне у своїй ірраціональності. І воно лежить в основі всякого 
раціонального чогось, як його остання підстава». 

Філософ-неотоміст Ж. Марітен вважає, що «суб'єктивність не є 
концептуалізованою, вона є непізнаваною прірвою, недоступною ідею, 
поняттям або образом у будь-якому типові науки, інтроспекції, 
психології чи філософії» [3, с.23]. Та все ж, як вважає Марітен, 
суб'єктивність, у відомому сенсі, піддається умовній концептуалізації. 
По-перше, вважає він, суб'єктивність пізнавана завдяки безформному 
знанню, яке виступає стосовно рефлексивного знання несвідомим або 
підсвідомим знанням. Ця форма знання про суб'єктивність може лягти в 
основу умовної концептуалізації. По-друге, суб'єктивність пізнавана 
способом співпричетності, за допомогою якого розуму пропонується, 
хоча й недосконале і фрагментарне, та все-таки оформлене й актуальне 
значення суб'єктивності. 

Знання суб'єктивності, продовжує Марітен, є у трьох специфічних 
формах. Перша – практичне знання, що судить про явища моралі і 
самого суб'єкта через внутрішню схильність. Але якщо звернутися до І. 
Канта, то він застерігає від вчинку за природною схильністю, як такого, 
що не має моральної цінності. 

Друга специфічна форма знання суб'єктивності, за Марітеном, – 
поетичне знання, в якому суб'єктивність і предмети світу пізнаються 
спільно в творчій інтуїції – емоції. На нашу думку, це надзвичайно 
важливе твердження. Хтось зауважив, що поезія – це римована 
філософія. У кожній культурній епосі є поети – «вісники вічного». 
Досить нагадати геніїв Срібного віку першої половини ХХ століття: 
М. Волошина, А. Бєлого, О. Блока, М. Цветаєву, А. Ахматову. 

Третя форма суб'єктивного знання – містичне осягнення, 
зорієнтоване не на конкретного суб'єкта, а на божественне, в якому 
любов, що стала засобом пізнання божественного «Я», одночасно робить 
людське «Я» прозорим у його духовних глибинах. 

Як висновок, зазначимо, що образна характеристика суб'єктивізму як 
методології дозволяє сформулювати такі завдання етичного пізнання: 1) 
розробити проблему походження моральності, визнаючи її онтологічну 
причину такою, що виходить за межі соціогенезу; 2) пов'язати проблему 
інтуїцій морального вибору з наявністю не лише соціальних потреб, а й 
ментального досвіду Універсуму, в який людину вписано з певним 
статусом, духовним світом, креативними завданнями; 3) дослідити 
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природу совісті як унікального механізму моральнісної саморегуляції 
людиною свого буття у просторі людському і світовому. 

Філософська етика стимулює напружену рефлексію над сенсом 
існування, в основі якого гостро драматичне сприйняття зла і смерті, 
страждання і несправедливості. У зв'язку з цим, філософська етика має 
такі характерні особливості: парадоксальність, антиномічність, 
апофатичність, трагічність. Парадоксальність виявляється в тому, що 
добро і зло, наприклад, – не однозначні категорії, а глибоко суперечливі 
явища, які мають мінливий характер. Апофатичність означає відвертість 
і пошук, у ході якого відбувається моральне зростання і вдосконалення 
людини, якому не може бути покладено жодної межі. 

У зв'язку з цим, видається важливим і актуальним сприяти 
відродженню філософської етики, яка носить універсальний і фунда-
ментальний характер, сприяє розкриттю в людині морально-філо-
софського первня, за допомогою якого досягається справжнє і гідне життя. 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ  

У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 

Гуманітарне знання стає знанням про людські цінності в їх 

соціокультурному, історичному, етичному та буттєвому контексті, який 

проявляється у відкритому діалозі свідомостей, що заснований саме на 

переживанні, виразі та емоційному розумінні. В центрі гуманітарних 

наук перебувають духовність та всі види її прояву: цілісна людина, 

суспільство, тексти, культура та унікальність кожного моменту її 

становлення. Найбільш повний вираз це знайшло у творчому та 

художньому пізнанні, як складової гуманітарної наукової парадигми. 

Особливістю такого художнього пізнання є здійснення системи знань 

людських змістів, значень та цінностей життя. 
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Антропологічна складова гуманітарного знання, яка найбільш повно 

ставить проблему людини, з особливою яскравістю проявляється в 

царині творчо-художнього пошуку, як невід‘ємної складової сучасної 

гуманітаристики. Таке звернення філософсько-гуманітарного погляду до 

методології творчого пізнання набуває тепер ще більшої значущості, 

адже саме поетична метафора сповнює науку захопленням її майбутніми 

результатами.  

Особливістю гуманітарного знання, яке найкраще підкреслює 

наявність у ньому антропологічного компоненту, є виражена 

людиномірність та ціннісна забарвленість знання. Гуманітарне знання є 

«небайдужим знанням», тобто, наділеним аксіологічним значенням для 

людини, а не тільки викладом законів.  

Важливою ознакою гуманітарного знання, що надає йому 

антропологічних рис, є раціональність. На місце тотальності наукового 

розуму ставиться пізнання життєвості у всій її повноті, яке засноване не 

стільки на розумному принципі, скільки на цілісному сприйнятті 

людського існування. Отже, раціональність, що розуміється як 

обґрунтування дійсного позаособистісного знання, вільного від 

культурно-історичного середовища, сповнюється такими сутнісними 

антропологічними компонентами як віра, одкровення, смак, 

зумовленість тілесностями та апріорними структурами свідомості.  

Гуманітарні науки – це область самопізнання людини. Гуманітарне 

знання постає як самопізнання. Гуманітарність властива тим 

дисциплінам, де людина менш за все може опредметнити себе як 

емпіричну даність. Гуманітарність проявляється у тих процесах, де 

людина менше всього визначена.  

Філософське знання володіє рядом істотних ознак, притаманних 

гуманітарним наукам і досліджує подібні проблеми. Серед них: 

пізнавальне і ціннісне відношення людини до світу; духовний досвід 

людини в осягненні сенсу життя; проблеми життя і смерті, свободи й 

відповідальності; історичні типи особистості, її взаємовідношення з 

культурою, суспільством в цілому; культурно-історичні зміни змісту і 

форм ментальності.   

Філософське і гуманітарне знання співвідноситься як універсально-

загальне і конкретно-спеціальне знання про людину, суспільство і 

культуру. Найбільш плідна і надихаюча ідея гуманітарного знання – 

побудова вчення про пізнання не у відволіканні від людини, як це 

робиться в теоретизованому світі природничого раціоналізму, а на 

основі довіри до пізнаючої людини. «Критерієм тут є не точність 
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пізнання,  а глибина проникнення.  У системі гуманітарного знання 

пізнання спрямоване на індивідуальне.  Це область відкриттів, 

одкровень, повідомлень... Складність двостороннього акту пізнання-

проникнення. Активність пізнаючого й активність відкриваючого 

(діалогічність). Вміння пізнавати і вміння виражати себе. «Предмет 

гуманітарних наук ‒ виразне буття» [2]. 

Когнітивна практика гуманітарних наук дає можливість не тільки 

вивчати ціннісні компоненти тексту, але й одночасно побачити,  як 

незалежно від  змісту він постає об‘єктивним  «свідком»,  виразником 

менталітету епохи,  реального положення самої людини. Тим самим 

принцип історизму не просто піддається вивченню тексту,  але й 

знаходить  методологічні,  евристичні функції в дослідженні та 

поясненні. Абстракції традиційної філософії у відповідності з потребами 

класичного природознавства створювались шляхом виключення  

«людського виміру»,  яке виявилось  «несуттєвим»,  хоча для людського 

пізнання такого бути не може. У системі гуманітарного знання 

«людський вимір» займає найвагоміше місце.   

Отже, антропологічна парадигма філософії гуманітарного пізнання 

полягає в пошуку змістів, значень та цінностей культурно-історичного 

життя, його розуміння та зміни. Ствердження цієї парадигми, заснованої 

на ціннісних аспектах пізнання, етичних та естетичних оцінках, дозволяє 

говорити про неї як чинну та закономірну складову вже сучасного нам 

наукового пізнання.  Виходячи з цього, стає відчутною потреба в 

осягненні самої сутності антропологічної парадигми наукового пізнання, 

адже однією з головних її задач є відновлення цілісного образу людини у 

вирі культурно-історичних та життєвих проявів, розкриття проблеми 

людини за допомогою таких видів раціональностей, які засновані на 

інтеграції когнітивних дисциплін та множинності гуманітарних практик.  
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ТЕНДЕНЦІЇ АНТРОПОЛОГІЗАЦІЇ НАУКИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Сучасний світ, що характеризують водночас як епоху науково-

технічного поступу й кризи духовного життя людини, у пресі, на 
телебаченні та інших культурно-просвітницьких сферах представляють 
як добу назрівання не тільки проблем індивідуальних, особистісних, але 
й глобальних, що здатні повернути на шлях невідворотності історію 
цивілізації. Логічно актуальним постає питання – чому наука, яка так 
стрімко розвивається й повинна була б спрямовуватися на розвиток та 
примноження знань про навколишній світ і людину по факту сприяє 
пришвидшенню темпів знищення, виснаження довкілля? 

У пошуку відповіді на це питання першочергово потрібно вказати на 
проблему антропологізації науки. Заради вічного пошуку свого місця у 
світі людина прагне осягнути середовище на всіх рівнях і в усіх сферах 
буття, а зробити вона це може лише на рівні образу-відображення у 
своїй свідомості – тобто ідеально, мисленнєво. Доцільно тут згади 
твердження М.Марчука: «Мислення відображає характер тієї спільноти, 
в якій воно сформувалося» [2, с.96]. Інструментом пізнання у сучасному 
світі слугує наука, яка переживає час свого поступу у всіх сферах. Мета 
ж осягнення світу залишається актуальною на всіх історичних етапах, 
проте можливості людини у сфері науки зростають – а тому світ і шляхи 
до його пізнання мають потенціал антропологізуватися самим 
науковцем. Антропологізація – це єдиний можливий початковий підхід 
на шляху до пізнання, бо все, що відомо людині від народження – це 
примітивні знання про себе, і тому, оминаючи себе, неможливо пізнати 
будь що. Що прикметно, антропологізація науки – разом із тим і єдиний 
вихід із кризи, яка формується в сучасному світі – кризи духовності та 
наростання глобальних проблем. Адже антропологізуючи науку,  
людина ціннісно наснажує її. Шлях антропологізації – це шлях етизації 
та естетико-культурної координації наукового пізнання. Тут в пригоді 
стає відома цитата Сократа про те, що людина «пізнає світ лише тоді, 
коли пізнає саму себе». Антропологізуючи пізнаване, людина начебто 
ставить об‘єкт пізнання на один рівень з собою – тим самим роблячи 
можливим осягнення цього об‘єкта. В такий спосіб уможливлюється 
хоча б саме усвідомлення проблем сучасного світу та відповідальності 
вченого за власні висновки, сфери їх застосування перед наукою як 
такою та світом взагалі. Адже дуже часто пов‘язуючи наростання 
глобальних криз із науково-технічним поступом, ми залишаємо поза 
увагою той факт, що проблемою н справді є не сам розвиток науки, а 
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сфера застосування тих наукових ідей та фактів, які характеризують цей 
розвиток. «Людиномірність цінностей, людиноцентризм та 
людиноскоординовані настанови та аргументи зневажалися класичним 
природознавством, проте стають важливими для постнекласичної науки, 
яка виводить на наукову авансцену не характерні для класичної науки 
цінності: обов‘язок і відповідальність за свої дослідження, за благо 
людини, вводить поняття «гуманітарної експертизи», «людиномірних 
об‘єктів», «людський вимір»; наповнює наукові контексти ціннісними 
орієнтирами та гуманітарними параметрами» [1, с.148]. Шляхом 
антропологізації науки ми актуалізуємо питання не тільки «цінності 
науки, але й її ціни» [3, с.48]. А шлях популяризації таких проблем – це 
вже й шлях до їх розв‘язання.  

А тому, потрібно твердити, що якщо й пов‘язувати кризові ситуації 
сьогодення із поступом науки, важливо усвідомити й той факт, що є 
шлях до змін і це не шлях втечі від цивілізаційного поступу, адже це 
утопічна ідея. Єдиним виходом є переорієнтація методології наукового 
пізнання шляхом антропологізації, а як наслідок – отримання вектору 
ціннісного спрямування наукових пошуків та їх застосувань. Прийняття 
того, що не тільки гуманітарна, а й природнича наука повинна бути 
людиномірною, стане передумовою пошуків ефективних стратегій 
протистояння глобальним викликам сучасності. 
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ДО ПРОБЛЕМИ АНТРОПОЛОГІЗАЦІЇ  

СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 

 

Декілька останніх десятиліть демонструють значні зміни в історичній 

свідомості та нові тенденції у методології історичної науки, пов'язані з 

переосмисленням традиційних напрямів досліджень і появою нових 

стратегій пізнання. Антропологізація історичної науки та її 

орієнтованість на дослідження мікрорівнів, міждисциплінарність і 

утворення нових предметних областей, "лінгвістичний поворот" – ці 

риси визначають сьогодні обличчя "нової" історіографії. 



75 

 

Антропологізація історичного пізнання зумовлена запереченням 

історицизму з його еволюціоністським методом. Вже 1970–1980-ті рр. 

внесли істотні корективи в дослідницькі інтереси істориків, що було 

пов'язано з перенесенням акцентів з вивчення структур макрорівнів з 

генералізацією і знеособленням (наприклад, "продуктивні сили", 

"виробничі відносини", "народ", "держава", "інститути права") на 

дослідження минулого на мікрорівні, з позицій індивідуального досвіду. 

Так, в соціальній історії разом з класами, станами починають вивчатися 

соціальні мікроструктури – сім'я, громада, прихід і т. д. [2, с.20]. Перехід 

від макроісторії, яка аналізує великі структури, до мікроісторії, яка 

вивчає малі співтовариства і "маленьку людину", викликав зосередження 

дослідницького інтересу на історії повсякденного життя.  

Зміна орієнтирів в історичній науці відбулася в результаті гострих 

дискусій 1980-х рр. і отримала назву "антропологічного повороту". В 

результаті, з одного боку, акцент в історичних дослідженнях змістився 

на вивчення власне "людини в історії", безпосереднього людського 

досвіду в історичному процесі. З іншого боку, для вивчення 

неусвідомлених соціокультурних уявлень людей минулого, включених 

тепер в поняття "культура", історики стали широко використовувати 

методи, запозичені ними з культурної антропології.  

Тоді як у світовій історіографії утвердилися дослідження, пов'язані з 

вивченням таких проблем, як харчування в історії, тілесність, статеві 

стосунки, рутинна робота, дозвілля і способи його проведення, звички 

тощо, до того ж на різних рівнях виробництва і споживання, з позиції 

символіки і індивідуального досвіду людей, в Україні така робота 

перебуває на початковій стадії. Недостатньо аналізуються взаємозв'язки 

структур мікрорівнів, наприклад сім'ї, інституту шлюбу, виховання, 

системи харчування, з великими процесами в історії, такими як зміни в 

економіці, політичних системах.  

Сучасна методологія історичного пізнання гостро ставить питання 

про потребу в поєднанні макроструктурного і мікроантропологічного 

рівнів історичного дослідження, проведенні аналізу індивідуальних 

соціальних позицій, "узятих в контекстах формальних соціальних груп 

(домогосподарства, професійні корпорації, релігійні громади, інститути 

місцевого самоврядування) і неформальних (сім'я, сусідство, майнові 

страти)" [1, с.359]. Невід'ємною частиною такого аналізу має бути і 

динаміка індивідуальних життєвих циклів, де "біологічні цикли життя 

індивідів зв'язуються з системою стратифікації і соціальними процесами 

в мікроструктурах і суспільстві в цілому" [2, с.38]. 
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Інтереси та історичний досвід "маленької людини", який залишався 

без уваги як у політичній історії XIX ст., так і соціальній історії ХХ ст., 

умови її повсякденного життя і те, як ці умови впливали, стали 

пріоритетними об'єктами вивчення для провідних істориків сучасності. 

П. Берк, К. Гінзбург, Н. Девіс, К. Томас, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюбі, 

К. Г. Фабер, Й. Рюзен і багато інших авторитетів у "новій історії" 

орієнтуються на написання культурної історії, де нарратив, індивід і 

мікропідхід грають центральну роль. Антропологізація історичних 

досліджень, прагнення поставити людину і її досвід у центр історичної 

роботи, перехід на мікрорівень знайшли відображення і в розширенні 

"території історії" за рахунок включення в неї таких сфер, які пов'язані з 

діяльністю жінок. Домінантні до недавнього часу історії – подієва, 

політична, економічна, що обирали в якості своїх дослідницьких об'єктів 

"видимі", "нерухомі" пласти історії, абсолютно ігнорували ту частину 

життя суспільства, яку прийнято називати "приватною" і де традиційно 

домінували жінки.  

Таке виключення жінок з поля зору дослідників обумовлене 

історично: упродовж століть жінок усували з публічного життя і владних 

сфер, що робило їх практично "невидимими" для істориків. Оскільки 

історія уявлялася полем битв, політичних, дипломатичних і економічних 

перипетій, приватна, сімейна сфера життя здавалася не вартою уваги. 

Окрім того, більшість мислителів, від античності до Нового часу, 

вважали становище жінки обумовленим її біологічною природою, і, 

використовуючи поняття "людина", мали на увазі чоловіка [5, с.169].  

Сучасні дослідники пов'язують підпорядковане становище жінки в 

суспільстві з гендерним розподілом праці, започаткованим у період 

переходу від полювання і збирання, з рівною участю чоловіка й жінки в 

господарстві, до землеробства і скотарства, що посилили роль чоловіка і 

закріпили стереотипи "чоловіка-добувача" і "жінки-хранительки 

вогнища". Соціальна нерівність, майнові інтереси і владні стосунки 

знайшли своє відображення у гендерній стратифікації суспільства.  

Андроцентристський (від грец. аndros – "чоловік") підхід 

культивувався в історії з часів античності, де жінка не була суб'єктом 

цивільного права, оскільки вважалася нездатною вийти за межі свого 

природного призначення і відповідно приватно-сімейної сфери 

існування.  

У 1960-ті рр. починається новий підйом феміністського руху, так 

зване "жіноче відродження". Воно характеризується зростанням 

політичної свідомості жінок, осмисленням соціокультурних ролей 
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статей, включенням жінок в орбіту філософської думки. Усе це 

привернуло увагу до важливості постановки проблем, пов'язаних з 

репрезентацією жіночих сфер в історії і спричинило появу нового 

напряму в дослідженнях – "жіночої історії" [4, с.165]. 

Величезне значення для її теоретичного і методологічного оновлення 

мало конструювання категорії "гендер", що створила нові можливості 

для міждисциплінарного, крос-культурного, історичного аналізу. 

Потужний внесок в теоретичне обґрунтування гендерного підходу до 

історії здійснили феміністські дослідники Дж. Скотт, Н. Девіс, 

Ш. Роубот, М. Лэйк та інші. Це нове покоління постмодерністів-

прибічників феміністської теорії доводить, що "стать" – це соціально-

культурна конструкція. Поняття "гендер" стає центральним в історичній 

науці і сьогодні, разом з категоріями "клас", "раса", є ключовим в 

історичних дослідженнях [4, с.168]. 

Слід враховувати, що категорія "гендер" від початку мала 

міждисциплінарний характер, пов'язаний з тими різноманітними 

сферами і впливами, які накладалися на факт належності людини до 

біологічної статі – соціально-політичними, культурними, економічними, 

психологічними (статус в суспільстві, ставлення до влади, кар'єра, 

заробітна плата, культурні стереотипи, поведінка, характер праці, 

особливості психіки і т. п.). 

Під впливом властивої постмодерну ситуації міждисциплінарності 

дослідники "жіночої історії" і прибічники гендерного підходу брали 

безпосередню участь у становленні багатьох нових напрямів сучасної 

історіографії: усній історії, історії повсякденності, мікроісторії. 

Первинна ідея, яка дала поштовх бурхливому розвитку досліджень у 

межах усної історії, полягала у визнанні потрібності інтерв'ювання 

свідків і безпосередніх учасників подій і процесів минулого з метою 

історичної реконструкції. І воно не може обмежуватися інтерв'ю з 

членами соціальних і політичних еліт, яке служить лише доповненням 

до наявних документальних джерел. 

Усна історія кинула виклик традиційній і в іншому сенсі: від 

дослідників вимагалося тепер знання такої техніки інтерв'ювання, яка 

використовується в різних дисциплінах – соціології, антропології, 

психології і лінгвістиці. Вона більшою мірою залежить від стосунків між 

істориком і його джерелом. Оповідач не лише "згадував" минуле, а й 

інтерпретував його. І деякі історики вбачають свою мету не стільки в 
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реконструкції минулого і створенні нарратива, скільки в наданні 

допомоги індивідуумам або соціальним групам у їх ідентифікації. 

Дослідники усної історії вважають, що саме вона дозволяє побачити 

історію як більш-менш безпосередній досвід, а не абстрактний процес. 

"Усна історія – це історія, побудована навколо людей... Вона робить 

героїв не лише з вождів, а й з невідомої більшості... Вона допомагає 

найменш захищеним, особливо літнім людям, набути упевненості та 

гідності. Вона сприяє розумінню між соціальними класами і 

поколіннями... Усна історія дає засоби для радикальної трансформації 

соціального сенсу історії» [3, с.54]. 

За економічними схемами історії, за діями глобальних історичних 

спільнот, продуктивних сил і виробничих відносин стає непомітним 

загальний сенс історії. Не випадково історичні твори перестали 

користуватися попитом серед читачів: мабуть, засновані на 

макропідході, вони оминають увагою головну дійову особу історичних 

процесів – людину. 

Спостерігаємо неабияку популярність "описової" історії, 

зорієнтованої на мікропідхід, вивчення людини, індивідуалізацію та 

деталізацію. Гуманізація історичного знання, антропологічна орієнтація 

історії, "нетрадиційні" сфери досліджень, які ґрунтуються на нових 

теоріях (гендерна історія, усна історія, історія повсякденності, 

мікроісторія) – найбільш характерні вияви сучасної ситуації у розвитку 

методології історичних досліджень. 
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 Олег Шепетяк (Київ) 

 

СУЧАСНА ТЕОЛОГІЧНО-МЕТАФІЗИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ 

 

Проблема людини є основною в сучасній богословській рефлексії. 

Від часу Другого Ватиканського Собору Католицька Церква перебуває в 

постійному пошуку нових форм і методів інкультурації євангельської 

вістки, привнесеної людству втіленням Христа та переданій Церкві для 

проповіді всьому людству. Дві тисячі років розвитку християнського 

богослов‘я проходили під постійним акцентуванням ролі людини в 

історії спасіння. Бог, прийнявши людську природу, спасши людину 

своєю хресною жертвою, уможлививши обожнення людини, Сам підніс 

людину до епіцентру всього буття" [3, c.20]. Тому новітні тенденції у 

богослов‘ї є радше логічним продовженням усієї традиції християнської 

теологічної рефлексії, аніж революцією думки. 

Репрезентаційними в царині богословської антропології стали думки 

німецькомовних мислителів, які своїми ідеями вплинули на хід Другого 

Ватиканського Собору та розвиток постсоборового богослов‘я. Один із 

найяскравіших ідеологів Собору, єзуїт Карл Ранер вніс у богослов‘я ідею 

трансцендентного екзистенціалу, під яким він розумів присутність Бога в 

душі людини, онтологічну скерованість людського духа до 

трансцендентності. Синтезуючи філософські ідеї критичної філософії 

І. Канта та екзистенціалістів, К. Ранер здійснив успішну спробу по-

новому висловити закладену ще Тертуліаном думку про природний 

потяг людини до Бога. Людина є собою тільки завдяки тому, що вона є 

місцем присутності Бога у творінні. Для К. Ранера людина не тільки 

підноситься до найвищої гідності серед усього сотвореного Богом, а й 

з‘ясовує специфічний статус людини як глибинне поєднання 

принципово відмінного: Божества і людськості. На цій основі К. Ранер 

стверджує неможливість дефініції людини. Оскільки людина є собою 

завдяки присутності у ній Бога, який є Абсолютною Таємницею, то і 

людина постає таємницею для самої себе [2, c.75]. Людина не є 

результатом того, з чого вона складається, і не розчиняється у світах, 

громадянином яких вона є. Вона не може бути об‘єктом пізнання, а 

тільки предметом постійного запитування. 
Людина, на думку К. Ранера, відчуває екзистенційний поклик не 

тільки до релігійності в широкому значенні, а саме до істинного Бога, 
відкритого людству в історії спасіння, кульмінаційною точкою якої 
стало втілення Христа. Вся історія людства розглядається мислителем як 
постійний діалог Бога і людини, в рамках якого людина або знаходить 
Бога і перетворює хронологічну історію в історію спасіння, або втрачає 
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трансцендентний вектор, перетворює свою цивілізацію в історію 
прокляття. К. Ранер розглядав християнство не у вузько конфесійному 
контексті, а в космічному вимірі, як присутність Бога в людстві за 
посередництвом Його перебування в душі кожної людини. Звідси 
випливає, що кожна людина містить у собі Христа як Образ Божий, на 
який вона сотворена, який проявляється як її трансцендентний 
екзистенціал. Саме на цій підставі К. Ранер робить висновок, що людина, 
яка в силу історичних, культурних, світоглядних чи інших обставин не 
визнає себе християнином, все одно в глибині своєї душі містить Христа. 
Присутність Бога в людині робить її людиною. Отож, вже сам факт 
людського буття свідчить про по-християнськи налаштовану людську 
екзистенційність. Кожна людина, яке не актуалізувала своє християнство, 
на переконання К. Ранера, є анонімним християнином" [4, c.86]. 

Ідею принципової неможливості дефініції людської сутності 
підхопив і розвинув ще один іннсбрукський єзуїт Емеріх Корет. 
Мислитель підкреслює факт, що пізнання будь-якого об‘єкту можливе 
тільки тоді, коли суб‘єкт пізнання дистанціюється від нього і схоплює 
його вповні з певної віддалі. Отож, якщо людина намагається пізнати 
світ, якщо вона розглядає його як об‘єкт, тоді вона мусить піднестись 
над світом, вийти за його межові кордони. Оскільки для людини 
природно постійно ставити питання про буття, вникати в його основи, а 
людський розум невпинно прагне розкрити для себе навколишню 
дійсність, пізнання постає сутнісною ознакою людини. 

Прагнення людини осягнути власним розумом світ, пізнати його, та 
помістити його у власний поняттєво-категоріальний апарат є підставою 
для ствердження трансцендентності людини. Суб'єкт пізнання 
перевершує світ, є трансцендентним щодо нього [1, c.208]. Дилема 
трансцендентності та іманентності людини, тобто проблема 
співставлення людини як частини світу і людини як суб‘єкта пізнання, 
який перевершує світ, Е. Корет вирішував зверненням до Абсолюта. 
Трансцендентність людини можлива тільки тому, що вона перебуває в 
особливому відношенні до Бога. 

Позаяк людина перевершує світ, вона не може бути дефініційованою 
в тих категоріях, якими описується дійсність іманентного світу. Будь-яке 
визначення людини описовою мовою редукує її до фрагментарної 
дійсності, яка не виражає її сутності. 

Провідною думкою сучасної богословської антропології є проблема 
співвідношення трансцендентності та іманентності людини, принципова 
неможливість її дефініціювати та специфічний взаємозв'язок людини і 
світу. Ці ідеї, закладені іннсбрукськими мислителями К. Ранером та 
Е. Коретом, стали домінантними в богослов'ї після Другого 
Ватиканського Собору. 
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 Наталія Морська (Тернопіль) 

 

ТРАГІЗМ НАШОГО ЧАСУ: ЛЮДСЬКІСТЬ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ 

ЛЮДИНИ, ПРИРОДНЕ ПРАВО НА САМОЦІННІСТЬ 
 

Бути людиною, означає бути зверненою  до смислу, 
 що вимагає здійснення, і до цінностей, що вимагають реалізації. 

В. Франкл 
 

Те, що є в людині, безсумнівно, важливіше за те, що є в людини. 
А.Шопенгауер 

 
Початок третього тисячоліття ознаменувався масштабними 

досягненнями людства: небувалий досі розвиток науки і техніки, 

розвиток інформаційних технологій та їх широке застосування у різних 

сферах людської діяльності, надшвидкісні шляхи комунікації та передачі 

інформації, численні «прориви» у медицині й виведення її на новий 

рівень, динаміка і розвиток усіх сфер практичної зацікавленості людини 

тощо. Здавалося б, нарешті людина створила для себе найкомфортніші 

умови життєдіяльності. Проте, якщо відхилити зовнішній блиск таких 

перспектив і поглянути на саму людину, на її сутність, внутрішні якості, 

її почування у світі тощо, можна констатувати, що антропологічна криза, 

яка гостро проявилась ще у ХХ ст., сьогодні набула масштабів 

«антропологічної катастрофи». 

Проблема полягає в тому, що в сучасному світі людина знищується 

як людина, відбувається руйнація, насамперед, людськості в людині. 

Щоб уникнути змістових непорозумінь, визначимо, що означає поняття 

«людськість». Великий тлумачний словник сучасної української мови 

подає поняття «людськість» як те саме, що «людство» і «людяність». 

Варто б уточнити: поняття «людськість» позначає сутність людини, її 

самість, її іншість серед світу живих істот. Людськість – це лише людині 

властиві якості: доброта, щирість, доброзичливість, милосердність, 
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чуйність, уважність тощо. Людськість – це і гуманність, тобто 

людинолюбство, це усвідомлення рівноцінності людини людиною.  

Людськість людини як живої істоти – це природній задум Бога. 

Людина є феноменом у світі живого, є унікальним Божим творінням. За 

Божим задумом, природа людини є мірою її природних прав. 

Народжуючись у якості людини, вона отримує невід‘ємні природні права, 

а факт існування людини як людини, утверджує їх. Вищим ідеалом, а 

відповідно і нормативно-ціннісною межею для природного права є Вища 

Справедливість, що відповідає корінним підвалинам світопорядку. 

Втіленням Вищої Справедливості є Бог – над-Абсолют, який увінчує 

систему абсолютних природно-правових цінностей. Бог надає всім іншим 

цінностям абсолютний характер, які без нього втрачають свою 

абсолютність і стають відносними. Бог є основою Вічного закону, від 

якого черпають силу усі земні закони. Через природне право, його норми і 

принципи індивідуальна правосвідомість зв‘язує своє існування з 

універсальними, всезагальними першоосновами буття. 

Серед великої кількості мінливих і відносних цінностей норми та 

принципи природного права постають непорушними заборонами і 

безумовними цінностями, вони мають абсолютний характер. Це є той 

фундамент, та база, яка є основою людського існування. Опираючись на 

принцип абсолютності, цінності природного права не ставляться в 

залежність «від змін соціально-історичних умов і не підлягають 

девальвації. Вони не є продуктом волі держави, не декретуються її 

розпорядженнями і стоять вище її миттєвих інтересів і потреб» [1, с. 126]. 

Природнім правом людини є: право на життя, продовження роду, 

право на вільне волевиявлення, свободу совісті, думки і слова, право на 

особисту власність, необхідну для забезпечення життєдіяльності 

людського організму, право на спілкування, самовизначення та 

самоствердження, право на власну гідність, а найважливішим є 

беззаперечне право на власну особистість, на власну цінність. Людина і 

її людські якості є абсолютною цінністю!  

У сучасному світі людина нівелює власну цінність і суспільство 

всіляко намагається стерти неповторність людськості. Дефіцитом 

сьогодні є людські якості, що водночас постають й універсальними 

цінностями світової цивілізації: любов, добро, віра, надія, совість тощо. 

Любов – це прояв сутності Бога, це іскра Божа у людині. Любити у собі 

людське – це запорука невиродження людини; любов до ближнього, як 

собі подібного, відчуття зв'язку з іншими і відповідальність за їхню долю 

у світовому співтоваристві – важливі ціннісні прояви людськості. Добро 

– запорука злагоди, єдності, гармонії. Цінність добра у наш час часто 

спотворена, доброта сприймається як слабкість, малодушність, 
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меншовартісність. Люди зневірюються у існуванні добра, виходячи з 

власної знищеної природи. У народі кажуть: «Злий не вірить, що є 

добрий». Бути добрим – це бути милосердним, співчутливим, 

розуміючим, доброчинним. Віра –  універсальна сила, це постулат буття. 

Віра допомагає людині у найскладніших ситуаціях, безвір‘я – шлях до 

знищення самого себе. Надія як позитивний орієнтир буття. Без надії усе 

ж таки потрібно сподіватись, як закликала Леся Українка. Совість – це 

вартовий нашої людськості, внутрішній суддя, який миттєво реагує на 

наші вчинки, спонукає до справедливості і відповідальності.  

Людина забезпечує достойність власному буттю лише певною мірою 

реалізувавши цінності у діях, вчинках, переживаннях. Невиконання цих 

неписаних норм виводить людину на межу людського світу, робить життя 

нестерпним. Е. Фромм зазначив, що «відсутність пов‘язаності з будь-

якими цінностями, символами, підвалинами переживається як моральна 

самотність; і вона так само нестерпна, як і фізична самотність» [2, с. 26]. 

Зростаючі масштаби сучасних антропологічних проблем відчуження, 

байдужості засвідчують те, що сучасна людина вже давно почуває себе 

«сиротою буття» (Н.Хамітов). «…Сучасна людина знаходиться в 

шкаралупі індивідуального існування, за якої пульсує самотнє 

переживання й усвідомлення. Це відокремлює сучасну людину від усього 

іншого буття, космічно замикає в собі, і людське вольове відношення дуже 

часто стає егоїстичним і не здатне відкритися світу» [3, с. 123]. 

Весь світ сьогодні ніби налаштований проти людськості у людині. 

Щодня на людину «тисне» з телебачення, Інтернету, радіо, бігбордів та 

інших різноманітних засобів «пропаганда» антилюдськості. Щосили 

суспільство намагається пристосувати людину під себе, омасовити, стерти її 

самоцінність. Суспільство нав‘язує штучні ідеали, антицінності, маніпулює 

людиною, її цілями, бажаннями, правами тощо. «Хворе» суспільство 

намагається виправдати власні дефекти, вироджену природу людини, 

відхилення від Божого задуму, шляхом узаконення і відкритого прийняття 

«вад» як природної різноманітності. Умисне знищується і спотворюється 

цінність сім‘ї  як природного осередку, який є запорукою народження і 

виховання психічно здорової людини; є джерелом формування і передачі 

наступним поколінням істинних людських цінностей.  
Глобалізація, технології, матеріальні здобутки сприяють знищенню 

самоцінності людини. Чим більше оцивілізовується людина тим більше 
мізернішає її сутність, вироджується її самість, відчужується її буття від 
буття «іншого». До прикладу наведемо слова титана української 
філософії С.Кримського, який наголосив, що «виникла загрозлива 
колізія між цивілізацією та екзистенцією. Людина виявилась розп‘ятою 
між палеолітом свого духовного підпілля та науково-технічним 
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прогресом, який, за висловом А.Енштейна, став нагадувати сокиру в 
руках дикуна. Адже сам гуманізм (як зазначалося на 2-му 
Ватиканському соборі у 1365 р.) перетворився на спробу замінити 
релігію Бога, що став людиною, на релігію людини, що оголосила себе 
Богом. Отже, цивілізація робить людей богами раніше, ніж вони стають 
гідними статусу людини» [4, с. 4]. 

Амбіції сучасної людини, її нестримні бажання здобувати, володіти, 
нагромаджувати, її зацикленість на зовнішньому матеріальному світі, 
прагнення досягнути якнайкомфортнішого стану для власної фізичної 
сутності, призводять до втрати тих ціннісних особистісних якостей, які 
відповідають її природі і необхідні для гідного статусу людини. Апелюючи 
лише до розуму і розвиваючи лише інтелектуальні здібності, сучасна 
людина  «обмежує людяність самою лише характеристикою інтелектуально 
розвиненої особи, а й затьмарює необхідність поєднання у визначенні 
людини розумного та морального як альтернативи машинному інтелекту» 
[4, с. 5]. Сучасна людина стає біомашиною, біороботом або «кіборгом» за 
власним бажанням. Втрачаючи моральні якості, людина губить свою 
людськість, втрачає свою природну цінність. Природне право та 
самоцінність є спорідненими із природною моральністю людини. Природна 
моральність – це система «заборон і приписів, що стоять на сторожі таких 
універсальних цінностей буття, як життя, воля і гідність кожної людини, 
незалежно від її приналежності до якоїсь із спільностей або положення 
усередині системи соціальної ієрархії» [1, с. 115].  

Природна моральність є оплотом людяності та духовності. 
Головними цінностями природної моральності є любов, дружба, 
гуманізм, альтруїзм, повага. Особистість, цінуючи власне «Я», не 
намагається принизити, ущемити, а то й придушити інше «Я», а визнає 
його рівноцінність, гідність, стаючи на шлях взаємного збагачення та 
вдосконалення. Цінності та норми природної моральності даються всім 
загалом і кожному зокрема, що засвідчує факт народження в якості 
людини та приналежності до людського роду. Природна моральність – 
це позаінституційна форма культури, яка стоїть над усіма соціально-
корпоративними розмежуваннями, що розділяють людей, оскільки на 
перше місце ставить інтереси всього людського роду в цілому і прагне 
служити насамперед їм. Джерелами природної моралі є божественна 
мудрість Творця, природна гармонія світобудови та особливість природи 
людини як найвизначнішого із творінь Бога [5, с. 82-83].  

Отож, у сучасному світі людина повинна насамперед усвідомити 
нещадну руйнацію власної людськості й знайти у собі сили цьому 
протистояти. Людина буде цінністю у світі до тих пір, доки вона 
зберігатиме людську автентичність, власну іншість, але яка в той же час 
буде узгоджувати свою самість із буттям іншого. 
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 Наталія Шуст (Київ) 

 

ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ВИМІРУ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
У європейському соціологічному просторі науки останнім часом 

актуальною темою досліджень є система формування та розвиток 
соціальної компетентності особистості. В умовах постійних змін 
соціально-політичних, економічних і моральних орієнтирів соціуму, 
суб‘єктом динамічного розвитку стає соціально компетентістна 
особистість, яка звільнена від традиціоналізму та консерватизму, навіть 
супроводжується повним відхиленням попереднього досвіду. 
Включаючись у соціальні відносини, особистість змінює їх і під впливом 
перетворених умов змінюється сама. Зворотній вплив умов і відносин на 
соціальну діяльність і активність особистості відбувається опосередковано 
через її свідомість у формі певної структури здібностей, потреб, інтересів. 

Зміст поняття соціальної компетентності може розглядатися в 
системі соціального та компетентістного. У соціологічному словнику 
поняття «компетентність» трактується як фундаментальні здібності, які 
проявляються кваліфікованими соціальними акторами у соціальних 
контекстах [4]. 

Відомий дослідник теорії творчості Єнгельмейер порівнював творчу 
діяльність людини з дією магічного поля та металеві стружки. «Змішайте 
на тарілочці стружки залізні та мідні, - писав він. – Ті та інші будуть 
байдуже лежати віки вічні. Візьміть тепер магніт і піднесіть його до 
тарілочки знизу. Тоді залізні стружки отримають спорідненість одне з 
одним, почнуть шукати одне одного і з‘єднаються в найнезвичайніші 
гірлянди і складні візерунки. Чи не наводить цей приклад на думку, що в 
душі творчої людини виникає такий потенціал (поле), завдяки якому 
з‘єднуються думки» [7]. І тут інтуїтивно підмічено і в образній формі 
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описаний той факт, що творчий потенціал людини не є простою 
сукупністю самих по собі наявних його властивостей. 

Фундаментальні мотиваційні установки особистості формується в 
процесі соціалізації. Але сама соціалізація не зводиться до імітації 
соціальних ролей, а передбачає процес активного відтворення системи 
соціальних зв‘язків індивідом за рахунок її активної діяльності, 
активного включення в середовище [6]. 

Активність в інтеріоризації суспільного досвіду є важливою 
передумовою формування та становлення соціально компетентістної 
особистості. Але орієнтація на соціальну компетентність, навіть 
закріплена в мотиваційному середовищі особистостей, не є ознакою 
компетентності. Тільки компетентність, яка відбувається в свідомості 
особистості, у процесі соціалізації в онтологічному плані відбиває 
процес її розвитку [3]. Тобто розвиток особистості в онтогенезі 
розглядається як перехід від стереотипно-особистісного до активно-
особистістного  типу світогляду. 

Науковці на міжнародному рівні [11] вважають, що набуття молоддю 
знань, вмінь та навичок, спрямоване на вдосконалення їхньої 
компетентності, а також сприяє інтелектуальному й культурному 
розвиткові особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати 
на запити часу. 

Одночасно науковці говорять про потребу відібрати та ґрунтовно 
ідентифікувати обмежений набір компетенцій, які є найбільш 
важливими у становленні протягом усього життя в процесі соціалізації 
особистості. 

Суспільство перебуває у процесі переходу від індустріального 
суспільства до суспільства, яке надає перевагу знанням. Соціальна 
реальність трансформується під впливом процесів, які ґрунтуються на 
нових знаннях та під впливом рефлексної освіченості. Одночасно 
економіка все більше орієнтується на знання та компетенції. 

У той час, коли новітні інформаційні технології зближують навіть 
найбільш віддалені один від одного країни, академічні науки 
використовують глобальний підхід. Глобалізація є каталізатором як 
європейської, так і світової інтеграції. Європеїзація в контексті 
глобалізації призведе до ринкового контролю та до зростаючої 
міжконтинентальної конкуренції, включаючи зміни у міжнародному 
розподілі праці, яка потребує відповідної та регіональної допомоги. 
Високий та сталий розвиток економіки відбудеться за рахунок взаємодії 
наступних трьох елементів: 

1) інновації; 
2) стійкості (конспект лекції, наукова робота викладачів) та 

подальшого розвитку соціальних ресурсів; 
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3) розумного  та раціонального використання природних ресурсів. 
І як результат, закономірним є процес переходу до принципів 

стійкого розвитку: слід співпрацювати, а не конкурувати для досягнення 
спільних цілей. Зростаюча нерівність між бідними і багатими країнами, 
регіонами, залученими або віддаленими від світового ринку, між 
сучасними та традиційними секторами економіки, глобалізація 
економічних ризиків у поєднанні з регіональними проблемами такими, 
як скорочення питної води, спустелювання, розширення міст, зменшення 
посівних площ, існуючий розрив між переможцями та невдахами 
глобалізації, усе це свідчить про амбівалентність. 

Промислово розвинені країни Західної та Східної Європи зазнають 
демографічної кризи: старіючі суспільства, в яких спостерігається 
зменшення народжуваності. В той же час, суспільства країн, що 
розвиваються, таких як Південна та Південно-Східна Азія, Середній Схід та 
Африка, постійно зростають. Це призводить до міграційного тиску в Європі. 

 Зростаюча конкуренція та технології, які досить швидко змінюються, 
провокують появу нестійкого та невпорядкованого ринку праці та 
можливості отримати роботу. З одного боку, кількість 
висококваліфікованої робочої сили зростає, однак з іншого боку, робота 
стає більш індивідуальною та гнучкою, відповідно до життєвих змін. 
Люди частіше змінюють робочі місця, місце проживання та сфери роботи. 

Сучасна особистість повинна проявити уміння знайти та освоїти таку 
соціально-економічну, статусну, соціально-психологічну суму  знань, яка 
б дозволила проявити інноваційність по відношенню до соціуму. Коли 
формується нова система цінностей, нові моральні стандарти, а динаміка 
процесу соціальних змін ускладнює прогноз того, які цінності і стандарти 
поведінки можуть забезпечити адекватність соціальної поведінки у 
майбутньому, особливу роль набуває соціокультурна підтримка 
індивідуальності і формування соціальної компетентності особистості. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, науковці до пріоритетів 
сьогодення відносять уміння оперувати такими вміннями та знаннями, 
які б задовольняли потреби сучасного суспільства, підготують 
особистість до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим 
нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовими 
змінюватись та адаптовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати 
й управляти інформацією, активно діяти швидко приймати рішення, 
навчатись впродовж життя. 

Характерними ознаками, які створюють можливості успішного 
формування соціальної компетентності особистості можна визнати: 

- можливість та готовність приймати важливі рішення, 
демонструючи аналіз своєї ролі у ситуаціях соціальної взаємодії, та брати 
на себе соціальну відповідальність за події, які відбуваються навколо; 
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- прагнення до найбільш повного формування та прояву 
особистісних здібностей до самореалізації, власної життєвої позиції – 
інноваційності; 

- вимогливість до себе, відповідальність, послідовність, якісний 
прояв показників особистості: самоповага, стійкість, наполегливість у 
досягненні цілей, прагнення до подолання перешкод на своєму 
життєвому шляху; 

- якісні зміни у соціальному розвитку, який пов'язаний з 
переходом від самопізнання та оточення до особистісного 
самовизначення. 

Отже, соціальна компетентність – це уміння вибудувати свою 
поведінку з урахуванням очікувань і уявлень інших людей. 

Соціальна компетентність передбачає: 
- знання про основні норми поведінки, яка прийнята у даному 

середовищі; 
- готовність до швидкого оволодіння нових очікувань і 

стандартів; 
- уміння поставити себе на місце іншої людини, подивитись на 

ситуацію його очима; 
- уміння оцінити, як можуть бути сприйняті ті чи ті дії партнером 

по комунікації. 
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 Катерина Шестакова (Слупськ, Польща) 

 

РЕФЛЕКСІЇ НАД ІДЕНТИЧНІСТЮ У СВІТЛІ 

АНТРОПОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 

 
Активна дискусія щодо антропологізації гуманітарного знання 

ведеться не лише в Україні. У Польщі, наприклад, вже тривалий час 
соціологи, філософи та власне антропологи намагаються дати відповідь 
на кілька важливих питань. Зокрема, на науковій конференції «Нові 
шляхи антропології сучасності», яка проходила у Варшаві у грудні 
минулого року, відома соціолог Барбара Фатига представила предмет 
дискусії у таких площинах: межа між антропологією як такою та 
етнографією повсякденності; теоретичні дилеми та понятійний апарат; 
мода на квазі-парадигмальні та навіть товарисько-сентиментальні 
зв‘язки; «ніби інтердисциплінарність», яка становить перешкоди у добу 
методологічної революції тощо [6]. На тій же конференції були 
представлені кілька десятків цікавих рефератів, присвячених 
«літературизації» антропології, міждисциплінарним «романам» 
антропології та історії, літературознавства, філософії, соціології; 
питанням упорядкування методичного інструментарію гуманітарних 
дисциплін. Через півроку на XV з‘їзді Польського соціологічного 
товариства, який проходив у вересні 2013 року, піднімалося питання 
трансформацій, які тривають в антропології культури та перехід від 
«поп-антропології» до практичної науки [9]. 

Беручи до уваги, що тематична дисперсія цієї проблеми надзвичайно 
широка – від теорії до методології та емпірики – хотілось би навести 
приклад «антропологізації» соціології у конкретній дослідницькій ситуації. 
Цей приклад, як здається, підтверджує не стільки кризові тенденції, 
пов‘язані з інтердисциплінарністю сучасного гуманітарного знання, а 

http://www.urorao.ru/Konf2005.php
http://rusnauka.com/9/E19W_2007/
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навпаки, збагачує понятійний апарат соціології. Йдеться про поєднання ідей 
Фредеріка Барта та П‘єра Бурдьє з метою інтерпретації процесів мовної, 
етнічної чи культурної ідентичності людей або груп на основі аналізу 
емпіричного матеріалу, зібраного антропологічними методами. 

По-перше, у цьому контексті, цікава міждисциплінарність як така – 
вона часто з‘являється на ґрунті вивчення будь-якої соціальної 
ідентичності, у тому числі етнічної. Питання однак полягає в тому, чи 
може соціолог, який цікавиться такими аспектами, залишитися 
виключно в межах теоретико-методологічного апарату соціології. Як 
показує практика, здійснити це вкрай складно, оскільки явище 
ідентичності вкрай багатозначне. У цьому ракурсі, можна згадати роботи 
як українських, так і зарубіжних авторів, котрі не лише вийшли поза 
межі апарату соціології, а й збагатили його тезами з інших галузей 
гуманітарного знання [див.: 4; 5; 8]. 

Дослідницька ситуація, на якій базується представлений матеріал, 
відображає власне збагачення соціологічного знання та залучення 
антропологічних концепцій і методологічних підходів. Автор провела 
близько двадцяти розмов методом глибинних інтерв‘ю з метою з‘ясувати 
значення рідної мови як інструменту комунікації у процесі формування 
етнічної ідентичності [7]. Аналізуючи отримані дані, автор спиралася на 
популярну серед дослідників тезу, що рідна мова виступає одним з 
компонентів етнічної ідентичності. Справді, рефлексії не лише 
соціологів, а й лінгвістів, соціолінгвістів, антропологів наводять на 
подібний висновок. Тобто, мова впливає на перебіг інтеракції [2, с.94]. 
Щоб позначити цю залежність, антропологи та соціологи 
використовують термін мовний репертуар. Наприклад, автори роботи 
«Соціологія мови» (Socjologia jezyka) доходять висновку, що до мовного 
репертуару входять «лише ті мовні форми, які використовуються у 
розповсюджених у даній спільноті актах комунікації» [2, с.58-59]. Це 
означає, що мовний репертуар спонукає дослідника інтерпретувати мову 
власне як акт комунікації. 

Проте, як відомо, в етнічно та культурно неоднорідних групах мовна 
спільнота доволі рідко використовує у повсякденній комунікації лише 
одну мову. Якщо взяти до уваги поняття соціальний простір, широко 
представлене у роботах П‘єра Бурдьє [3, с.15], можна говорити про 
наявність мовного простору, за аналогією. За наявності соціальних 
практик треба вести мову про присутність мовних практик. Вони 
включають рідну мову членів спільноти, володіння та використання 
державною (українською) мови або російською (приклад України), 
знання третіх мов – іноземних, які ми вивчаємо за шкільною чи 
додатковою програмою. Усі складники мовних практик одночасно 
виступають символічним капіталом. Проте, за такого підходу, 
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залишається не зовсім зрозумілим, як при наявності соціального чи 
мовного простору особистість і група формують або відчувають межу 
між «своїм» і «чужим». У цій ситуації на допомогу може прийти 
концепція Фредеріка Барта. Дослідник вважав, що на основі соціальних 
контактів між представниками різних культур, а також інтеракцій, у які 
вони вступають, формуються етнічні кордони [1, с.354-355]. Поняття 
кордону (його можна представити у надзвичайно різнорідних формах, 
від географічного до символічного, від «м‘якого» до вкрай «твердого») 
постає своєрідною зв‘язною ланкою під час аналізу ролі мови в етнічній 
ідентичності. Беручи до уваги, що формування етнічних кордонів 
нерозривно пов‘язане з функціонуванням соціального та мовного 
просторів, може скластися ситуація, коли окремі мовні практики можуть 
бути «абсолютно знеціненими на шкільному ринку й у всіх подібних 
суспільних ситуаціях» [3, с.170]. 

Цей приклад поєднання трьох аспектів – мовного простору, мовних 
практик і кордонів між групами – ілюстрація не лише 
міждисциплінарності, яка часто присутня у соціологічних рефлексіях 
над ідентичністю. Наведена ситуація дозволяє зробити додатковий 
висновок, що можна й треба підтримати тезу на захист 
«антропологізації» соціологічної теорії та емпірики.  
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 Віталіна Ковальчук (Львів) 

 

ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-

АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

Духовна ситуація нашої доби вимагає нових філософських підходів,  

які мають символізувати собою, в першу чергу,  підтримку духовних сил 

української людини. Філософсько-антропологічна традиція в  Україні 

пов‘язана з творчістю Володимира Шинкарука та Сергія Кримського. 

В. Шинкарук наділяє людський світ особливим значенням і сенсом, 

він виступає для науковця сукупністю практик та життєвих світів 

кожного з нас.  ―Означивши необхідність поставити в  центр 

філософської рефлексії проблему людини та світу, В. Шинкарук відразу 

ж переходить до осмислення усієї неоднозначності й 

складноструктурованості феномена буття людини у світі‖ [5, с.9]. 

Проект людиноцентризму В.  Шинкарука не просто береться описувати 

людину, її призначення та спосіб бути, а насамперед,  намагається 

зробити власне здійснення та утвердження на шляху розв‘язання 

філософсько-антропологічної проблематики.  

Філософія мислителя пов‘язується з такими категоріями-основами як 

―дух‖, ―свобода‖, ―душа‖, на перехресті яких і перебуває людина. Таким 

чином, людина освоює цей світ не лише практично-матеріально та 

теоретично, а й практично-духовно:  через створення образів бажаного 

світу як реалізації людських життєвих цілей, надій і сподівань та 

способів їх досягнення…‖. Наголошуючи на подвійності людської 

природи, В. Шинкарук стверджує, що ―сплав почуттів та інтелекту у 

світоглядній свідомості надає їй особливої органічної цілісності, 

зілляності з внутрішнім світом і характером особистості з її ―Я‖ і тим 

самим надає останньому дієвості, активності, вольової 

цілеспрямованості й ознаки самосвідомої орієнтації у світі. Цей бік 

світогляду рівною мірою важливий і для практичної, і для пізнавальної 

діяльності людини‖ [6, с.103-104]. 

С.Кримський як один з основоположників української філософсько-

антропологічної думки також наголошує на розумінні та осмисленні 

людини через призму духовних аспектів. Духовність – це досить складне 

утворення,  що розкриває сутність людини, її знання, почуття, цінності, 

її менталітет. Український філософ підкреслює, що ―духовність – це 

здатність переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній світ 

особи на етичній основі, здатність створювати той внутрішній світ,  

завдяки якому реалізується самототожність людини, її свободи‖ [3, с. 

11]. Разом з тим, філософія, а з нею і культура є своєрідним напрямком 
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духовно-практичного освоєння світу людиною, та її самореалізацією. С. 

Кримський намагається виявити глибинні контексти української 

культури, яка, на його думку, коріниться у знаково-символічному осерді 

буття. Науковець зазначає, що ―...людина належить не тільки до буття 

предметності, а й до світу символів, знаків між посейбічним та 

потойбічністю‖[2, с. 21].Таким чином, важливим є розуміння духовності 

як і способу життя, тому ―заклики духовності‖ пронизують собою всі 

площин практичного, відкидаючи при цьому всі невідповідності 

абстракцій конкретним умовам. Проблема духовності для С. Кримського 

набуває особливої значущості, оскільки це проблема формування 

людських якостей. Тобто, ―філософія – це не абстрактна річ. Це 

вирішення саме тих проблем, що виникають у реальному житті‖[4, с. 

138]. Духовність у його філософській творчості відкриває для нас новий 

світ людини, яка постійно вибудовує себе як особистість, яку варто 

осмислювати і через проблеми національного. ―Зараз, з погляду розвитку 

людських якостей, дуже важливою обставиною стало виникнення 

монадної особистості. Воно позначається новим завданням: не зводити 

усі проблеми до колективного способу вирішення, а доповнювати його 

здатністю особистісної репрезентації своєї епохи, нації, культури‖[1]. 

Антропологічна проблематика в українській філософії стає втіленням 

своєрідного проекту людиноцентризму, вільного розвитку людини, 

духовної діяльності, пошуку внутрішніх першооснов, тієї серцевини, яка 

протистоїть шаблонності та схематизму. 
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 Анна-Марія Лучак (Львів)  

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ ЕТИКИ  

У ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

У контексті ідей постмодернізму Інтернет є не тільки породженням 

технологій, але й етапом духовного поступу людства. Це новий спосіб 

мислення та існування, не говорячи вже про зміну середовища та 

контекстів спілкування, які є ключовими для об‘єкту даної розвідки. 

Сьогодні територіальне значення комунікативного простору значно 

нівелюється, часово-просторові рамки зникають. Людина створила 

Інтернет – альтернативний Всесвіт, кіберпростір. Тут породжуються 

нові, постраціональні образи та смисли, які швидко стають частиною 

світосприйняття сучасного покоління веб-користувачів.  

Інтернет-комунікація – це акумуляція всіх відомих дотепер способів 

інтерсуб‘єктивної взаємодії та відображення сучасного буття мови, яке є 

полілінгвістичним та максимально наближеним до особливостей 

повсякденного спілкування. Розглядаючи ідеї теоретиків Торонтської 

школи Х. Інніса та М. Маклюена можна помітити, що ототожнення 

розвитку комунікації з прогресом людства – не є новим баченням, хоча й 

зародилося воно тільки в другій половині ХХ ст.  

Свого часу К.-О. Апель розробив теорію дискурсивної етики, яка 

повинна допомогти у знаходженні компромісу в розв‘язанні глобальних 

проблем. Мова йшла про комунікацію на рівні високопосадовців, але 

таке бачення втрачає свою актуальність з огляду на те, що соціальні 

перетворення сьогодні як ніколи часто виникають саме на периферії – у 

віртуальних спільнотах.  

Сьогодні Facebook сміливо можна називати соціальним феноменом. 

Йому властиві ті чесноти та манера поведінки (яка чітко обумовлена 

правилами ведення внутрішньої політики компанії), що є найбільш 

характерними для американського суспільства: високий рівень 

прозорості, свобода слова, відкритість. Facebook поширює такі чесноти 

світом. Приєднатися до групи протесту на Facebook – це не стояти в 

натовпі з транспарантом. Такий спосіб волевиявлення більше схожий на 

підписання петиції, яку одразу побачить кожен. Напевне, Оскар Моралес 

вагався перед тим як створити групу проти FARC. Facebook уперше дав 

йому трамплін для безпечного стрибка, ‒ раніше в Колумбії таке 

висловлення думок було небезпечним [2, с. 393]. 

Така відкритість основного середовища робить його взаємопов‘я-

заним із зовнішніми соціальними інститутами, які сьогодні 
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використовують Facebook з усіма його явними та прихованими 

можливостями. 

У віртуальному середовищі концепція масового впливу медіа почала 

поєднуватися з теоріями міжособистісної комунікації. Згідно з цим 

підходом, адресат – це не атомізована, безформна маса, а радше сума 

малих груп, які володіють внутрішньою комунікацією. В такій групі 

особистість – дотичний адресат. Медіа досягають думки людей за 

допомогою так званих лідерів думки (авторитетів). Звісно, це не 

особистості, які все знають, тому в різних галузях та в різних ситуаціях 

цю роль грають різні члени комунікативних спільнот. Концепція, про 

яку зараз йде мова відома як теорія двопорогового потоку інформації 

Катца та Лазерсфельда 

Проте, проникнути в думки акторів соціальних мереж не так просто як 

здається на перший погляд. Глобальне розповсюдження конкретної ідеї в 

Інтернеті означає не тільки її постійне тлумачення в такому сенсі, в якому 

вона ввійшла у віртуальне інформаційне середовище, а й обростання її все 

новішими домислами: аргументами за та проти. З розбіжністю поглядів ми 

зустрічаємось і в реальному світі, проте дискусія чи суперечка онлайн 

відрізняється в багатьох аспектах. Можливість розмірковувати й 

належним чином аналізувати заздалегідь отриману інформацію тут 

набагато більші, та й шанс бути почутим є в кожного. М.Цукерберг 

порівнює комунікацію через  Facebook з основними засадами 

подарункової економіки. Для Facebook «подарунок» - це можливість 

говорити, - і, висловлюючи свої ідеї, ми наражаємося на критику, яка тут, 

на Facebook, спрямована на нас самих з нашими справжніми іменами» [2, 

с. 344]. Цукерберг зазначає, що користувач вже робить подарунок 

вільному ринкові ідей, залишаючи свій коментар. Це сміливо можна 

вважати ще одним способом зміцнити політику.  

Така обстановка загалом відповідає концепції ідеальної мовленнєвої 

ситуації Ю.Габермаса, в якій комунікація не перекручується не тільки 

зовнішнім випадковим впливом, а й примусом, що задається самою 

структурою комунікації. Комунікація може бути визнана ідеальною, якщо: 

1) кожен суб‘єкт, здатний до мови та мовленнєвої діяльності, може 

брати участь у дискурсі; 

2) кожен може проблематизувати будь-яке твердження; 

3) кожен може виступати в дискурсі з будь-яким твердженням; 

4) кожен може висловлювати свої погляди, бажання, потреби; 

5) ніхто з тих, хто бере участь у дискурсі, не зазнає перешкод (як 

внутрішніх, так і зовнішніх) у вигляді зумовленого відносинами 

панування примусу; кожен має змогу використовувати свої, встановлені 

у першому і другому пунктах, права [1, с. 149].  
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Основними характеристиками такого дискурсу є рівноправність всіх 

учасників, врахування усіх аргументів, відсутність перешкод та утисків 

влади. Габермас вважає, що саме в дискурсі можна виразно помітити 

норми соціальної, моральної, правової поведінки та виявити їх 

порушення. «У суспільному просторі дискусії» (згідно з Х.Арендт) 

виникають комунікативні зв‘язки з приводу соціальних реалій, які 

викликають незадоволення. Саме віртуальний дискурс дозволяє 

врахувати інтенції всіх комунікантів.  

Дискурсивна етика здатна допомогти у врегулюванні обміну думками 

та формуванні соціальної думки в Інтернеті тільки за умови, що, з 

одного боку, в основу комунікації буде покладено справедливість та 

рівність, а з іншого – раціональність. До цього можна додати тезу 

Ю.Габермаса: якщо у розумінні суспільства приймається автономія 

діючих осіб, незалежність культури та прозорість комунікації [4, с. 18]. 

Проте, визнаючи ці ідеї як засади дискурсу соціальних мереж, ми 

ідеалізуємо умови дискурсивного розв‘язання проблем, що стосуються 

нас як суб‘єктів дії. Адресант чи адресанти як отримувачі повідомлення і 

ті, хто на нього відповідає, не входять в таку ідеалізовану схему 

комунікації. Габермас визнає, що «повсякденна комунікація насправді 

відхиляється від моделі чистої комунікативної дії» [4, с. 12]. Візьмемо до 

уваги, що етичними передумовами знаходження консенсусу в будь-якій 

комунікації є толерантність, гуманне ставлення, вміння адекватно 

відреагувати на репліку співрозмовника. У соціальних мережах 

інтерсуб‘єктивна взаємодія здебільшого обмежена мовленєвою 

практикою, що дозволяє багатьом дослідникам розглядати такого роду 

конфлікти не більш як звичайні суперечки без реальних наслідків. Однак 

в невпинному потоці ідей – оновлення постів від імені публічних 

сторінок, коментуванні реплік інших користувачів – часто зароджуються 

настрої протесту, радикальні заклики. Можна навести чимало прикладів, 

коли свобода слова у Facebook призводила до реальних соціальних 

заворушень. Не зважаючи на те, що чимало країн Близького та Далекого 

Сходу, на думку політологів, справді потребують зміни чинної влади, 

динамічність перетворень, зароджених у соціальних мережах часто 

видається занадто імпульсивною. Для того, щоб навчитися врегулювати 

соціальну активність в Інтернет-просторі необхідно переосмислити 

основні принципи нового типу комунікації в руслі дискурсивної етики.  

Запорукою існування ідеального віртуального дискурсу є основна 

характеристика всього кіберпростору – цілковита прозорість. 

Відкритість такого потоку висловлювань дає можливість адекватно 

оцінити інформацію з різних точок зору. Проте Дж.Пітерс зазначає, що 

ніщо не може гарантувати успішного проходження дистанції між двома 



97 

 

свідомостями, оскільки суть взаємин виявляється не у словах, а «у 

свідомостях чи актах референції» [3, с. 116]. Ніщо не може гарантувати 

правильність суб‘єктивно сформованих інтерпретацій. Глибинні корені 

непорозумінь соціально значущої Інтернет-комунікації приховані в 

складній суспільно-політичній реальності, моральних принципах, 

релігійних віруваннях, національних особливостях. В Інтернеті не 

зникають ті фактори, що відрізняють нас в реальному світі. Але процес 

порозуміння тут можна розвивати й контролювати.  

Пітерс вважає, що дійти згоди в будь-якій комунікації можна шляхом 

«дискурсивного взаєморозуміння». Власне дискурс слугує 

обґрунтуванням проблематичних претензій на значення думок та норм. 

У дискурсі можна знайти відповідь на запитання, що стоїть на шляху 

досягнення згоди, взаємодії, і відповідь на те, як прийти до консенсусно-

унормовуваного рішення [3, с. 119]. Враховуючи постійний потік думок 

та ідей можна говорити і про моніторинг стану суспільної свідомості та 

настрої суспільства. Не варто забувати, що не завжди комунікація 

передбачає консенсус. Швидше інтерпретація як герменевтичний фактор 

домінує на етапі «когнітивного контакту» [3, с. 119]. 

Отже, так звані Facebook-революції, що означають не тільки зміну 

політичної влади шляхом реалізації ідеалу свободи слова за допомогою 

соціальних мереж, але й проштовхування нових ідей в інші сфери 

соціального буття, сьогодні стають досить поширеним явищем. Але чи 

готові ми належним чином діяти в цих нових реаліях? В період 

зародження атомної доби постає дискурсивна етика К.-О.Апеля та 

Ю.Габермаса, яка спрямована була на використання дискурсу як засобу 

врегулювання зовнішньополітичних конфліктів. Дискурсивну етику 

можна застосувати й до розв‘язання складних питань врегулювання 

Інтернет-комунікації, коли необхідно утвердити основні цінності та 

принципи нового типу інтерсуб‘єктивної взаємодії. На нашу думку, таке 

переосмислення класичних засад для постмодерністського середовища 

потребує перш за все виявлення його основних особливостей, які й 

детермінують етику соціального дискурсу. 
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 Оксана Петрушенко (Львів) 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ТА УТОПІЇ: МОЖЛИВОСТІ  

ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВПРАЦІ 

 

У філософській і культурологічній традиції упродовж досить 

тривалого часу утопію сприймали як своєрідну розвагу інтелектуалів, що 

не має серйозного теоретичного, пізнавального чи практичного 

значення. Самі автори утопій теж підтримували таке уявлення про 

утопію, оскільки часто надавали їй форми сну або оповідання 

мореплавців (що були пов‘язані з нестримним фантазуванням). Проте 

той факт, що: (1) утопії успішно існували упродовж століть; (2) 

відродилися у новій формі – у формі антиутопій у ХХ столітті, коли, 

здавалося, наука остаточно спростувала утопії та довела їх хибність і 

непотрібність; (3) продовжують відроджуватися в різних варіантах 

утопічної свідомості (корпоративної, політичної, релігійної, тощо) – 

вказує на те, що утопія як така є важливим компонентом свідомості, 

долученим до сфери гуманітарного знання та пізнання. 

У подальших розмірковуваннях з приводу цієї проблеми ми будемо 

користуватися таким трактуванням поняття утопії (оскільки у 

спеціальній літературі існують різні тлумачення цього терміну): утопія – 

це жанр літературних і соціально-гуманістичних творів, а також тип 

свідомості, що протиставляє належний, омріяний і бажаний стан речей у 

суспільстві, державі, соціумі – наочній реальності, наголошуючи на 

безумовній перевазі першого над другим. Зауважимо, що йдеться як про 

позитивну, так і про негативну утопію (антиутопію), оскільки її 

«негативність» стає зрозумілою лише тоді, коли у свідомості автора та 

читача (глядача) існує певний чітко аксіологічно окреслений образ 

належного стану справ, від якого кричуще відрізняються описані реалії. 

Належний стан справ у суспільстві значною мірою залежить від уявлень 

автора про сутність і природу людини, про належне чи неможливе 

соціальне середовище для реалізації та підтримування гідного існування 

такої людини, про те, які умови потрібні людині для того, щоб почувати 

себе людиною.  Антропоцентричність утопії дозволяє нам стверджувати, 

що вести мову про утопію слід від доби Відродження, оскільки саме в 

цей історичний період формуються та дістають розповсюдження 

уявлення про самоцінність людської особистості, про її гідність, 

потрібність певних умов для її розвитку (хоча, як відомо, до утопії 

відносять і певні твори часів античності). 

Антропоцентричність утопії дозволяє нам розглядати тексти 

утопічних творів як джерело уявлень про основні, базові потреби 
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людини, які існували у різних регіонах Європи упродовж останніх 

чотирьохсот років і які слугують підставою для реалізації її власної 

сутності. Такі дослідження будуть здійснюватись у межах дослідницької 

парадигми культурної антропології. Культурна антропологія вивчає 

людину в контексті культури певного суспільства, розглядає людину і 

культуру як взаємопов‘язані частини одного континуума «людина – 

культура». Утопічні твори теж конструюють суспільство, яке було б 

максимально придатним для належного життя людини, відштовхуючись 

від певного культурного контексту. 

Так, з «Утопії» Томаса Мора стає очевидним, що основне для нього – 

створити такий соціум, де люди не гинули би з голоду, не лишалися без 

даху над головою, не знесилювалися від тяжкої праці, дбали про 

освіченість і моральність як дорослих, так і молодшого покоління. 

А. Сен-Симон через двісті років після Т. Мора враховує вже певні 

цивілізаційні вимоги до суспільства, які стають можливими у ХІХ 

столітті та присутні у свідомості тогочасних жителів економічно 

розвинутих країн. Окреслених Т. Мором параметрів людського життя 

йому вже недостатньо, він також бере до уваги грошові відносини та 

можливі доходи громадян, які стають невід‘ємною частиною достойного 

життя забезпеченої людини у ХІХ столітті. 

У сучасній наукознавчій літературі зустрічається порівняння такої 

течії епістемології, як конструктивізм, з конструюванням соціальної 

реальності в утопічних творах. Конструктивістське трактування пізнання 

набуває розповсюдження в період Нового часу і найбільш 

концентровано сформульоване у працях І. Канта. Пізнання трактується в 

І. Канта як створення розумом конструкцій, а для цього розум препарує 

природу відповідно до апріорних уявлень. І. Кант підкреслював 

активність розуму в пізнавальному процесі, результатом чого є те, що 

створена наукою картина світу має певний відбиток нашого духу. Таким 

чином, наукове пізнання, фактично, є нескінченним процесом 

інтелектуального конструювання, і утопія як конструкт цілком 

вписується у таке трактування наукового пізнання навколишнього світу. 

І конструктивізм, і творення утопій мають справу зі сконструйованою 

реальністю; заперечують пізнання як відображення; не відображують 

світ, а творять його; роблять акцент на творчій ролі ідей, які реально 

впливають на соціальну поведінку та хід історії. 

Досить поширеними в науковій літературі, що присвячена 

дослідженню утопії, є міркування про утопію як варіант передбачення, 

тобто про прогностичний вектор у функціонуванні утопії. Пізнавальні та 

прогностичні можливості утопії окреслює Макс Вебер, коли розглядає 

поняття «ідеальний тип». Ідеальний тип трактується ним як інтерес 
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епохи, виражений у вигляді теоретичної конструкції. Він не виводиться 

безпосередньо з емпіричної реальності, а конструюється як теоретична 

схема, створена відповідно до певної логіки взаємодій, а вже потім 

зіставляється з емпіричною реальністю. М. Вебер прямо називає 

ідеальний тип «утопією», підкреслюючи у такий спосіб, що він не 

збігається з дійсністю, і зазначає, що для осягнення дійсних каузальних 

зв‘язків потрібно конструювати недійсні.  

Е. Блох у праці «Тюбінгенський вступ до філософії» говорить про 

такий елемент у свідомості суспільства, як випередження. 

Розмірковуючи про Завтра і Сьогодні, частина суспільства, яка дивиться 

вперед, мріє про певні зміни соціального життя. При цьому Е. Блох 

робить цікаве зауваження: «щоб влучити в ціль, … потрібно прицілитися 

вище від неї». Саме таку функцію і виконує утопія – вона задає досить 

високу планку для зростання та вдосконалення показників соціального 

життя, а отже, виконує прогностично-пізнавальну функцію. 

Е. Гідденс використовує термін утопічний реалізм для позначення 

можливого методологічного підходу до визначення напрямку 

подальшого розвитку суспільства в умовах глобалізації. У Гідденса 

знаходимо таке непряме визначення утопічного реалізму – це вид утопій, 

які ми можемо створити як проекти, зорієнтовані на майбутнє, поєднані 

з іманентними тенденціями розвитку і тому реалістичними. 

Отже, на основі викладених вище міркувань ми вважаємо 

можливим заперечити досить розповсюджене у спеціальній літературі 

й у суспільній свідомості уявлення про утопію як про інтелектуальну 

чи теоретичну конструкцію, що є чистим витвором фантазії, не має 

нічого спільного з реальним соціальним життям і жодного практичного 

застосування. Можна стверджувати, що утопічне конструювання – 

елемент соціального пізнання. Таке конструювання, залежно від 

певних смислових акцентів, може працювати або в руслі культурної 

антропології; або в рамках конструктивістського підходу, що 

застосовується в межах соціального пізнання й у науках про людину; 

або у сфері прогностики, коли йдеться про способи передбачення 

шляхів подальшого розвитку людства загалом або окремих культурних 

регіонів. Саме таке трактування утопії та її ролі й місця у процесі 

соціального пізнання дозволяє зрозуміти, чому утопія виникає у ХVІІ 

столітті, в добу розквіту раціоналізму, й існує упродовж століть, 

незважаючи на критичне ставлення до неї з боку тих чи тих науковців і 

суспільних діячів. 

 

 



101 

 

 Світлана Михайлюк (Коломия) 

 

ПРИНЦИП «БЛАГОГОВІННЯ ПЕРЕД ЖИТТЯМ»  

АЛЬБЕРТА ШВАЙЦЕРА – ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОГО  

СТАВЛЕННЯ ДО ВСЬОГО ЖИВОГО 

 
Новітні зрушення в житті суспільства переконують у потрібності 

доповнення екоетичних досліджень розробками, в яких переосмис-
люються поняття «людина» і «природа». Формування нового відношення 
«людина-природа» пов‘язують з ім‘ям А.Швайцера. У його працях 
закладена база формування гуманістичного ставлення до всього живого. 

Аксіомою філософії А. Швайцера є твердження: «я – життя, яке хоче 
жити, я – життя серед інших життів, які хочуть жити» [3]. З позицій 
відомого філософа, моральною є повага до свого життя і до всього 
живого, відповідальність людини за все живе. На цих принципах 
потрібно формувати «духовно зрілу особистість», спроможну 
організувати суспільство на основі коеволюції з природою. 

У своїй праці «Філософія культури» вчений проаналізував причини 
духовної кризи Європи і дійшов такого висновку: означена криза 
походить від недосконалості, суперечностей європейських етичних 
систем й етичного світорозуміння, яке виникає на їх основі. Він вважав 
можливим зведення всього різноманіття цих систем до двох різновидів: 
етики самозречення й етики самовдосконалення. 

Етика самозречення (християнства, утилітаризму й комунізму) виходить 
з обов‘язку жертовності заради інших людей або суспільства загалом. Етика 
самовдосконалення (А.Шопенгауер, Й.Фіхте, І.Кант) пропонує 
індивідуальну духовну практику й звеличує особистість до абсолюту. 

Альберт Швайцер окреслює свій варіант етики моральної 
особистості, а саме: синтез ідей внутрішнього самовдосконалення і 
самозречення. Передумовами такого поєднання стає буття, яке 
виявляється в різноманітності всього живого, і моральність, наявна у 
відчутті сакрального, внутрішнього зв‘язку зі світом. 

Учений вводить у мораль поняття збереження: «Добро слугує 
збереженню і розвитку життя, зло – знищує життя або перешкоджає 
йому» [3, с.101]. А. Швайцер виходить із так званого нового 
раціоналізму, що пропонує благоговіння перед життям як принцип 
світосприйняття й діяльності. Філософ вважав, що факт життя слід 
поставити понад усе. Оскільки ж воно здійснюється у природному 
середовищі, треба зробити все можливе і неможливе, щоб зберегти його 
в природному для життя стані. 

Саме в цьому полягає основа моральності людини, запорука її 
майбутнього та прогресу культури. Адже життя на планеті, людина, її 
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цивілізація і культура можуть бути збережені лише в одному випадку – 
якщо абсолютним принципом взаємостосунків людей між собою, 
людства й усієї живої природи стане принцип благоговіння перед 
життям [2]. Цей принцип лежить в основі екологічної етики – нової 
дослідницької галузі, нагальність обґрунтування якої особливо гостро 
постала у другій половині ХХ ст. Екологічна етика досліджує 
можливість переорієнтації системи цінностей сучасного суспільства, 
висуває переконливі аргументи на користь захисту, збереження та 
відтворення природи. 

Принцип благоговіння перед життям А. Швайцера привертає значну 
увагу, адже він торкається людської душі, закликає до природного 
відчуття спорідненості зі всією живою природою. Найвищим благом 
проголошується не просто життя, а особливе, ввічливе ставлення до 
всього живого. Як стверджував Швайцер, людина може вважати себе 
моральною тоді, коли стане поважати будь-яку форму життя і надавати 
йому допомогу. На думку філософа, людство, прагнучи до етичних 
цілей, здатне повною мірою користуватися благами матеріального 
прогресу і при цьому залишатися господарем становища, незважаючи на 
небезпеки, притаманні такому прогресу. 

Етика благоговіння характеризується усвідомленням самого факту 
життя як фундаментальної цінності. Вона розглядає сакральне, уважне 
ставлення до життя, «… вона не встановлює ніякої межі між вищим і 
нижчим, більш цінним чи менш цінним життям» [4, с.221]. Етика 
Альберта Швайцера містить не лише особистість і природу, а й усю 
різноманітність виявів реального життя. Основні її принципи: 1) 
принцип благоговіння перед життям; 2) принцип  індивідуальної 
відповідальності; 3) принцип активної етичної дії: «Істинна етика 
починається там, де перестають користуватися словами» [4, с.482]; 
4) принцип гуманізму: «Там, де закінчується гуманність, починається 
псевдоетика» [4, с.49]; 5) принцип самостійності мислення. А. Швайцер 
вважає право на самостійне мислення останнім скарбом незаможної 
людини, котрий намагаються відібрати. 

Таким чином, етика А. Швайцера ґрунтується на високих моральних 
принципах, адже людина відчуває потребу висловлювати однакове 
благоговіння як стосовно своєї волі і життя, так і стосовно будь-якої іншої. 
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 Ірина Лазоревич (Чернівці) 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПОЕТИЧНІ РЕФЛЕКСІЇ БУТТЯ ЛЮДИНИ 

 
Те, що філософія і поезія мають багато спільного не викликає сумнівів, 

до того ж, деякі мислителі вважають філософію більше мистецтвом, ніж 
наукою. У світоглядному значенні, мистецтво і філософія – це феномени, 
які породженні бажанням людини самоідентифікувати себе, знайти своє 
місце у світі. Артур Шопенгауер, підкреслює таку спорідненість, вказуючи, 
що в основі високого покликання як філософії так і мистецтва лежить 
роздум, який виникає через виразне усвідомлення світу і себе. 
Неповторність поетичного і філософського способу пізнання зумовлена їх 
апеляцією до неоднозначності людського «Я» та розмаїття природи у всіх її 
проявах. Для цих форм світогляду характерним є спільне прагнення до 
пізнання найзагальніших суттєвих характеристик реальності, буття, 
пізнання, людини, а також намагання звести безмежну різноманітність 
дійсності до можливо меншого числа узагальнень, хоча й у власних, 
характерних їм формах і засобах. 

Філософія і поезія – це максимально дотичні феномени духовного 
буття, «хоч їх і може роз‘єднювати мова, характер творчості, місце в 
культурній традиції тощо. Але вони завжди поєднуються у смисловому 
контексті, в проблемності бачення життєвих ситуацій. Це поєднання йде 
від того, що і філософія і поезія є духовно – практичною формою 
освоєння людиною світу» [3, с. 6]. Філософія вивчає річ через те, що їй 
неодмінно належить як частині, або що включає її як ціле, а поезія може 
вивчати річ навіть через те, що не має до неї ніякого відношення. 

Ще в Античні часи мислителям було властиво виражати свої 
філософські ідеї у вигляді поем. Фалес, грецький мудрець, проголошуючи 
єдиною природою всіх речей – воду, говорив як поет. По-перше, цьому 
вчив міфологічний епос, називаючи прабатьком безсмертних бога Океана, 
а по-друге, зрозуміти це можна було тільки як поему. Для людини, що 
бажала висловити істину, звернення до поезії в часи панування 
міфологічного світогляду було абсолютно нормальним та звичним 
явищем. Істина, як і поезія перебувала під заступництвом Муз, а тому 
виражати свою думку у віршах або в поетичних оборотах зовсім не 
означало манірності. А той факт, що вплив поезії Гомера та Гесіода 
постійно поширювався, спонукало філософів конкурувати з ними.  

Поети навчили філософів практично-духовному сприйняттю 
існування та самоспогляданню. Так, Ксенофан, висміюючи та 
критикуючи у своїх віршах сучасних йому поетів та філософів, був 
першим, хто написав працю в гомерівських гекзаметрах. Слідом за ним 
подібні поеми написали Парменід і Емпедокл, у творах яких філософія 
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тісно співпрацює з поезією. І якщо їх за щось і критикували, так за те, 
що вони більше філософи, ніж це личить поетам. 

У філософії ХХ століття поезія стає об‘єктом філософських 
досліджень. Такі визначні філософи як Г.-Г. Гадамер, В. Дільтей, 
В. Соловйов, М. Гайдеґер, Р. Музіль, К.-Г. Юнг та інші, пропонують 
власне розуміння поетичної і філософської творчості, як різного роду 
«онтологій» та індивідуальних досвідів, як феноменів духовного буття.  

Сучасна наука і філософія особливо активно досліджуює рефлексії 
поета і філософа, долі яких певним чином переплетені. Р. Музіль називав 
поетів «особливим підвидом роду людського», певно так само можна 
сказати і про філософів. Якщо поет – це лише людина, яка більше ніж 
інші усвідомлює безнадійну самотність людського «Я», то філософ, при 
цьому, намагається віднайти шлях спорідненості цих «Я». 

Поет – надчутливий. І це дає йому здатність ненавидіти навіть власні 
ідеали, бо вони представлені йому не цілями. Поет повинен в своїх 
віршах відкрити загадку власної душі, і своє бачення світу. Поетичні 
символи, образи, метафори¸ гіперболи дозволяють поетам виражати свої 
думки, нічого, і нікому не доводячи. Вони можуть осягати надприродне і 
створювати образи, яких не існує.  

Філософ також здатний творити неіснуючі образи для обґрунтування 
власних ідей, він приречений пройти шлях «вчителя істини». Його думка 
зорієнтована на пошук істини, що супроводжується вічними питаннями 
людського буття. «Від сумніву – до переконання – ось шлях 
філософської рефлексії» [3, с.4]. І шлях цей часто обумовлюється 
самотністю. Це життя для людей, але не серед них, заради любові але без 
відчуття її. Це життя наодинці з собою. 

У цьому й полягає основний зміст поетичних і філософських 
інтенцій: поезія може бути сприйнята неоднозначно, філософія ж має на 
меті загальне, однозначне розуміння.  

Міркування про поезію та філософію приречені на незакінченість, 
позаяк людина є незакінченою, не остаточною. Від так, такими будуть її, 
як поетичні, так і філософські роздуми як універсальні спроби розуміння 
сенсу власного буття. 
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 Марія Сисак (Івано-Франківськ) 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ 

 

Філософські дискусії XX століття навряд чи можна було б повністю 

абстрагувати від історичного контексту, в якому вони велися. Постійні 

війни, революції, знущання над людьми, привели до того, що на ґрунті 

цих страшних подій сформувалися нові ідеї гуманізму, які покликані 

захищати людину, її права та свободу.  

Сучасний гуманізм не пов'язаний з якоюсь однією інтелектуальною 

традицією, а належить до різних філософських, художніх, наукових, 

правових шкіл. Відтак найбільш помітним є зв'язок філософії та 

гуманізму, адже розвиток історії філософії надає нам великий фактичний 

матеріал їхнього асиметричного симбіозу. Особливо яскраво це можна 

відстежити, аналізуючи західний гуманізм, оскільки в ньому присутні 

відтінки скептико-раціоналістичної традиції філософування, нотки 

марксизму, екзистенціалізму, натуралізму (природничий, науковий, 

еволюційний), прагматизму, персоналізму. Наприклад, Е.Толстая в 

роботі «Витоки гуманістичної філософії двадцятого століття» звертає 

увагу на домінування  природничо-наукових версій гуманізму, його 

різних прагматичних варіантів, а також, на марксистські інтерпретації 

гуманізму [Див.: 4, с. 65]. 

Виявлення взаємозв‘язків гуманізму з вищеназваними напрямками 

філософії являє собою надзвичайно важливу складову для філософсько-

методологічного аналізу цього явища. Наукові дослідження 

філософських основ гуманізму численні, однак їх кількість особливо 

збільшилась у два останні десятиліття XX століття. Розглянемо 

детальніше співвідношення гуманізму з вищеназваними філософськими 

напрямками з метою пояснення їх філософських підстав. 

Як свідчить аналіз документів і публікацій, що існують у ареалі 

гуманістичної культури, сучасні світські гуманісти у відповідь на експансію 

ірраціоналізму, прояви нігілізму та песимізму, як реакцію на кризові явища 

у світі, орієнтовані на принципи наукового пізнання навколишнього 

середовища. Зазначена установка не випадкова, оскільки історично і 

культурно гуманізм тісно пов'язаний з вищими досягненнями античної 

думки, добою Відродження, Просвітництва, що принесли у духовну 
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культуру свободу суджень, незалежність стосовно авторитетів, сміливий 

критичний дух та апофеоз розуму і наукового пізнання. У зв'язку з цим, 

наука і гуманізм як стратегічні партнери генетично пов'язані. Актуальною 

видається думка В.Стьопіна, який вважає, що наука включає в себе усі 

гуманістичні орієнтири і цінності. При цьому, аксіологічні орієнтири не 

просто входять до сфери знання, а сама наука культивує творення 

гуманістичних принципів. «Гуманістичні цінності в науці виступають як 

підстави її традиційної установки для отримання об'єктивного знання, де 

загальними ідеалами є розум, критичність, орієнтація на наукову картину 

світу, переконаність у пізнаваності світу» [3, с.144].  

Ці та інші, суміжні з ними, види пізнавальних цінностей ставлять 

скептико-раціоналістичну традицію у число найголовніших 

філософсько-методологічних основ гуманізму. Підкреслюючи 

важливість раціоналізму та скептицизму, П.Куртц наголошує на тому, 

що їхні сучасні прояви  є свідомим вибором освіченої, рефлексивної 

особистості [1, с.43]. 

Скептицизм як одна з методологічних основ гуманізму 

представлений широким колом провідних теоретиків і практиків 

гуманізму XX ст. Серед них Б.Рассел, А.Азімов, П.Куртц, Р.Хейман та 

ін. Однак, чим можна пояснити таке зацікавлення західних гуманістів до 

скептицизмом ? По-перше, наявністю шкіл скептицизму, які можна 

відстежити від Дж.Локка, Д.Юма, Р.Декарта, І.Канта, К.Маркса та ін. 

По-друге, усталеними вже в давньогрецькій філософії традиціями 

дискусій, обговорення питань теорії і практики. По-третє, західним 

гуманістам доводиться відстоювати своє місце в культурі боротьбою з 

численними теоретичними та практичними опонентами. 

Засновниками «практичного гуманізму» були К.Маркс і Ф.Енгельс. Їх 

етичне вчення поєднане із соціально-політичними поглядами. У межах 

філософії марксизму формувався  «соціалістичний гуманізм», що став 

ідеологією пролетаріату – класу, який мав на меті знищення приватної 

власності, експлуатації людини людиною, утвердження практичних 

гуманістичних цінностей: рівності, братерства, взаємодопомоги. Марксизм 

критично переосмислив гуманістичні теорії минулого, успадкувавши їхні 

найкращі надбання. В «Економічно-філософських рукописах 1844 року», а 

також у працях «Святе сімейство» і «Німецька ідеологія» К. Маркс і 
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Ф.Енгельс сформулювали загальні положення діючого матеріалізму. 

Мислителі окреслили основи реального гуманізму [2, с.34]. 

Слід зазначити, що теорія соціалістичного гуманізму була об'єктом 

гострих дискусій протягом усієї історії свого існування. Критики 

вважали, що ця ідея зміщує наголоси і переоцінює значення соціального 

параметра життя людини. Як наслідок, у 50—60-ті роки XX століття 

було створено концепції «етичного соціалізму», «живого соціалізму». 

Сучасний світський гуманізм у закордонних, в основному 

англомовних, дослідженнях нерідко називають натуралістичним, або 

науковим гуманізмом, співвідносячи його, тим самим з такими 

напрямами в американській філософії, як натуралізм, прагматизм, 

науковий матеріалізм.  

Об‘єднання гуманізму і прагматико-натуралістичної традиції, з 

метою використання її теоретичних і методологічних ідей для 

збільшення потенціалу гуманістичного світогляду і перетворення його у 

повноцінний феномен культури та соціальний фактор є заслугою 

П.Куртца. Адже саме він був першим, хто розглядав науковий світогляд, 

дарвінізм і теорію еволюції як змістовні компоненти, а також 

методологічний скептицизм, критичне мислення і стратегію як додатки 

до загальнонаукових принципів, що в майбутньому допоможуть 

вирішити моральні й аксіологічні проблеми людства.  

Досліджуючи вплив прагматизму на філософію сучасного гуманізму, 

варто згадати про прагматичну етичну теорію. Гуманістична етика 

органічно ввібрала у себе два компоненти: заперечення жорсткої 

нормативної обов'язковості як легітимної інтелектуальної мети, а також 

заперечення догматичного ставлення до моральних принципів, наукове 

дослідження моральних проблем та їх інтерпретацію у співвідношенні з 

парадигмою моральних суджень. 
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 Назарій Нещеренський (Чернівці) 

 

ПОСТУЛАТИ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ  

В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІННІСНИХ  

ІДЕАЛІВ І КОГНІТИВНИХ АСПЕКТІВ ЗНАННЯ 

 

Парадигмальне розмаїття сучасної гуманітаристики зберігає 

актуальність тих дискурсів, які спираються на кантівську методологію. 

Зокрема, його ідеї мають досі неабияку значущість для методологічної 

саморефлексії таких дисциплін, як етика і філософія релігії. Для 

отримання несхибного уявлення про типіку ригористичної етики Канта 

доцільно звернути увагу на структуру такої його праці, як «Критика 

практичного розуму». Автор членує її на аналітику та діалектику 

чистого практичного розуму.  Вчення про автономію, практичний закон 

(категоричний імператив), спонуки чистого практичного розуму та його 

предмет розглядаються в межах першого розділу. Другий розділ 

здебільшого присвячений висвітленню (і відповідно усуненню) 

антиномічності практичного розуму та аналізові його головних 

постулатів. Аналогічний поділ притаманний і «Критиці чистого розуму». 

Для нас ця праця цікава тим, що тут ми можемо почерпнути Кантове 

уявлення про діалектику. Він пояснює її як певну софістику чистого 

розуму, «логіку видимості», умовивід на недостатніх підставах, 

наслідком якого є рівносильні опозиції (антиномії) [див.: 1, с.750-793].  

Кант вважає що діалектичність властива не лише спекулятивному 

інтелекту, а й нашій практичній здатності. Адже й практичний розум 

вимагає «абсолютної тотальності умов для даного зумовленого, а її 

можна знайти виключно у речах самих по собі» [2, с.120]. Найперше 

діалектика чистого практичного розуму виявляється у визначенні 

поняття найвищого добра. Філософ структурує його на чесноту 

(розкриту через адекватність волі та закону) та щастя (належне через 

набуту гідність особи). Ареною суперечок в історичній ретроспективі 

був саме їх зв'язок і проблемність у тому, що  вважати причиною, а що її 

дією. Безсилими були й намагання показати тотожність чесноти і щастя. 

Кант доводить це так: «Епікуреєць казав: бути свідомим своєї максими 

яка веде до щастя – це і є чеснота, стоїк казав – бути свідомим своєї 

чесноти – оце і є щастя» [2, с.124]. 

Тож маємо класичну ситуацію антиномічності, щодо якої є 

неефективою, чи навіть неможливою опора на всякий історико-

культурний досвід. Проте для її розв‘язку достатньо врахування 

висновків аналітики практичного розуму. Тоді стає зрозуміло, що щастя, 

розглянуте в якості причини моральної налаштованості, ліквідовує 
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самовартість чесноти. Але як бути з протилежним варіантом, а саме 

чеснотою як причиною щастя, невже цей варіант абсолютно хибний? 

І.Кант запевняє, що ні, він хибний тільки частково, лише коли 

моральний суб‘єкт є учасником подій у феноменальному світі, проте 

його сутність насправді двоїста. Адже існування розумної істоти 

мислиме як існування ноумена в інтелігібельному світі, тому в 

моральному законі людина має чисто інтелігібельну підставу визначення 

своєї причиновості. Тому моральна налаштованість дає хоча й не 

безпосередній, але опосередкований зв'язок чесноти та щастя. 

Далі мислитель виходить на проблему реалізовуваності найвищого 

добра та щастя за моральною гідністю у феноменальному світі і, в 

зв‘язку з цим, виходить на постулати чистого практичного розуму. 

Загалом він виокремлює 3 постулати: 1) постулат свободи інтелігенції; 

2) постулат безсмертя душі; 3) постулат існування Бога. 

У своїй гносеологічній концепції І.Кант похитнув підвалини старої 

метафізики, піддавши перегляду саме ці її ідейні першооснови. Пізнавально 

такі категорії, як безсмертя душі чи Бог не є виправданими, через 

відсутність (і недопустимість) достовірних обґрунтувань, а саме таких, що 

не виходили б  поза досвідну реальність та не мали своєю есенцією 

тотальності в синтезі умов об‘єкта чи суб‘єкта. Проте аксіологічний терен 

дозволяє нехтувати критеріями розсудкові-логічної доказовості на користь 

ціннісного вибору, що має потенціал ментальної «стабілізації» життєвого 

діяння та комунікації. Бути обґрунтованим тут означає – відкривати 

перспективу асерторичності (дійсності) елементам моральної свідомості (а 

це чеснота, добро, святість, моральний лад світобудови). Інакше кажучи, 

коли трансцендентально І.Кантом було закладено фундаментальні 

практичні принципи, то сили вони здатні набрати виключно аксіоматично, 

як трансценденції чи абсолютизації. Тож світоглядно значущі філософеми 

старої метафізики у системі Канта насправді не стільки усуваються, скільки 

редукуються до практичної філософії.  

Завдяки першому постулату було розв‘язано антиномію чистого 

практичного розуму. Проте свобода індивіда є не остаточний гарант 

повноти й завершеності моральної свідомості.  

По-перше, чистою ідеалізацією постає святість. Адже повна 

відповідність волі моральному закону є досконалість (а це пряме 

посилання на власне трансцендентну засаду), на яку не здатна жодна 

істота у чуттєвому світі. А позаяк вона все ж таки практично необхідна, 

то може виступати тільки у прогресі, що  спрямований у нескінченність. 

Далі І.Кант переконує: «... нескінченний прогрес мислимий лише 

завдяки припущенню нескінченно тривалого існування й збереження 

особистості розумної істоти» [2, с.136]. 
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Отже найвище добро отримує перспективу асерторичності тільки за 

передумови безсмертя душі і разом з тим з‘являється гарантія реального 

поступу моральності людства. 

Завдяки свободі вдалося досягти розуміння мислимості найвищого 

добра, щоправда, жодних перешкод у його втіленні не було б, якби 

тільки дійсність була закладена ідеально у суб‘єкті. Проте, насправді, 

йому доводиться стикатися з незалежними від нього або й протиборчими 

до його волі чинниками, що у всякому разі розривають єдність 

складників найвищого добра, або ж усувають наслідкове відношення 

між чеснотою та блаженством у дійсності явищ. 

Тому Кант вводить постулат існування Бога – творця морально 

впорядкованого світу. Він розуміє, що марні спроби дошукуватись у 

моральному законі підстави узгодженості нашої природи зі спроможністю 

бажання, адже закон свободи повеліває через визначальні підстави, які 

повинні бути цілковито незалежні від природи і її узгодженості з нашою 

спроможністю бажання. Залишається припустити і волюнтаристично 

прийняти існування якоїсь причини цілої природи, що, подібно до 

інтелігенції, воліла б через уявлення про закон, –  тобто Бога.   

Такі міркування І.Канта щодо щастя наводять на здогад про 

суперечність у його концепції, що вибудувана на зразок спекулятивної 

метафізики, яка ним протиставляється антропології, і, разом з тим, 

містить суттєві відхилення в бік антропологічної тематики (проблема 

щастя тощо). Однак, що стосується його ригористичної етики, то 

найпевніше у ній збережений ідейний стрижень та послідовність думки. 

На цій стадії  евдемонізм відкидаються філософом цілком. Місце 

суб‘єктивних спонук (бажаного) займає настанова на гідність бути 

щасливим та пошана до закону на основі законовідповідності волі 

розумної істоти. Отже, настанова свідомості на щастя розцінюється 

неприйнятною як у вимірі об‘єктивних спонук (категоричний імператив, 

загальнолюдський обов‘язок), так і у вимірі спонук суб‘єктивних.  

Для сьогодення Кантова інтерпретація ціннісного і когнітивного 

вимірів світогляду значуща тим, що дає змогу на теренах індивідуальної 

самосвідомості глибше структурувати загальнолюдські ціннісні, етичні 

пріоритети та актуалізує роботу над зміцненням власної особистої 

ідентичності у виборі конструктивних ідеалів життя і комунікації. 
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 Станілав Оржеховський (Кам‘янець-Подільський) 

 

РОЛЬ ТВОРЧОСТІ В НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 

 

Так чи так, в науці ми виходимо на проблему творчості. Саме в 

творчості, як в певному виді діяльності людини, виявляється її 

антропологічна суть. Саме в такий спосіб людина творить буття з 

небуття і саме таким чином людина творить себе як особистість. Тут 

виявляється і значення людського несвідомого, саме воно виступає 

джерелом творчості, таким собі первісним хаосом з міфології, від якого 

створюється новий світ. Цей первісний хаос є ніщо, але ніщо – як творче 

ніщо, в якому закладені зародки всіх речей, з яких потім твориться 

новий впорядкований світ, що знову з часом повертається в своїй 

циклічності до первісного хаосу. Це чергування порядку і хаосу можна 

порівняти з творчим процесом людини. «Роль уяви в духовному і 

моральному житті людства безмірна. Існує магія уяви. Уява магічно 

творить реальності. Без уяви не можна не лише створити художній твір, 

а й не можна зробити наукове чи технічне відкриття, не можна скласти 

план устрою господарського чи державно-правового життя. Але уява 

виникає з надр несвідомого, з бездонної свободи. Уява не є лише 

наслідуванням, предвинно сущим прообразам, як тлумачить її платонізм, 

уява є створення образу неіснуючого з надр небуття, з надр потенції. Це 

приводить нас до того, що несвідоме має подвійне значення в людському 

житті. Воно джерело хвороб людських, його конфлікту із свідомістю і 

воно ж джерело творчості, людського натхнення, людської сили уяви» 

[1, с. 82]. Прикладом вияву суттєвого значення такого несвідомого 

можна назвати значення ролі утопії. 

Тобто людська свідомість розвивається з несвідомого: порядок 

розвивається з хаосу. Звідси і беруть свій початок давньогрецькі поняття 

Космос та Логос, тут Порядок протиставляється Хаосу, свідомість 

розвивається і розвивається її розуміння світу. Саме в творчості 

розвивається, а з нею людська суб‘єктивність, протиставляючи себе 

хаосу несвідомого. І лише в творчості така суб‘єктивність стає цілісною, 

виправдовуючи своє існування, вона стає особистістю. Отже не можна 

розірвати творчість та благо, адже лише така діяльність, яка зорієнтована 

на становлення цілісності, подолання роз‘єднання, створення нового 

порядку може розглядатися як творчість. Творячи – людина творить 

себе. Лише тоді стають зрозумілі слова Геґеля про те, що лише те є 

дійсним, що є розумним. Тож підґрунтям розуміння блага для людини 

стає рефлексія, яка дозволяє визначити себе у відношенні до цілого, як 

також, певне ціле, яке відповідальне за свої дії та вчинки. Для науки це 
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має значення в тому розумінні, що без врахування ролі творчості в 

науковій діяльності ми отримаємо науку, яка є «служницею» сучасної 

цивілізації, а не її локомотивом. Власне сфера наукових досліджень 

повинна визначатись потребами суспільства, а не інтересами різних груп 

впливу в середині як самого суспільства, так і науки. Тож творчість для 

науковця виступає тією діяльністю, яка не лише робить з нього 

науковця-дослідника і винахідника, а й виявляє свою суспільну 

значущість, хоча ця значущість для самого дослідника виступає у формі 

досить утопічного уявлення або загалом може бути не очевидною. Саме 

відношення науковця як творчої особистості до дійсності робить його 

діяльність суспільно значущим, тут, ця значущість є детермінована 

наукою як формою суспільної свідомості. Отже наукова творча 

діяльність може існувати як систематичне явище поза наукою як 

суспільним інститутом. 
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ІДЕЯ КАЛОКАГАТІЇ ЯК ЧИННИК СИНЕРГІЇ ЕТИЧНОГО  

ТА ЕСТЕТИЧНОГО ЗНАННЯ ТА ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН 

 

Проблема міжкультурного діалогу, гуманізації взаємин все більш 

актуально постає в контексті глобалізаційних процесів сьогодення. 

Сучасний світ пульсує різнобарв‘ям культурних традицій, але разом з 

тим усвідомленим та неминучим є процес зближення різних культур під 

гаслами толерантності та комунікативної гармонії. Якщо останнє не буде 

метою сучасної особистості, неможливим буде й протистояння людства 

викликами сучасного світу, таким, як дисбаланс в екосистемі світу, 

проблеми злочинності та екстремізму тощо. Тим важливим є питання 

ґрунту розбудови таких гармонійних взаємин між представниками 

різних світоглядних та культурних традицій. 

Як нам видається, в даному контексті продуктивним є звернення до 

ідеї калокагатії, яка була запропонована ще давніми греками як втілення 

синергії етичного та естетичного начал. Згідно з такими ідеями тільки 

істинно цінне в плані етичної, моральної визначеності може постати 

повноцінно естетично виразним, прекрасним, здатним захопити 

свідомість людини. Разом з тим саме предмети естетично сприйнятливі 

здатні передати й морально-ціннісну настанову, етичну візію автора. І не 



113 

 

заперечним є факт, що на формування ціннісних настанов вибору між 

полюсами добра І зла, справедливості й егоїзму, любові і ненависті 

впливають унаочнені мистецькі засоби. Тобто часто через ознайомлення 

з культурною спадщиною, мистецьким доробком певного народу, нації – 

ми маємо можливість зануритися повноцінно в атмосферу ціннісного 

буття цієї нації, цієї культури, побачити не тільки витвір мистецтва, а й 

моральні пріоритети, вибір світоглядних цінностей загалом. На 

підтвердження цього факту наведемо промовисті думки сучасного 

японського вченого Д. Ікеди, який розвиваючи ідеї глобальної етики – як 

можливості кооперації людства, говорив про незаперечну роль 

мистецтва на шляху до такого об‘єднання: «Взагалі мистецтво володіє 

унікальною силою. Перед шедевром будь-якого виду творчості людина 

насолоджується, перестаючи бути начальником чи рядовим, продавцем 

або науковцем. Мистецтво знімає з себе всі на світі соціальні маски, до 

яких ти часом аж надто привчений. Відбувається природна 

трансформація душі. Ти стаєш просто людиною. Мистецтво – це сила, 

яка робить усіх нас рівними людьми. Таким чином, оскільки кожен із нас 

відіграє свою роль у соціальному середовищі, живучи в світі 

відмінностей і дискримінації, для нас має особливу вагу прилучення до 

мистецтва, де наші струни можуть заграти мелодію людинолюбства» [1, 

с.14]. Саме така своєрідність мистецтва й якнайяскравіше виражає ідею 

калокагатії, що, як ми бачимо, й справді має потенціал до гармонізації 

міжлюдських взаємин. 

Природно, що людина ХХІ століття прагне до гармонійного життя, в 

якому не буде місця насиллю над природою, що неодмінно тягне за 

собою зростання рівня стихійних екологічних лих, насилля над людьми, 

що виявляється в дискримінації, примноженні ненависті, міжрелігійної 

ворожнечі тощо. Задля досягнення такої гармонії необхідною є 

популяризація духовно-культурних ініціатив, що покликані 

розширювати людські горизонти розуміння Іншого й можливості 

побачити в ньому частину гармонійного цілого, – ознайомлення з 

мистецькою, художньою культурою різних народів та націй. Саме вона 

дозволить краще пізнати інші культури й усвідомити, що попри певну 

відмінність, всіх людей єднає більше, ніж роз‘єднує, – і це впершу чергу 

прагнення до гармонійного співжиття зі світом та іншою людиною, що 

пропагується усіма без винятку етичними доктринами як релігійних, так 

і світських систем. 
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ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕЛІГІЇ  

І НАРОДНИХ ТРАДИЦІЯХ СЛОВ’ЯН 

 
Кожна культура вирізняється своїм, неповторним серед 

багатоманітності інших, духовно-художнім баченням. Українській 
культурі притаманне виразно екологічне звучання. Навіть за короткого 
ознайомлення з духовністю нашого народу можна чітко простежити 
вартість екологічних чинників його формування, розвитку майбутнього. 
Адже сьогодні доля всіх культур залежить від того, чи  буде збережене 
життя на Землі, чи не втратить свого розмаїття. Культура – це результат 
взаємодії людини та довкілля.  

Уявлення про людину, її місце у світі, сенс її буття, життя та смерть, 
тема врятування людини й людства, побудови досконалого світу свободи 
й благодаті, який протиставляється світу закону доконечності, 
поновлення – це основні проблеми, що йдуть від "Слова о законе и 
благодати" Київського митрополита Іларіона. Погляд на вільну природу 
піднімає нас до релігійних думок, які служать зв‘язком між нею та 
нескінченним і міцніше прив‘язують до її див і краси. Тим самим дикі 
природні території стають чимось на зразок священних текстів. 

З любові до природи починається рух людини до Бога. У Євангелії 
йдеться про любов до Бога й ближнього свого, а не до природи. У 
православному розумінні весь богостворений світ продовжує 
залишатися носієм дихання життя, причасником Святого Духа, бо «все, 
що дихає нехай хвалить Господа» (Пс. 148, 1 – 13; 150, 6), уся жива 
природа може розглядатися як наш «ближній» [1]. Біблійна традиція теж 
включає турботу про природу. Земля належить Богові – і людям 
заповідано бути відповідальними хранителями її, «обробляти сад і 
піклуватися про нього» [3, с.23]. 

Природні слов‘янські звичаї, свята й обряди втілюють цінності 
слов‘янської духовності, що склалися тисячоліттями – здоров‘я і 
процвітання роду, благоденствування народу, добрі взаємини людини з 
природою. Природна духовність – це те, що склалося природним чином 
(світоглядні концепції, в основі яких лежать культ Природи і культ 
основного енергетичного джерела –Сонця). Тобто, слов‘янство – це 
світогляд і світобачення народу, що славить життя. Для повернення 
духовного здоров‘я слов‘ян, а також для відновлення екологічної 
рівноваги в природі в найкоротші терміни потрібно визначитися, яким 
ми хочемо бачити наше суспільство в майбутньому. Українському 
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народові здавна було притаманне ставлення до природи як до чогось 
материнського, рідного. 

Звідси культ жінки-матері та природи як культу власної духовно-
соціо-природної домівки, що є засадою внутрішньої субстантивної 
культури, геном опірності, намаганням асиміляції. Втіленням цього в 
екологічній культурі маємо поєднання ідеалу внутрішньої та зовнішньої 
гармонії як найвищого ідеалу, до якого потрібно прагнути.  

Відомі такі глибоко моральні біблійні вислови: «Не збирай собі скарбів 
на землі», «Яка користь людині, якщо вона придбає увесь світ, а душі своїй 
зашкодить?», «І нема в людини переваги – перед худобою». Біблія провіщає 
такі Божі кари, як вигнання з раю, потоп, розділення єдиної людської душі, 
віддалення народів один від одного через наділення їх різними мовами. А в 
Об‘явленнях св. Івана Богослова пророкуються страшні природні 
катаклізми: «... і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала 
вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі тій Полин. І стала 
третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона...», 
«... і померла третина морського створіння, що мають життя...», «... І дано 
йому (сонцю) палити людей огнем. І спека велика палила людей...» , «... і 
висохла вода в річці...» тощо. 

Настанови щодо дбайливого використання людиною природних 
скарбів, їх відновлення зустрічаються в багатьох книгах Старого Завiту. 
Шлях духовного розвитку та вдосконалення людини відзначений 
декількома знаменними віхами в Україні: природна духовність, 
християнство й атеїзм. Після жовтневого перевороту 1917 року почала 
затверджуватися нова світоглядна концепція, яка базувалася на атеїзмі. 
Релігійні (природна, християнська, мусульманська та ін.) картини світу 
були замінені цивільною теорією, утвердилась природно-наукова 
картина світу. Божественне було витіснене з суспільного та культурного 
життя народів нашої держави. Все, що не відповідало духу войовничого 
атеїзму, було оголошено антигромадським і антинародним. 

Зараз багато досліджень присвячено духовності. Проте її сенс 
залишається до кінця нез‘ясованим. Одні пов‘язують духовність 
виключно з релігійністю, інші нагадують про недавні устремління до 
комуністичної духовності, треті ототожнюють духовність з освітою. 
Християнство стверджує свободу і недоторканність людської особи [8]. 

Слов‘янська традиція підносить звичаї, споконвіку рідні всім 
українським людям. І скільки б епох не минуло, скільки б не нав‘язували 
нам чужорідні традиції, українські люди завжди повертаються до рідної 
традиції. Майже всі свята збігаються з циклом життя Землі, і тому мають 
значення не тільки духовне, а й інше – залучення до Природи. Охорона її 
– звичайна частина християнського служіння. Слов‘янство – це 
поклоніння святому духу природи, частиною якої є сама людина. Це 



116 

 

шанування роду, предків, і творення сімейного родового життя за 
стародавніми слов‘янськими звичаями. 

Українська культура справила найбільший вплив на екологічні засади 
народної духовності, які сформувалися під впливом домінантної ідеї 
добра, екологічності просторових координат, демократизму та 
толерантності.  Народна землеробська традиція взаємодії людини і 
природи визначає ще один екологічний принцип. Родюча земля 
сприймається як добра сила (земля-мати в народній творчості), вона не 
протистоїть як щось зовнішньо вороже. «Я» (соціальність, рід) у 
народному календарі не мислиться через негативність довкілля, навпаки, 
останнє представлене добрими благами.  

Нині дедалі більшого значення для людства набуває екологічна етика 
як самостійний і особливий елемент духовної культури кожної 
особистості. Без додержання вимог екологічної етики неможливі 
екологічно правильне регулювання взаємин людства та природи, 
виховання екологічної культури людини. Шляхи розв‘язання цих 
завдань нам підказує релігія як духовне джерело екологічної культури. 
Саме релігія затверджує безкорисливе ставлення до Буття, культивує 
благоговіння перед життям. Отже, екологічна культура рівною мірою 
спирається як на релігію, так і на науку. Той, хто знайде наукову істину 
про суть природи і зуміє з‘єднати її з духовним імперативом релігії, 
прийде до справжньої екологічної культури, яка допоможе нам розумно 
використовувати природу, уникнути екологічної катастрофи. 
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ДУХОВНА КУЛЬТУРА  

ТРИПІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

«У сучасному немає нічого, що не мало б свого коріння в минулому» 

Вивчення специфіки розвитку духовної культури трипільського 

населення України і сьогодні викликає значне зацікавлення. 

Археологічні й писемні джерела свідчать, що стародавнє населення 

України впродовж тисячоліть не було етнічно і культурно однорідним, 

проте це ніколи не призводило до повної зміни населення, певна його 

частина завжди продовжувала жити на своїх споконвічних землях. Все 

це забезпечувало безперервність етнічної пам'яті, можливість передати у 

спадок нащадкам культурно-світоглядні настанови предків. 

Яскравим прикладом цього є феномен трипільської культури, низка 

елементів якої стали органічною частиною етнографічної культури 

українців [4, с.7-8]. 

Свідоме повернення до власної історичної спадщини є позитивним 

явищем, оскільки народ повертається до перевірених етнокультурних 

зразків, які тривалий час були недооціненими. Відновлюється 

колективна етнічна пам‘ять, яка пронизує емоційно-психологічну сферу 

етносу, відтворює минулий досвід на міфологічному, фольклорному та 

історичному рівнях [5]. 

З огляду на те, що безпосередніх словесних джерел трипільської 

релігії не збереглося, відтворення релігійних вірувань трипільців 

можливе на матеріалі археологічних досліджень поселень, оригінальних 

зразках культової скульптури, культових споруд, поховань, побутових 

ужиткових речей, а також паралелях з відомими міфологічними 

системами інших індоєвропейських народів.  

Трипільська цивілізація мала розгалужену систему міфологічних 

вірувань, уявлень, ритуалів та обрядів, власні культові споруди. Деякі 

дослідники припускають, що ідея безсмертя людської душі виникла у 

трипільців, а також порівнюють трипільську Богиню-Матір із такими 

богинями Стародавнього світу як Інанна, Ісіда, Деметра, Кібела і т.д. 

Глиняні зображення матері з дитиною біля грудей співставляють із 

образами Богоматері у християнській символіці. 

Космологічний зміст образів і сюжетів – це хрести, сварги (свастики), 

кола, кола з прямими і скошеними хрестами, ромби, 4-, 5-, 7-, 8- кутні зорі, 

птахи, баранці, людські постаті, божества в антропоморфних образах. 

На орнаментованому трипільському посуді відображено уявлення 

про те, що світ складається з трьох частин. Зверху зображено верхнє 
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небо (твердь небесна) – скарбниця, де зберігаються небесні води, що 

дощами проливаються на землю, даючи життя всьому живому. Нижче  

зображено нижнє небо та повітряний простір, де сонце, місяць, зірки. 

Земля зображувалася тоненькою смужкою. Іноді на ній малювалися 

крапки, що, можливо, є зернятами, з яких виростають рослини. 

Оскільки нижче поверхні землі ніяких зображень немає, 

припускають, що уявлень про особливий підземний світ у трипільців 

не існувало [4, с.352]. Значну роль у релігійних уявленнях трипільців 

відігравав образ змія-вужа. Він був посередником між небом і землею 

та пов‘язувався з весняним пробудженням землі. Крім того, існував 

образ змія-дракона, що став уособленням чоловічого первня. В обох 

випадках змій є охоронцем [4, с.353]. 

Особливе значення в обрядовості землеробів мав образ бика, 

найважливішої сільськогосподарської тварини. Про це свідчать черепи 

биків з уцілілими рогами, які зафіксовані в житлах трипільців. Відомі 

також численні скульптурні зображення биків та зображення на посуді, 

який призначений для приготування їжі. 

Трипільці шанували також й собаку, яка постійно супроводжував 

ранніх землеробів, охороняючи їх посіви і стада від диких тварин [2]. 

Трипільська зооморфна і антропоморфна пластика поділяється на 

фігурки багаторазового та одноактного використання. Перші – великі, 

ретельно виліплені і пишно орнаментовані, інші зроблені поспіхом, 

зазвичай, грубі, проте загалом відтворюють початковий канон [1]. 

Культові обряди і церемонії, під час яких використовувалися 

статуетки, здійснювалися, мабуть, як у звичайних житлах, так і в 

спеціально відведених місцях. Житла-святилища, зазвичай, за розмірами 

і конструкцією не відрізняються від житлових споруд, однак містять 

значну кількість культових предметів [3]. 

У населення трипільської культури був поширений культ родючості, 

тісно пов‘язаний з основними галузями господарства. Він асоціювався з 

образом жінки-матері-прародительниці, що було відображено у пластиці. 

Найпоширенішим персонажем трипільської пластики була діва. 

Статуетки зображують випрямлену фігурку з грудьми у вигляді 

маленьких округлих наліпів, з тонкою талією і широкими стегнами на 

ранньому етапі та стрункішою в пізній час. 

У таких фігурках втілений образ жінки-матері. Із знаків, що 

зустрічаються на жіночих фігурах, особливо примітний ромб з крапками, 

який символізує, перш за все, ідею жіночої родючості. Варіанти жіночих 

теракот з акцентованими ознаками вагітності або фігурки з руками, що 

підтримують груди („поза Венери‖) лише підтверджують основну 

спрямованість. 
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Відомі також і трипільські мадонни. Це схематичні фігурки жінок, які 

тримають на руках дитину,переважно зліва біля грудей [3]. 

Зустрічаються на трипільських пам‘ятках і фігурки-Оранти з 

піднятими вгору руками. Цей молитовний жест відповідає рогам корови, 

що символізують серп молодого Місяця. Отже, Богиня-Оранта, яка 

звертається до вищих сил, має риси корови, птаха і символічно пов‘язана 

із молодим Місяцем. 

Тож, перше і найголовніше місце в пантеоні трипільських богів 

належало Великій Богині-Матері – жіночому началу родючості, в якому 

відображалося уявлення про відтворюючі функції Землі, жінки і Природи. 

Однією із важливих обрядових дій трипільців було поховання. 

Очевидно, у давніх землеробів були складні уявлення про життя і 

смерть, зафіксовані у поховальних пам‘ятках. Мабуть, існувала віра в 

життя після смерті, що зумовило появу звичаю класти небіжчику 

інвентар у вигляді посуду, знарядь праці, прикрас. 

Дослідники стверджують, що віру в життя після смерті засвідчує і 

залишений в трипільських будинках перед ритуальним спаленням цілий 

посуд, зернотерки, деякі знаряддя праці. Поховання покійних під 

порогом жител чи підлогою та на території поселень також вказують на 

важливість „загробного‖ життя в уявленнях трипільців. 

Можна припустити, що „модельки жител‖ (доволі відомі й різноманітні 

за типом глиняні вироби) мали культові властивості − як житло Предків, 

охоронців родини. Наявність у них жертовника і мініатюрного культового 

посуду може свідчити про поминальні звичаї, зокрема, годування покійних. 

Так формувалася ідея єдності Роду [5]. Спалення ж будинків вказує на 

існування культу вогню, за допомогою якого здійснювався перехід з однієї 

якості в іншу. Цей ритуал був, очевидно, складовою частиною великого 

ритуалу залишення поселень [4, с.357-358]. 

Обряд поховання трипільців фіксується лише на пізньому етапі, коли 

вони починають інтенсивно змішуватися з іноетнічним населенням, 

втрачаючи етнічну чистоту, а відповідно, і деякі традиції, набуваючи 

водночас нових, навіть у такій консервативній сфері, як ідеологія. Саме 

тому, важливого значення набуває дослідження поховальної обрядовості 

як складової частини ритуально-обрядової практики трипільців. 

Отже, трипільська культура – одне із найяскравіших явищ первісного 

світу. Трипільське населення мало доволі розвинуту систему релігійних 

вірувань, багату духовну культуру, світоглядні моделі якої були 

матеріалізовані у трипільських орнаментах та знаках, пантеоні Богів та 

різноманітних культах. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ МОРАЛЬНО– 

ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 

 
Утвердження української державності зумовлює принципову новизну 

у становленні нового типу освіти, зміну традиційних технологій, 
ідеології виховання. Це унеможливить агресивність і відчуження між 
людиною і суспільством, формуватиме нове мислення і духовну 
культуру, сприятиме розвитку гармонійних соціоприродних зв‘язків. 

Реалізація таких завдань потребує відповідно нових за своєю суттю 
шляхів, засобів, пріоритетів. Повинна відбуватися переорієнтація на 
гуманістичний, українознавчий тип освіти, основу якої повинна 
становити народна ідеологія з її правовими, моральними, етичними, 
педагогічними поглядами, ідеалами і принципами. 

Оволодівання моральними поняттями – це важлива складова частина 
морально – етичного виховання. Ці поняття за своєю природою є 
надзвичайно складними для розуміння і засвоєння, тому не дивно, що 
навіть високоосвічені люди далеко не завжди глибоко усвідомлюють і 
можуть роз‘яснити суть того чи іншого морального поняття наприклад, 
таких понять, як честь, совість, милосердя та ін. 

Як показала практика в навчальних закладах, важливим шляхом 
відродження національної самосвідомості та духовності є вивчення 
української національної культури, традицій, звичаїв, залучення учнів до 
активної участі залучення учнів до активної участі в збереженні й 
охороні святинь свого народу, пам‘яток історії, культури, до освоєння 
традиційних ремесел і народних промислів. 

Одне з важливих завдань морального виховання дітей молодшого 
шкільного віку полягає в тому, щоб домогтися оволодіння ними 
доступною системою моральних та правових понять, що дають уявлення 

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php/text_ua.php?id=39
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про духовно–культурні цінності людини, прийняті принципи, норми та 
правила поведінки. 

Неможливо уявити справжнього патріота, який й би не виявляв 
любові до рідного краю, не шанував батька й матері, не знав свого 
родоводу, національних традицій, не відчував єдності з рідною 
природою, не турбувався про її охорону та примноження багатств. 

Побутує думка, що виросло кілька поколінь, повністю відчужених від 
української духовності, більше того, вони не знають й не шанують 
українські національні традиції, які зникли зі способу життя, з шкільної 
освіти і виховання. 

Розв‘язання цього завдання повною мірою сприяє введення в 
навчальний процес курсу «Українознавство», який органічно поєднує 
виховання і навчання, сприяє формуванню національної самобутності учнів, 
їх духовності, кращих рис характеру, відродженню національної культури. 

Шукаючи шляхи виховання школярів, сьогодні наша школа 
звертається до духовних традицій рідного народу. Чим далі ми відходимо 
від дитинства, тим щемкіші спогади про дитячі роки. Не можемо без сліз 
згадувати мамину пісню чи батькову роботу в садочку або у дворі. 
Мабуть, саме в перші роки життя закладається основа майбутнього 
землероба чи робітника, лікаря чи вчителя, поета чи журналіста. 

Як сказано у Державній програмі «Українська родина», у житті 
кожного суспільства родина є важливим соціальним інститутом, в 
основу якого покладена система шлюбних і родинних, господарських і 
правових, моральних і психологічних зв'язків між людьми. Школа має 
створювати умови для відродження, відтворення і збереження народних 
родинних традицій, що має спрацьовувати на інтелектуальний і 
духовний розвиток підростаючого покоління. 

Становлення духовного світу молодої людини – клопітка і систематична 
робота, важливим етапом якої є процес формування ціннісної орієнтації 
особистості. Останнім часом з'явилися нові тенденції формування духовної 
зрілості учнівської молоді. Головним критерієм культури вважається 
високоморальна поведінка, професійні знання і навички, як було раніше. 
Отже, виховання молодої людини має бути спрямоване на розвиток її 
духовної культури. Дозвілля молоді буде повноцінним через оволодіння 
надбаннями культури, що виробило людство. 

Через родину, а пізніше через школу, дитина має знайомитися з 
невичерпною народною скарбницею: рідною мовою, фольклором, 
національними традиціями, звичаями і обрядами, що ввібрали в себе 
досвід тисячолітнього буття народу. Саме родина зароджує найглибші 
людські почуття: тут народжуються і поглиблюються любов до матері і 
батька, бабусі і дідуся, роду і народу пошана до рідної мови, історії 
рідного краю, культури. Батьки – головні природні вихователі. 
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Найбільший виховний вплив на дітей має створений батьками уклад, 
спосіб життя родини, всіх її членів. 

Сім'я позитивно впливатиме на дітей, якщо в ній пануватиме 
здоровий дух єдності. Родинні чвари, постійні сварки між батьками 
негативно позначаються на вихованні дітей. 

Щоб українська школа була справді національною, вона повинна 
базуватись на українській народній педагогіці. Народна педагогіка 
пройнята глибокою людяністю й мудрістю. Народний педагог 
послідовно бореться за право кожної людини розкрити свої найкращі 
риси. Виховання розглядається як найперша суспільна потреба. 

Шукаючи нових шляхів виховання школярів, сьогодні наша школа 
звертається до духовних традицій рідного народу. 13 квітня 2012 року в 
актовій залі Інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся 
круглий стіл методистів районних (міських) кабінетів області, які 
відповідають за українознавство, вчителі українознавства та заступники 
з виховної роботи з проблеми: «Українська родина – осередок 
збагачення, творення і передачі духовних цінностей». 

Курс українознавства сприяє становленню кожного школяра як творця 
– себе, своєї родини, держави. При проходженні тематичного блоку «Моя 
родина, мій рід» учні ознайомлюються з темами: «Я, моя родина, мій рід», 
«Дерево мого роду, як дерево життя», «Моя родина у творенні української 
держави», «Якою я бачу свою родину в майбутньому» та ін. Вивчаючи ці 
теми, учні повинні засвоїти такі поняття: цінність родини, її роль у своєму 
становленні, традиції свого народу та ін.  

Дуже багато загублено, втрачено, потоптано народних звичаїв, 
обрядів. Молода людина у своєму духовному світі стала вбогою, почала 
цуратися рідної мови, пісні, танцю. Сьогодні, як ніколи, перед нами 
стоїть завдання: виховати у школярів доброту і любов до людини. І в 
цьому нам допоможуть уроки українознавства. Бо це – уроки життя. 

Отже, перед нами стоїть дуже важливе завдання – через уроки 
українознавства та позакласні заходи прищеплювати своїм вихованцям 
бажання передати наступним поколінням надбані народом звичаї і 
традиції. Учитель має розуміти, що його вихованці – це майбутні батьки, 
а тому необхідно подавати матеріал, починаючи з норми поведінки 
матері з немовлям через колискові пісні та стосунки в сім'ї. 
Результативність буде лише тоді, коли уроків про колискові пісні, про 
пісні за порами року, рекрутські та інших заходів діти чекатимуть, мов 
свята. Велике значення має створення творчої, пошукової ситуації під 
час занять, завдання додому має бути цікавим. Наприклад, кожен учень 
має підготувати мамину колискову пісню, а найкращу заспівати усім 
класом. Необхідно дати учням зрозуміти, що немає нічого святішого за 
материнську любов вчителів. 
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Заняття мають збагатити душу і серце дитини глибоким почуттям 
вірності батьківській хаті, маминій пісні, рідній землі. Червона калина та 
чорнобривці біля хати, вишитий рушник, великодня писанка – з цього 
починається символіка щирого українця. 

Виховання сучасної молоді, на долю якої ляже складне завдання 
розбудови держави, потребує оновлення. Тому система освіти, на всіх її 
ступенях, ставить за мету сформувати високогуманну особистість, яка 
усвідомлює моральні ідеали, свою належність до роду, етносу, нації, держави. 

Важливим у формуванні духовних цінностей є постать самого педагога. 
Зокрема, для видатного педагога В.Сухомлинського було важливо, щоб у 
вихованця не сформувалося уявлення про світ матеріальних і духовних 
цінностей як переважно абстрактних утворень. Вони не повинні існувати у 
внутрішньому світі вихованця у відчуженій формі, оскільки достатньої 
значущості не становитимуть. Необхідно, щоб у нього виник міцний зв‘язок 
цих цінностей з їхніми творцями – людьми, які присвятили їм усе життя. 
Так створюється єдність минулого і теперішнього як рушійна сила 
морально-духовного становлення особистості. 

Таким чином виховання моральності та прилучення молоді до системи 
цінностей поняття складне, багаторівневе, що зв‘язане безпосереднім 
морально-духовним вихованням і формування шанобливого ставлення до 
надбань культури і традицій українського народу. 
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 Зореслава Цупренко (Запоріжжя) 

 

СОЦІЄТАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ – ЗАПОРУКА  

ЖИТТЄЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 

 

Найфундаментальнішим рівнем, на якому забезпечується життєздатність 

людської спільноти, - відтворення населення. Втім тут має місце не про 

просте відтворення або збільшення чисельності певної людської популяції 

як сукупності видових істот, а відтворення антропокультурної спільноти 

людей як істот родових. Цей процес позначити терміном «прокреація», який 

зміщує акцент з біологічних його моментів на відтворення соціокультурного 

контексту, що їх уможливлює. 

Перед лицем «викликів історії» (Дж. Тойнбі) життєздатність 

людських визначальною мірою залежала від їх креативності, - тобто від 

здатності та готовності до творення принципово нових, інновативних 

соціокультурних практик. Саме інновації – дещо примітивні, як на 

сьогодні, – завжди забезпечували відтворення людських спільнот в 

умовах радикальної зміни їх природного та соціокультурного довкілля 

Термін інновація, що з‘явився ще у позаминулому столітті у 

дослідженнях з культурології, сьогодні поширився в усіх 

соціогуманітариних дисциплінах. З точки зору соціальної філософії, 

інновація постає як творення принципово нових артефактів та 

культурних практик, що відповідають наявному рівневі розвитку 

культури, та слугують засобом вирішення проблем, що виникають в 

процесі розвитку соціуму. 

В межах як первісної так і вторинної епох людської історії 

пріоритетною сферою реалізації креативного потенціалу кризових 

людських спільнот було матеріальне виробництво, а засобами його 

розвитку були «сферні» інновації, прориви у розвитку того чи іншого 

компоненту продуктивних сил, – наприклад техніки та технології.  

Втім перехід людських спільнот від однієї (первинної) до іншої 

(вторинної) епохи, тобто – до якісно нового і саме в цьому сенсі 

інноваційного типу розвитку, не міг бути результатом окремих 

«сферних» інновацій, а став можливим лише внаслідок системних 

соціокультурних інновацій, які можна визначити як соціетальні. 

Особливість сучасного етапу історичного розвитку всіх без винятку 

спільнот – у тому числі й української – полягає у небаченій донині 

інтенсифікації соціокультурних процесів. Фактично кожні три – п‘ять років 
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у тій або іншій галузі суспільного виробництва відбувається технологічний 

переворот, що характеризується не лише зміною способу виробництва, 

специфічних цінностей, але й зміною парадигми знань, що його забезпечує. 

Пост-сучасні локальні людські соціуми, консолідовані 

глобалізаційними процесами у єдину глобальну спільноту, 

зіштовхнулися з цілим комплексом таких проблем, що їх не знала жодна 

із попередніх епох людської історії, вирішити які можливо лише шляхом 

ініціювання інноваційного способу розвитку, якісно відмінного від того, 

результатом якого, власне, і є сьогоднішні глобальні проблеми людства. 

Вочевидь для цього необхідні своїм саме соцієтальні інновації, що, 

починаючись у сфері радикальних соціальних інновацій, поступово 

охоплювали б усі без виключення галузі суспільного життя. 

Накопичені людством проблеми вимагають принципово нових 

підходів, зміни існуючих парадигм розвитку, зміни всієї культури 

людства, що протягом тисячоліть творилася стихійно. Ми стоїмо на порозі 

нової – третинної - епохи нашої історії і тому потребуємо таких обсягів 

творчості, такої маси інновацій, які можливі лише за умов масового 

розвитку креативності, переходу до якісно нового, інноваційного, пост-

цивілізаційного типу розвитку, здатного вивільнити потенціал, який наразі 

скутий ефективним у межах вторинної, цивілізаційної епохи способом 

розвитку, що ґрунтується на цілеспрямованому культивуванні 

нерозвиненості в значній частині членів модерних спільнот. Про 

поступову зміну орієнтирів свідчить практика оцінювання експертами 

ООН країн світу за індексом людського розвитку. Основною сферою 

запровадження інновацій так чи інакше є соціальна сфера. Саме в ній 

сконцентровано основну масу проблем сучасних культурних спільнот, які 

в якісно нових історичних умовах намагаються вирішувати схожі з 

відомими їм проблеми відомими їм засобами. 

Однією з найефективніших форм інноваційної діяльності у 

соціальній сфері в останні роки стає так зване соціальне 

підприємництво, яке дозволяє вирішувати цілу низку проблем 

неефективних та перехідних суспільств, в чому й полягає його ключова 

та кінцева мета. Можна стверджувати, що найефективнішою на сьогодні 

формою соцієтальних інновацій є створення некомерційних організацій, 

що функціонують на неприбутковій основі задля досягнення суспільної 

користі. Головною їх відмінністю, що убезпечує від намагань нажитися 

на соціальних проблемах, є заборона на використання надлишку 

ресурсів чи коштів як власне прибутку – у разі їх появи вони мають бути 

використані виключно на досягнення статутних цілей – вирішення 
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обраних соціальних проблем – та не можуть бути розподілені між 

учасниками, власниками чи засновниками організації. 

Будучи новаторським, творчим за своєю суттю, як і будь-яке 

підприємництво взагалі, соціальне підприємництво покликане знайти 

принципово нові шляхи та виробити принципово нові підходи до 

вирішення тих соціально значимих питань, вирішення яких старими 

методами принципово неможливе. Воно забезпечує залучення 

додаткових чи мобілізацію вже наявних ресурсів у галузь соціального, 

дозволяє ефективніше перерозподіляти ресурси у відповідності до змін у 

соціально-економічній ситуації і, звісно, є потужним чинником 

реалізації новаторських соціальних програм, що є принципово 

неможливим у державному секторі. 

На жаль, сьогодні в Україні превалюють соціальні проекти 

комерційного характеру, коли з шалених надприбутків, мізерні суми 

жертвуються на дріб‘язкові з точки зору соціальної значимості проекти, 

які не здатні вирішити жодної соціальної проблеми. Причому 

найчастіше такі проекти супроводжуються потужною медіа-підтримкою 

рекламного характеру і зрештою виявляються спрямованими також на 

отримання певної вигоди – приміром, у вигляді політичних дивідендів 

напередодні виборів. Власне прикметник соціальне в українських 

реаліях означає не орієнтований на потреби суспільства, а дешевший, 

гіршої якості. Приміром, сорти соціального хліба, що останнім часом 

з‘явився на полицях магазинів, вирізняються нижчою ціною і, 

відповідно, нижчою якістю, втім їх «соціальність» не означає, що 

виробник не отримав з них прибутку. 

При цьому саме соціальна сфера, що є сферою задоволення 

першочергових потреб населення, сьогодні дедалі більше 

комерціалізується. Достатньо зазирнути у статути комунальних 

підприємств, на які покладено функції забезпечення життєдіяльності 

територій – постачання води, електроенергії, тепла, тощо. Серед 

ключових цілей у цих документах неодмінно фігурує отримання. За 

такого підходу у вартість надаваних послуг апріорі закладений 

очікуваний підприємством прибуток, що призводить відповідно до їх 

удорожчання для споживачів. Внаслідок цього більша частина 

фінансових ресурсів населення виявляється спрямованою на 

задоволення елементарних потреб – харчування, житло, медичні послуги 

і та ін., а на розвиток вищих, культурних ресурсів або не залишається 

взагалі, або ж їх фінансування здійснюється за остаточним принципом. 
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Вирішення соціальних проблем силами державного сектору теж довело 

свою неефективність через небачене удорожчання державного апарату 

на тлі обмеженості бюджетних ресурсів. 

Одна з проблем, що гальмують розвиток соціального підприємництва в 

Україні, це традиційно помилкове уявлення щодо витратності соціальної 

сфери як невиробничої галузі. Ще й досі превалює думка, що фінансові 

ресурси генеруються переважно у виробничих секторах економіки, а 

витрачаються у соціальному секторі. Втім, якщо уважно придивитися, на 

що спрямовані ці витрати, стає зрозумілим, що саме за рахунок цих витрат 

на соціальний сектор відбувається формування людського капіталу, що 

має вирішальне значення для економічного зростання. 

Усвідомлення цієї істини хоч поступово поширюється і в українських 

бізнесових колах. Попри те, що сьогодні в Україні ще не існує 

законодавчо затверджених понять соціального підприємництва, в 

державі функціонує чимало підприємств покликаних вирішувати 

конкретні соціальні та екологічні завдання. Вони залучені у виробництво 

товарів та послуг для ринку, створюють робочі місця, навчають 

населення задля досягнення певних соціальних, економічних чи 

екологічних результатів діяльності. 

Вочевидь, ми є свідками зміни – хоча й дуже повільної – пріоритетів 

бізнесу і переосмислення функції і ролі підприємництва у суспільстві. 

Так, на початку 2013 року компанія ДТЕК оголосила про старт нового 

соціального проекту, метою якого є підвищення за 3 роки 

конкурентоспроможності 24-х територій присутності ДТЕК через 

розвиток соціального підприємництва. При цьому пріоритетним 

напрямком обрано подолання безробіття – як того, що існує вже 

сьогодні, так і очікуваної нової його хвилі у шахтарських містах, де після 

виснаження запасів вугілля вивільниться велика кількість робочої сили. 

Втім такий крок не є проявом «чистого» альтруїзму, - адже розвиток 

соціального підприємництва не лише дає допомагає вирішити певні 

соціальні проблеми, але й здешевлює вартість соціальних послуг, а отже 

і собівартість робочої сили. Тож компанія, що сьогодні інвестує у 

розвиток соціального підприємництва, невдовзі отримує економічний 

ефект від зниження собівартості своєї робочої сили, що відповідно 

знизить і собівартість продукції та, зрештою, підвищить її 

конкурентоспроможність. 
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Соціальне підприємництво є економічно вигідним не лише з точки 

зору відкладеного економічного ефекту, але й з точки зору ближчих у 

часі економічних зисків. До того ж, саме у його руслі сьогодні 

народжуються інновації, що дозволяють розв‘язати проблеми, які 

здавалися нездоланними. Соціальне підприємництво за своєю суттю 

спрямоване на розвиток членів соціуму, їх якомога повнішу 

самореалізацію. Втім для того, аби мати відчутний ефект, зусиль самих 

лише бізнесменів недостатньо. Необхідним є впровадження цієї 

ініціативи на законодавчому рівні, забезпечення цього інституту 

державною підтримкою, у тому числі й проведення серйозної 

дослідницької та просвітницької роботи. 

 

 

 

 Наталія Пронюк-Возна (Чернівці) 

 

НАРОДНА ТЕМАТИКА У ТВОРАХ  

МИТЦІВ ГАЛИЧИНИ (МЕЖА ХІХ – ХХ СТ.) 

 

Культура українського народу в складі Австро-Угорської імперії 

наприкінці XІХ – на початку XX ст. розвивалась у складних умовах. 

Її розвиток, як і суспільно-політичні відносини, значною мірою 

залежав від австрійсько-польських взаємин. Польська адміністрація 

повністю панувала в Галичині, тому стосовно українців 

конституційні права фактично не діяли.  

У Галичині у другій половині ХІХ ст. формується талановита когорта 

художників, які отримали освіту в західноєвропейських мистецьких 

навчальних закладах. Своїми завданнями вони бачили повернення до 

основ реалістичного мистецтва через відображення життя і побуту 

народу, краси рідної природи. «Для нашої суспільності та повстаючого 

національного руху, для його розвитку потрібно здорового реалізму» [3, 

ч.264, с.1-2]. Оскільки основною масою населення Галичини було 

селянство, то зображення його життя і побуту продовжувало лінію 

романтичного напряму попередньої доби. Таке мистецтво ще називали 

реалістично-етнографічним, що часом перепліталося з романтизмом. 

Одним з перших, хто звернувся до народної тематики, був 

вихованець Віденської академії К. Устиянович, який працював у жанрах 

монументального, станкового, історичного, побутового і портретного 

живопису. У творах «Бойківська пара», «Гуцул» він майстерно 

відтворював ліричні сцени з життя гуцулів. Художник створив кілька 
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картин на історичні теми, зокрема «Василь Теребовельський», «Козацька 

битва», «Літописець Нестор». Одним з найкращих є його 

романтизований портрет «Т. Шевченко на засланні». Серед творчого 

доробку К. Устияновича є високохудожні церковні розписи. Він 

працював також у царині портретного живопису, де створив галерею 

передових діячів культури Галичини. 

У цей час в Галичині творив Т. Копистинський, який прославився 

особливо в портретному жанрі. Він створив низку реалістичних 

портретів діячів культури і простих гуцулів: «Гуцулка», «Гуцул з 

Липовиці», серію творів на замовлення Ради Народного дому. Його 

праці відзначаються продуманим трактуванням образів і ретельним 

виконанням невибагливих зображень. Працював Т. Копистинський 

також на замовлення церкви, але релігійні сюжети не були 

визначальними в його творчості. Найбільше прославився митець як 

реставратор. Він багато працював над реставраціями фресок у костелах 

Польщі, Львова та розробив методику реставрації фрески «Тайна 

вечеря» Леонардо да Вінчі в Мілані [1, с.211]. 

Традиції реалістичного живопису продовжило у своїй творчості 

молодше покоління художників – С. Томасевич, О. Скрутка, 

Ю. Панькевич, Т. Романчук. Відомим портретистом, графіком, 

вдумливим карикатуристом, автором критичних і мистецтвознавчих 

статей був Я. Струхманчук. У портретах він чітко простежував 

індивідуальні особливості внутрішнього світу кожної людини. Глибоко 

психологічними є його «Портрет різьбяра Типинського», «Жіночий 

портрет», «Жінка з арфою» та ін. Не менш знаним Я. Струхманчук був і 

як графік-карикатурист. На сторінках львівських гумористичних 

журналів він публікував свої сюжетні ілюстрації, графічні портрети 

І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, М. Павлика, М. Лисенка. 

Популярними в Галичині були листівки з малюнками художника.  

У жанрі побутового зображення життя працював галицький маляр 

С. Томасевич. Відомі його твори «Ой не ходи Грицю...», «Гагілки», 

«Квашення капусти» тощо. У його доробку є картини й на історичну 

тематику «Візія князя», «Напад татар на церкву». Він створював 

декорації для театру «Руської Бесіди», і працював карикатуристом у 

журналі «Страхопуд». У напрямку пейзажу творив Т. Романчук. Його 

картини «На водопої», «З дороги», «Опушка лісу» відзначалися 

глибоким реалістичним зображенням природи.  

Сучасні дослідники по-новому розкривають для нас маловідомі постаті 

малярів Галичини А. Пилиховського, О. Скрутка. Останній працював у 

жанрі пейзажу. Відомі його картини, які зображували тогочасний побут 

українського села «Вечір», «На лузі», «Тиша» та ін. [2]. 
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В історичному жанрі плідно працював А. Пилиховський. Він створив 

картини «Хрещення Русі», «Папські посли у короля Данила», «Бій з 

татарами біля Десятинної церкви». Відомі його гравюри присвячені 

видам Львова «Каплиця Трьох святителів у Львові», «Онуфріївський 

монастир у Львові». У Львівській картинній галереї зберігається портрет 

Б. Хмельницького. 

На рубежі XIX – XX ст. у мистецтво Галичини приходять нові 

живописці, які були покликані до життя національно-культурним 

Відродженням. Своїми творами вони стверджують естетику національного 

мистецтва, що корінилося з одного боку в глибинних традиціях української 

художньої культури, з іншого – орієнтувалося на новітні течії 

західноєвропейського мистецтва – імпресіонізм, символізм, експресіонізм, 

сецесію, які, переплітаючись з місцевим колоритом, набирають 

національного характеру. Найкращими представниками цієї генерації 

митців були І. Труш, О. Курилас, О. Новаківський, М. Сосенко, 

О. Кульчицька та ін. Усіх їх об‘єднувало прагнення влитися в новаторський 

потік європейської художньої культури, подолати провінційну обмеженість, 

наблизити мистецтво до життя простих людей та своєю творчістю знищити 

політичні кордони, які розділяли українські землі. 

Пропагандистом нових мистецьких спрямувань на 

західноукраїнських землях був І. Труш – талановита людина, самобутній 

майстер живопису, теоретик мистецтва, громадський діяч, публіцист і 

художній критик.  

Підсумовуючи викладений матеріал, можна стверджувати,  що на 

теренах Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., не дивлячись 

на утиски з боку Австро-Угорського уряду і польського Крайового 

сейму, відбувалося становлення національної культури, яка, практично у 

всіх видах мистецтва, досягла досить високого рівня і сприяла 

долученню до надбань художньої творчості найширших верств 

тогочасного населення Галичини. Діяльність галицьких митців 

позначена сподвижництвом і глибоким усвідомленням ролі інтелігенції в 

житті власного народу.  
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ІСТИНА В ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ:  

КОНТЕКСТ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ 

 

Тема пошуку істини в соціально-гуманітарних дослідженнях має 

досить тривалу історію, але і до сьогодні є такою, що породжує дуже 

гострі суперечки, а тому знаходиться серед так званих вічних проблем 

гносеології. Разом з тим, в рамках останньої склалася традиція 

розмежовувати істину в науках про людину та суспільство від істини в 

природознавчих, технічних науках. Першу з них пов'язують, насамперед, 

із змінністю об'єкта соціально-гуманітарного знання з неможливістю 

точно і адекватно відобразити у понятійно-категоріальних формах 

сутнісні властивості розгортання людського світу. На цій підставі науки 

про людину та людське суспільство називають неточними, а істину 

приблизною. Натомість, коли говорять про науки, що досліджують 

процеси в природі, то стверджують їх "точність" саме в силу того, що, 

мовляв, об'єкти таких наук є завжди сталими, такими, що за своєю суттю 

практично ніколи не змінюються. Така гносеологічна позиція у 

порівнянні істини в гуманітарних чи соціальних науках з істиною в 

науках про природу зазвичай віддає превагу останній в сенсі 

адекватності і точності освоєння світу, а соціально-гуманітарні висновки 

включають в розряд істин лише тому, що мовляв, цим наукам "робиться 

послуга", адже вони все ж таки науки. Таким чином, суперечка "ліриків" 

та "фізиків" традиційно завершується перемогою останніх, перші ж з них 

задовольняються роллю "бідного родича", якому тільки з причини 

доброго серця надають місце під науковим сонцем. 

Утвердженню показаної вище гносеологічної традиції, безсумнівно, 

сприяв пошук і викриття суттєвої відмінності в об'єктах названих вище 

природничих і гуманітарних наук. Дійсно, як може змінюватися процес, 

наприклад, зародження, проростання, дозрівання тощо будь-якої 

рослини. Практично, ніяк. Людина своєю діяльністю може цей процес 

прискорити чи загальмувати, але сутність самого процесу не змінюється. 

Не може із зернятка відразу вродитися квітка, бо спочатку має вирости 
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стебло! Враховуючи цю особливість природного світу, можемо 

констатувати своєрідну вічну сталість сутності цього світу. Адже 

досліджувати вказаний вище процес буття рослини можна не один раз, 

практично необмежену кількість разів. І в цьому – особливість істини у 

природознавчих науках: її можна підтверджувати необмежене число 

разів. Зовсім інша картина складається, коли дослідник піддає науковому 

аналізу суспільне буття. Тут дійсно немає раз і назавжди сталого об'єкта 

дослідження. Тому що, наприклад, Велика Французька революція була в 

історії лише один раз, за участю конкретних життєвих обставин, в 

конкретній країні з її особливим народом, ментальністю людей, 

традиціями, історичним досвідом, врешті за участю конкретних 

політичних сил, політиків та людей. Її не можна повторити! Сутність 

такого конкретного явища можна спробувати осягнути науковим чином, 

лише порівнюючи з подібними явищами в історії людей. Звідси 

випливає, що висновки науковця щодо сутності такого суспільного 

феномену, як Велика Французька революція можуть бути доволі 

точними в конкретному історичному часі, але завжди будуть відносними 

у позачасовому вимірі. Тоді виникає питання про те, як взагалі можливі 

науки про суспільне буття, адже воно з розвитком історії стає щоразу 

іншими. Звідси – і питання про можливість істинного знання в сфері 

людського, суспільного. 

Думається, що певний рівень доказовості існування гуманітарного 

знання у якості істини можна сформулювати в рамках плюралістичної 

методології, зокрема у постмодерністському баченні буття. Як відомо, 

ця теоретична течія у філософії другої половини минулого століття ще 

не існує в якості єдиного, організованого напряму, а тому ще чекає свого 

системного дослідження. Однак навіть того, ким є зараз постмодернізм, 

достатньо для нашого аналізу. В цілому постмодернізм, як зазначають 

фахівці, – це виклик "модерністському проекту" саморефлексивної, 

критичної раціональності та свободи, які характеризують епоху від 

кантівської концепції Просвітництва до гуссерлівського "повернення до 

речей". Існуюча в цьому проекті концепція Раціо неодмінно призводить 

до апології тотального контролю над цивілізацією і є  складовою 

частиною феномена панування, що не знає ніяких перешкод ні в 

поневоленні людини, ні в цинічному догоджанні правителям цього 

світу[1, с.866]. Перекладаючи цю думку на контекст нашої теми, можемо 

говорити про те, що постмодернізм, мабуть, найбільш глибоко 

репрезентує ідею згубності для науки пошуку єдиної, тотальної істини, в 

яких би науках вона не формулювалась. Однак саме у вимірі соціально-
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гуманітарного знання цей висновок має виняткове значення. Тому що 

дає можливість знайти таку позицію щодо гуманітарної істини, яка, з 

одного боку, дає можливість довести її наявність щодо об'єктів світу 

людини та суспільства, з іншого – знімає питання щодо її тотальності, 

всезагальності. Спробую викласти своє бачення гуманітарної істини в 

контексті вищесказаного. 

Спочатку нагадаю, що будь-яка теорія претендує на статус наукової, 

якщо вона займається пошуком істини та її досягненням. З іншого боку, 

істина – це адекватне відтворення в пізнанні об'єктивної дійсності, результат 

певного, визначеного практикою гносеологічного відношення, при якому 

пізнавальний образ суб'єкта виступає як вірне відображення дійсного стану 

об'єкта [2, с.247]. Будучи адекватним відтворенням у мисленні суб'єкта 

сутнісних особливостей об'єкта, істина сама є своєрідним носієм цієї 

сутності, фіксуючи його справжній стан. Виходячи ж з того, що суспільні, 

людські об'єкти завжди є складними і динамічними, то фактично істина є 

відображенням певного, сталого взаємозв'язку у структурі об'єкта, тобто 

закону його функціонування. Таким чином, істина за своєю суттю є 

відображенням у мисленні суб'єктом об'єктивних закономірностей 

функціонування об'єкта. Істина ж у сфері соціально-гуманітарного знання 

– це адекватне понятійно-категоріальне відображення суб'єктом 

закономірних властивостей, сутності, закону функціонування соціального 

об'єкта (буття людини та суспільства). 

Отже, коли ми говоримо про істину у сфері соціально-гуманітарного 

знання, то маємо на увазі її органічний взаємозв'язок із сутністю об'єкта 

цього знання, саме сутністю суспільного, людського явища. З іншого боку, 

потрібно мати на увазі особливості функціонування соціальних явищ. На 

відміну від природних об'єктів, які можуть бути оцінені у вимірах 

бінарності, явища людського, суспільного світу ніколи такими не бувають. 

Явища людського світу завжди є процесуальними, а завдяки цьому 

володіють своєрідною множинністю просторово-часових форм, кожна з 

яких "виблискує" власною сутністю. Тому суспільні, людські явища або 

процеси створюють ефект "багатогранника", кожну з граней якого 

неможливо збагнути за допомогою однієї, хай навіть самої універсальної 

методології. Адже кожна "грань" соціального, маючи свою специфічну 

сутність, виявляє її не завжди, а за певних суспільних обставин. А це 

значить, що вона (дана грань соціального) потребує адекватного "кута 

зору" для свого розпізнавання, свого методу. Тому постановка питання 

про методологічний плюралізм у дослідженні суспільних, людських явищ 
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– це не данина моді, а необхідний методологічний принцип їх адекватного 

осягнення з метою пошуку істинного знання.  

Розуміння істини в гуманітарному знанні як різномоментного 

відображення різних сутностей (граней) соціального явища 

методологічно дає можливість вирішувати питання про сутність та 

ширину достовірності даної істини. Плюралістична методологія, 

застосована до вивчення суспільних, людських об'єктів, дає підстави 

стверджувати, що істинне гуманітарне знання, безсумнівно, має право на 

існування. З іншого боку, очевидним стає той факт, що тотальної, 

всезагальної істини щодо навіть одного суспільного явища бути не може, 

хоча б в силу того, що саме це явище є складним, динамічним, таким що 

постійно розгортає свої сутності в контексті різних, а нерідко і 

абсолютно непрогнозованих самою людиною чи суспільністю обставин. 
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Ольга Капітон (Дніпропетровськ) 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ОНТОЛОГІЮ ІСТИНИ  

В ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ 

 

Сама заявлена тема вкрай складна. Гуманітарне знання 

характеризується невизначеністю, оскільки його засади не підлягають 

жорсткій раціоналізації або логічному аналізу. Коли йдеться про логічні 

підстави метафізики, то дослідник легко виявляє, що логічна система 

категорій, наприклад, Платона і Аристотеля, Канта і Гегеля 

відрізняються. Категоріальний апарат кожної епохи має свої переваги. І 

крізь цей категоріальний апарат людина «дивиться» на світ. Ось, що в 

цьому приводу пише Б.Уорф: «... Визначити явище, річ, предмет, 

взаємозв‘язок і т.п., виходячи з природи, неможливо; їх визначення 

завжди має на увазі звернення до категорій тої чи іншої конкретної 

мови» [2, с. 177]. Але як же бути в такому випадку з істиною та й ще в 

гуманітарному знанні? Проблема істини в природознавстві дуже складна 

і її «вирішення», часом, базується на теоріях (при цьому, інколи дуже 

витончених) очевидності, можливості перевірки, конвенціональності, 
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когеренції, несуперечності. Природознавство, в основному, ґрунтується 

на гносеологічному тлумаченні істини. До онтологічного тлумачення 

істини в природознавстві вдаються при екстраполяції знання на інші 

предметні області. Онтологічний підхід до істини заснований на тому, 

що істина є безумовною і не залежить від критеріїв, за якими люди 

віддають перевагу тим чи тим думкам, теоріям і т.п.; навіть якщо всі 

люди вважають щось хибним, на існування істини це не впливає. До 

цього схилявся Аристотель, продовжуючи традицію Платона.  

Платон питання про істину з усією ґрунтовністю поставив у міфі про 

печеру. Люди, що живуть в печері, намагаються зрозуміти природу речей за 

тими тінями, які рухаються по стіні, освітленій яскравим світлом сонця. 

Звідси – проблема істини пов'язана з проблемою відкритості. Адже люди, 

що живуть в печері, повинні бути підготовлені до сприйняття, а згодом і 

розуміння реальних, дійсних речей. До дійсних, реальних речей людина 

може йти різними шляхами. Тому пізнання істини пов'язане зі свободою 

людини, необхідною, щоб подолати помилки, омани, тобто брехню. Адже 

брехня – не лише помилка, омана, а й приховування, потаємність. Істина – 

несокритість, справжнє буття. 

Цей момент надзвичайно важливий у гуманітарному знанні. Що таке 

справжнє гуманітарне знання? Важко погодитися з тим, що істина в 

гуманітарному знанні є відповідність думки дійсності. Тим часом зовсім 

не обов'язково, що дійсність, в якій ми живемо, є істинною. Як тут не 

згадати гегелівське: «Все розумне дійсне, все дійсне розумне». 

З іншого боку, гуманітарне знання функціонує в живій мові. Здавалося 

б, найлегше припустити, що помилкові судження відносяться до 

неіснуючого, а справжні – до існуючого (адже істина існує!, А брехня?; З 

погляду онтології важко припустити, що істина існує поряд з брехнею). 

Але якщо припустити, що неіснуюче також існує (наприклад, думки 

кремлівського мрійника про щасливе майбутнє всього людства!). Але 

згадаємо Парменіда: буття є, а небуття немає. Якщо існує тільки буття, то 

помилкові судження теж стверджують щось про буття і тому не є, строго 

кажучи, неправдивими. Якщо прийняти, що справжнє відноситься до 

буття і заперечує небуття, тобто стверджує про існуюче, що воно існує, а 

про неіснуюче, що воно не існує. Тож і виникає думка про те, що буття є, а 

небуття немає, про що і йдеться в афоризмі Парменіда. 

Платон говорив про роди і види буття, які або відповідні один 

одному, або невідповідні. Відповідні один одному роди і види буття 



136 

 

знаменують істину, брехня – поєднання невідповідних. Якщо звернутися 

до прикладів: «Людина не вільна», «Професор, який читає курс 

філософії – рудий і кирпатий», можна спочатку припустити, що ці 

судження істинні, якщо ті, до кого вони відносяться, володіють 

названими властивостями, і помилкові, якщо не володіють. Але слід 

зауважити, що співвіднесення суджень з людьми – вторинний акт. 

Первинним є певне знання про те, що поняття, або ідеї, «людина» і 

«свобода» принципово відповідні, або сумісні. Але таке знання апріорне 

і Кант тут правий, це знання має характер онтологічного припущення. 

Платон розрізняв буття і смисл буття, вважаючи, що опорою істини 

повинна бути реальність, яка не зводиться ні до людини, ні до природи, 

але є якимось «істинним буттям». Для Платона смисл буття – це якась 

дійсна реальність, яка є справжнім об'єктом пізнання, що з'єднує в собі 

істину буття і буття істини. Істинне буття – те, до чого і повинна 

прагнути людина. Прагнення людини до пізнання істинного буття має 

морально-практичний характер, особливо беручи до уваги за первинне 

чуттєвий світ, позбавлений істини і добра. На це вказував В.Соловйов у 

своїй праці «Життєва драма Платона»: «Той світ, в якому праведник 

повинен померти за правду, не є справжній світ. Існує інший світ, де 

правда живе... Для Платона та дійсність, в якій смерть Сократа не була 

випадковим фактом, а вираженням закону, явищем життєвої норми, – 

така дійсність уявлялася, передусім, з негативного боку, як протиріччя 

добра і правди» [1, c. 605]. Оскільки дійсний світ – несправжній, 

спотворений, то Платон конструює особливий світ сутностей, в якому 

перебувають істина, справедливість, благо, вважаючи цей світ за зразок, 

що недосяжний для чуттєвого світу, в якому перебуває людина. 

Платонівське трактування онтологічного розуміння істини в сучасному 

гуманітарному знанні не спрацьовує, оскільки дослідник змушений був 

подвоювати світ – визнавати трансцендентний світ чистих смислів і 

чуттєвий світ. Тож виникає прагнення ототожнити смисл буття з самим 

буттям. На цьому шляху виникла не одна драматична ситуація, яка, врешті-

решт, збагатила наші уявлення про шляхи та засоби пізнання істини. 
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 Тетяна Біленко (Дрогобич) 

 

ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ ХРОНОТОПУ  

 

Розмаїті процеси взаємодії суспільства з природним довкіллям 

характеризують його життєдіяльність; серед них виняткова роль 

належить безупинному просуванню свідомості в таємниці реального 

світу, результатом чого постає більш чи менш адекватне його знання. 

Хоч який малий фрагмент реального (або й ілюзорного) світу 

відображено в свідомості людини, він неминуче фіксується як успіх 

спільноти, бо належить не окремій особині, а всім, адже суспільна 

цілокупність плекає і виховує своїх членів передусім своєю буттєвістю, 

в якій безупинно зростає культура як суто людський набуток. Залежно 

від цивілізаційного рівня у суспільстві виникають спеціальні форми і 

методи опікування-навчання молодої парості, її формування та вишколу 

для продовження життя і збереження та примноження матеріального й 

духовного набутку попередніх поколінь. Практичний і духовний досвід 

фіксується у слові – мові, що постає новою – вербальною реальністю, 

подвоюючи світ.  

Оце відображення реальних речей і процесів, матеріального та 

духовного, близького чи далекого, речовинного та уявного передусім 

фіксується у людській пам‘яті словом.  

Визнаючи беззаперечний авторитет М. Бахтіна в дослідженні діалогу 

як класичної форми мовленнєвого спілкування, вдамося до цитування. 

―Кожна репліка, якою б короткою й уривчастою вона не була, володіє 

специфічною завершеністю, виражає певну позицію мовця, на яку можна 

відповісти і зайняти відповідну позицію щодо неї. Такі зв‘язки, які 

існують між репліками діалогу: пов‘язаність питання – відповіді, 

ствердження – заперечування, ствердження – згоди, наказу – виконання, 

– неможливі між одиницями мови (словами та реченнями) ні в системі 

мови (у вертикальному розрізі), ні всередині висловлювання (у 

горизонтальному розрізі). Така взаємопов‘язаність можлива тільки між 

висловлюваннями різних мовленнєвих суб‘єктів і передбачає другого (у 

стосунку до мовця) члена мовленнєвого спілкування‖. 

У сучасній літературі – науковій, публіцистичній, художній – значна 

увага приділяється теоретичному моделюванню діалогу як феномену 

мовлення, що передбачає багатоголосся конкретних суб‘єктів 

спілкування. На цій основі можна ширше аналізувати закономірності 

культурної комунікації з виходом на діалог між локальними 

культурними утвореннями, які Ю. Лотман назвав семіосферами.  
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Можливість діалогу зумовлена саме тим, що в ньому матеріалізується 

духовна взаємодія суб‘єктів, а вони можуть принципово різнитися між 

собою. Є такі варіанти: а) учасники – рівноправні партнери-однодумці (в 

такому разі очікується мирний перебіг спілкування, але можлива й 

напруга), б) суперники в якійсь виробничій чи творчій сфері (тут 

можлива атмосфера контроверзи, але консенсус усе-таки бажаний) та ін. 

Особливу увагу треба приділити діалогу в навчальному процесі, коли 

між викладачем і слухачами (учнями початкової, середньої чи вищої 

школи, тобто студентами) можлива нездоланна напруга, породжена 

невмінням сторін віднайти спільну мову. Оскільки процес навчання 

значною мірою спрямований на соціалізацію молоді, вона повинна 

прагнути соціального пізнання, а його ―заковтуванням‖ не здобудеш, 

потрібна напружена робота голови, власного мислення. На жаль, 

учитель (і викладач) сучасної школи постійно стикається з негативними 

наслідками технічного прогресу, часто значної шкоди завдає Інтернет. 

Чи не парадокс? На жаль, ні, бо в ньому можна знайти будь-яку 

інформацію, але оволодівати нею треба вдумливо, напруженою 

працею голови. В іншому разі матимемо пустоцвіт, начотчиків, які не 

вміють працювати головою, то й не зможуть (та ще й не схочуть, бо 

знань не мають, хизуватись прагнуть, та нема чим!) тримати діалог на 

лекції. Вдумливе читання художньої літератури, чого домагається 

вчитель, для багатьох стає процедурою, яку легко оминути, вдаючись до 

недолугих рефератів (яких повно в Інтернеті) з короткими описами 

сюжетів класичних творів. Але ж призначення красного письменства – і 

автора твору – не в цьому. Діалог складається з низки монологів, адже 

для того, щоб відповісти, слід почути сказане партнером 

(співбесідником), тобто дати йому можливість висловити думку. 

Приречений на фіаско такий тип спілкування (яке планувалось як діалог, 

але ним не стало через відсутність культури комунікації), коли, прагнучи 

продемонструвати свою компетентність (вельми сумнівну!) або 

інтелектуальну блискотливість один із партнерів хвацько виливає 

(обрушує) на співбесідника набір незрозумілих термінів, маючи за мету 

не досягнути взаєморозуміння, а приголомшити ―вербальною лавиною‖ 

– ―масою‖ слів специфічної (рідко вживаної або вузько спеціальної) 

лексики. Він мріє про ефект від ―удару зненацька‖ і досягає його. 

Партнер збентежений, відповісти доладу не може, бо навіть не встигає 

збагнути почуте, а його ―колега‖ втішений, бо йому вдалося ―виграти‖, 

осоромивши іншого учасника цього ―дійства‖. Така перемога небагато 

варта, вона свідчить, що тут не можна й згадувати діалог як форму 

спілкування: її навіть не планували, прагнення одного з учасників були 

спрямовані на нищення, а не творення  



139 

 

Наголосимо: суб‘єкт, що вступає в діалог, – не механічна 

зашкарублість; це жива людина, в душі якої все перебуває в стані 

плинності. Поміж кількох стрижневих точок, які створюють своєрідний 

каркас душевних процесів, дещо вільно переміщаються елементи 

пам‘яті: емоції, думки, прагнення – задавлені та нереалізовані, неначе 

будівельний матеріал, напівфабрикат, з якого постане нова цілісність. 

Коли виникає контакт із співрозмовником, відбувається миттєва 

структурна перебудова в душі того, хто слухає: він сприймає всією 

сукупністю душі, але ж сукупність не тотожна цілісності. Ті елементи 

неначе блукають, як вільні атоми, чекають можливості вступати в 

органічну комбінацію з якимось зовнішнім чинником. Якщо таке 

трапляється, тобто якщо зовнішній елемент зачіпає щось у душі 

слухача, то це призводить до структурної перебудови душевного стану 

і викликає відповідь. Ця відповідь (на слово співрозмовника) значною 

мірою випадкова, вона не може бути однозначно детермінована. 

Водночас може відбутися збудження кількома елементами кількох 

точок, що призведе до особливого напруження. Тож у розмові будуть 

виявлятися не ті аспекти (моменти, штрихи), про які сказав тепер хтось 

із двох, а те, що спливло в пам‘яті слухача, адже він не може 

ізолюватися від свого життєвого досвіду. Наголошую: в тому досвіді – 

не лише якісь знання, а й емоції, оцінки, пам‘ять із позитивним та 

негативним спрямуванням (забарвленням). Особистість – то відносна 

сталість, у її духовному світі продовжують діяти якісь чинники із 

попереднього життя, тому вона на щось налаштована ще до початку 

спілкування зі своїм актуальним співрозмовником. 

Отже, сутність діалогу виявляється в подвійній активності: того, хто 

пізнає, і того, хто відкривається. У безпосередньому контакті двох 

людей взаємодіє, окрім інтелектуальних потенцій, семантична 

енергетика; в разі опосередкованого контакту (через вербалізований 

текст) характер діалогу та його успіх переважною мірою залежить від 

реципієнта, адже тут ми маємо справу з вираженням та пізнанням 

(розумінням) вираження. Оскільки особистість має не лише 

середовище та оточення, але й власний кругозір, слід з‘ясувати, як 

взаємодіють кругозори тих двох партнерів: того, хто пізнає, і того, кого 

пізнають Від цього значною мірою залежить розуміння. 

Знакова чи символічна характеристика слова не залишається поза 

увагою активного учасника діалогу, який напружується у процесі 
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складної інтелектуальної праці. Дещо, щоби бути знаком, передбачає 

зупинку свідомості й одночасно припускає рефлексію людини про саму 

себе як істоту в принципі знакову, яка оперує знаками або існує серед 

знаків. І тоді знаки не винаходяться; вони постають для людини 

стихією, в яку людина  занурена, а елементи системи розташовані (або 

можуть бути розташовані) поза людиною як дані і ―готові‖ знакові 

системи. Щоразу, коли вона ―виймає‖ з рефлексії свій психічний 

механізм, вона знаходить знаки.  Отже, слово приходить до людини як 

знак (може бути й символ) серед інших знаків (слів), у їхньому 

оточенні. Кожне слово несе на собі часопросторові реалії. Попри його 

історичну генезу, слово в контексті вбирає ознаки хронотопу, тобто 

специфіку часу і простору. Щоби сприйняти цей знак, його треба 

―розпакувати‖ і відповідно зіставити з тим знанням, яке вже є в 

суб‘єкта. Після того настає черга відповіді на сприйняте слово. 

Зауважу, що та відповідь не обов‘язково має бути вербалізована, вона 

може залишатися в свідомості того, хто слухає мовця, але вона 

обов’язково повинна бути, бо інакше діалог не відбудеться.  

Саме тоді, коли з душі слухача піднімається зустрічний потік 

осмисленого знання і відбувається зустріч знання старого і нового, 

саме тоді, коли цей ланцюжок не переривається, є діалог. Нова 

інформація вступила у взаємодію з дотеперішнім знанням, породила 

зміни, викликала реакцію, зродила потребу відповісти – або згодою і 

бажанням подальшого розвитку прийнятого і водночас прийнятного, 

або активним запереченням, прагненням утвердити власну думку, 

довести її правдивість. Діалог – це активна взаємодія. У ній важливо 

зберегти неповторність особистості, одночасно піддаючи її змінам 

через зовнішній вплив почутого слова (чи висловлювання, тут це не 

принципово). 

У діалозі важлива роль належить інтенційності, адже свідомість 

невіддільна від процесу, в якому реалізується (здійснюється) її сутність 

– щось усвідомлюється; вона вступає у віртуальний контакт із 

сутностями – об‘єктами, фактами, явищами, феноменами, 

розташованими поза нею. Результат цього дискретно-плинного 

процесу неможливо передбачити, адже до нього залучений потужний 

різновекторний вербальний потенціал. Не загалом вербальний, а 

потенціал конкретного слова, яке може по-різному виявляти власний 

вміст, оскільки зазвичай він є багатовалентним.  
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NIETZSCHE’S PHILOLOGICAL GENEALOGY AS A METHOD 

FOR THE HISTORICAL AND THEOLOGICAL STUDIES  

 

One of the main philosophical achievements made by the German 

philosopher F. Nietzsche was the development of the critical-genealogical 

Method. Developed by him during his teaching period in Basel (1869-1879), 

the genealogical Method emerged in the need of confronting the philological 

methodologies by that time. By the end of his Basel period, especially in 

Human all too Human (1875), Nietzsche would begin to employ it for the 

anthropological and philosophical critic. On the Genealogy of Morals (1887) 

will be the book in which Nietzsche will use it explicitly for the question of 

Moral and Religion.   

This article will try to lay down a bridge between Nietzsche‘s philological 

and philosophical activities by studying the philological origins of that 

method. At the same time, we will introduce it as ―the Art of reading right‖, in 

opposition to the ―theological‖ way of reading. By that means we will 

establish the lines for his use for the historical and theological studies.   

 

Uno de los grandes logros filosóficos de Nietzsche fue el desarrollo del 

método crítico- genealógico. Desarrollado por él durante sus años de docencia 

filológica en Basel, el método genealógico surgió en la necesidad de confrontar 

las metodologías filológicas de aquella época. Después de su docencia en Basel 

a partir de 1875, Nietzsche empezará a utilizarlo para la crítica antropológica y 

filosófica, siendo su obra Genealogía de la Moral de 1887 donde se encargará 

de hacerlo explícito para el problema de Moral y de la Religión.  

El presente artículo se ocupa de establecer un puente entre la filología y la 

filosofía, investigando los orígenes filológicos de dicho método. Del mismo 

modo, lo presenta como el arte de leer bien en oposición a la manera 

―teológica‖ de leer, intentando de esa manera establecer las líneas para su 

empleo en la crítica histórica y teológica.  
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Галина Орендарчук (Тернопіль) 

 

КАРЛ ЯСПЕРС ПРО ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ 

  

Для оцінки ситуації, що склалася в сучасному світі, важливим є чітке 

розуміння того нового, що принесли в нього наука і техніка. Адже поряд з 

величезними досягненнями науково-технічної революції зростають і 

небезпеки, які загрожують людству. Кожна людина вважає себе 

прилученою до науки часто лише на основі того, що користується її 

здобутками. Але далеко не кожна прагне вникнути в суть цього феномену і 

реально оцінити можливості науки. Наслідком такої ситуації є дві крайності: 

або поклоніння науці, або розчарування і звинувачення її в усіх бідах 

людства. Саме це і зумовило актуальність теми. Мета доповіді – з‘ясування 

специфіки сучасної науки, визначення її сенсу і меж застосування. 

Зі слів Ясперса:  «Я володію науковим знанням лише в тому випадку, 

якщо усвідомлюю метод, при посередництві якого я це знання здобуваю. 

Я володію науковим знанням, якщо повністю впевнений у достовірності 

мого знання. Тим самим я володію знанням і про недостовірність, 

вірогідність і невірогідність. Я володію науковим знанням лише тоді, 

коли це знання загальнозначуще» [1, c.101], – можна зробити висновок 

про те, що науці притаманні три неодмінні ознаки: відповідні 

пізнавальні методи, достовірність і загальна значущість. 

Учений стверджує, що сучасна наука, за своїм духом, універсальна. 

Усе, що відбувається у світі, піддається спостереженню, розгляду, 

дослідженню: явища природи, дії та висловлювання людей, їхні творіння 

і долі. Не тільки чуттєва реальність, а й процеси мислення стають 

предметом аналізу та вивчення. 

Ясперс зауважує, що наука в сучасному світі ні до чого не ставиться 

байдуже, для неї все має науковий інтерес, в тому числі й одиничне, і 

найдрібніше, і випадкове – будь-який об‘єкт, будь-які фактичні дані. 

Усе, що є, не можна  залишати поза увагою науковця-дослідника, його 

потрібно пізнати. Отже, для сучасності характерна багатомірність 

духовного інтересу до всього, що відбувається в світі. Разом з тим, ідея 

взаємозв‘язку всіх наук породжує незадоволеність пізнанням 

одиничного, тому в європейській науці простежуються тенденції до 

пізнання універсального, всезагального.  

Важливою рисою сучасної науки є її принципова незавершеність, 

відкритість новому знанню, прагнення  постійно  переглядати все, 

починаючи з основ. Однак, не дивлячись на те, що пізнання безмежно 

зростає, воно все-таки не здатне осягнути буття в його цілісності. 
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На думку Ясперса, кожна наука має свій  метод і предмет, кожна є 

перспективою бачення світу, але жодна не осягає світ як такий. Існують 

окремі науки, а не наука загалом – наука про дійсність в цілому. Про 

взаємозв‘язок наук Ясперс каже: «В основі взаємозв‘язку наук лежить 

форма пізнання. Усі вони володіють певним методом, мислять 

категоріями, обов‘язкові у своїх часткових висновках, але разом з тим 

обмежені відомими передумовами та межами предмета. Зв'язок між 

науками встановлюється завдяки їхньому співвідношенню, їхній 

взаємній підтримці через посередництво своїх висновків і методів. Вони 

стають одна для одної допоміжними науками, одна наука стає 

матеріалом для іншої» [1, c.103]. 

У нашу епоху наука користується заслуженим визнанням. Вважають, 

що вона може допомогти людині розв‘язати чимало суперечностей, веде 

до зростання добробуту й могутності людства. Від неї чекають розв‘язку 

всіх проблем – як пізнання буття в цілому, так і допомоги в 

повсякденних справах. Але наука не в змозі виконати всі ці вимоги і 

виправдати сподівання. Розчарування, яке виникає, призводить до 

презирливого ставлення до науки. Перебільшення ролі науки  виникає 

тому, що беручись досліджувати, ми виходимо з передумови про 

пізнаваність світу. Однак така передумова може означати як пізнаваність 

окремих речей, так і пізнаваність світу в цілому. Лише перша 

передумова відповідає можливостям науки.  

На противагу цьому, друга передумова не реалізується, тому що світ 

в своїй цілісності не лише не доступний пізнанню, а й загалом не існує 

для нас як несуперечливий і доступний досвіду. Суть цього твердження 

збагнути нелегко. Тому чітке визначення сенсу і меж сучасної науки й 

дотепер є важливим завданням.  

Наслідком хибного розуміння науки є переконання в тому, що світ 

може бути в цілому і в принципі пізнаним. Світ стали вважати, по суті, 

вже пізнаним і таким, досягти щастя і добробуту в якому можливо за 

умови наявності доброї волі. Ясперс звертає увагу на те, що за 

допомогою знання виникає прагнення не лише віднайти підґрунтя в світі 

різноманітних людських стосунків, а й, ґрунтуючись на знанні світу в 

його цілісності і керуючись лише розсудком, упорядкувати світовий лад. 

Це, типове для людей нашого часу, омилення  змушує їх чекати від 

науки того, чого вона здійснити не може. Це схиляє їх до віри в те, що 

нашому розсудку доступна абсолютна істина світу, що змушує 

беззаперечно довіряти науці й підкорятися її авторитету. 

Однак, як тільки це поклоніння науці змінюється розчаруванням, 

виникає презирство до науки, звернення до чуттів, інстинктів, потягів. 

Тоді всі біди пов‘язуються з розвитком сучасної науки. 
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Отже, стверджує Ясперс, можливим виходом з цієї ситуації є 

створення такої науки, яка б чітко пізнавала  те, що може бути пізнаним і 

ясно усвідомлювала свої межі. Лише так можна уникнути подвійного 

омилення: як поклоніння науці, так і ненависті до неї. Подальше 

становлення людини значною мірою зумовлюється тим, чи вдасться 

упродовж наступних століть зберегти науку, поглибити її та змусити 

якомога більше людей правильно оцінити роль науки в дійсності. 
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ПРОЦЕС СИНКРЕТИЗАЦІЇ ЦІННОСТІ ЯК ШЛЯХ 

ЦІЛІСНОГО РОЗУМІННЯ ІСТИНИ 

 

Сьогоднішня ситуація в культурному житті світу окреслена низкою 

синтетичних дефініцій, які закликають до пошуків та об‘єднання різних 

гуманітарно-наукових сфер діяльності та пізнання задля ефективного 

розв‘язання і подолання нагальних світових проблем. Процес об‘єднання 

та загального сполучення захоплює чи не всі галузі людської діяльності. 

До прикладу, з‘являються рухи глобалізації, інформатизації, союзності, 

які охоплюють особистісні зацікавлення окремих людей та общин, 

надаючи їм підтримку й прогнозовану впевненість у майбутньому. 

Об‘єднання задля спільного розв‘язання проблем, досягнення спільно 

поставлених цілей, виконання й дотримання орієнтирів (правил, норм, 

законів тощо) наразі стає чи не найважливішою програмою для різних 

суспільних прошарків та угрупувань. Визначаються докорінні 

переорієнтації в ціннісному та моральному поступі. Сучасні умови, в яких 

людина опиняється без власної волі, а лише за умов власної приналежності 

до певного соціального об‘єднання, представляють глобальне прагнення до 

синергетичної цілісності. А саме до повернення в первісну позицію дій з 

можливим в подальшому синтетичним виходом із неї. 

Суміш внутрішніх та зовнішніх прагнень окремої людини 

детерміновані особистісною природою людини, яка представляє собою 

синтез зацікавлення, користі та прагнення допомоги. Розуміння 

відстороненої від суспільства активності, котра не принесе значних 

результатів, а саме доцільності, інтересу, вагомості, змінюється на активну 
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причетність особистості до життя та діяльності соціуму. Людина за 

власним бажанням повертається з відлюдництва до людяності. 

Для розуміння спільної та цілісної діяльності вкрай потрібно 

звернутися до первісної точки, до якої соціум (як сукупність всіх людей) 

тягнеться й намагається повернутися з нинішньої своєї позиції. Йдеться 

про синкретичність його засад та синергетичну цілісність. 

Найпомітнішою в кожному виявленні спільної дії є цінність – поняття, 

що репрезентує як особистісні, так і загальні засадничі ідеї. Цінність 

змушує людину замислитись, обдумати й діяти. 

Саме цінність в своєму абстрактному вияві змушує людину робити 

вибір між потрібним і зайвим, закидає людину до екзистенційного 

переживання. Вона не регулюється окремими людськими законами й 

нормами, навпаки, вона регулює їх. Адже закон і правило є 

відображенням спільної ідеї про прийнятне, про відсторонену 

особистісну зацікавленість задля спільного блага. Цінність виступає тут 

основним чинником та регулятором творення. 

Різні науковці, філософи, духовні наставники дають визначення 

цінності залежно від власного розуміння, керуючись власною призмою 

когнітивних та морально-естетичних засад. Тож, вишукуючи єдине 

означення поняття цінності, необхідно пам‘ятати про особистісний 

момент кожного визначення. 

До прикладу, античний філософ Платон вважав, що цінності мають 

абсолютний характер. Однак софісти були переконані, що всі цінності 

індивідуальні й відносні. Аристотель підсумував уявлення про цінності 

своїх сучасників та припустив, що існування окремих, самодостатніх 

цінностей все таки можливе, так звані «самоцінності», проте неможливо 

відкидати й відносність їхньої природи, оскільки різним людям одні й ті 

самі речі видаються по-різному цінними. Він вважав, що мудрість якраз і 

покликана «пізнати розумом речі за природою найбільш цінні» [5]. 

Пізніші пошуки визначення феномену цінності розпочав І.Кант, який 

виокремив їхню значущість та доцільність. Тож цінність німецький 

філософ спростив, абстрагувавши її як «лушпиння» етико-естетичних 

норм [Див.: 3]. Спроби Канта визначити природу цінностей продовжили 

неокантіанці Г.Ріккерт, В.Віндельбанд, заснувавши новий напрям у 

філософії – аксіологічний трансценденталізм [Див.: 1; с. 4]. Їхні ідеї 

абсолютності та відстороненості цінностей підтримав М.Шелер, який 

надав феномену цінності окремого буття [Див.: 6]. 

Процес синкретизації цінностей в умовах гуманітарно-наукової 

парадигми проходить важке випробування наявними в науці 

http://socfil.narod.ru/glava_9.htm
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позитивіськими нормами визначення істинності. Оскільки сфера цінностей 

розуміється як об‘єктивна (М.Шелер) й неявна (М.Полані), то, очевидно, 

методологія аргументації та визначення має більш філософський характер, 

аніж науковий. Звідси дотримання суворих концептуальних рамок було б 

обмеженням та звуженням справжньої суті проблеми. 

Наразі відновлення первісної ціннісної засади як духовної одиниці, 

що впливає на розвиток людини й культури через неї, перебуває на етапі 

створення філософського підґрунтя й шляхів освоєння проблеми. В 

ритмі гуманітарно-наукового діалогу, коли позитивістські настрої 

відкинуті, створюються шляхи співпраці, де тема синкретичних 

цінностей отримує належний розвиток. 
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ПРО РІЗНИЦЮ ІСТИННОЇ НАУКИ І ПСЕВДОНАУКИ 

 

Незнання – особливе знання, відмінне від знаючого знання. У науці 

всі науки володіють знанням. Будь-яка знаюча наука, коли розробляє й 

пояснює свій предмет вже відає. Не знає лише одна наука – істинна – 

власне наука. Або «наука наук». Будучи єдиною – її способом буття є 

«множинне». Проте не більшість знаючих наук, а різноманіття 

осмислень єдиного незнання. Знаюча наука, рухаючись від збирання 

фактів, через їх вивчення, до теорії, спеціально зводить багатоманіття 

знання до єдиної першооснови. Тому її знання, незалежно від місця в 

класифікації, життєве. Типове. Незнання – націлене істинністю, не 

«колекціонує» те, що відбулось, а зіставляє мислячу істоту з 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture%20/747/ЦЕННОСТИ
http://socfil.narod.ru/glava_9.htm
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«предметом», якому в природі немає місця і який є причиною самого 

себе. Воно є знанням споконвічним. 

Різні способи присутності «множинного» і «єдиного» в знаючій науці 

і незнанні стверджують наявність більшості знаючих наук з рухом в 

один бік – від множинного до одного. І присутність єдиної істинної 

науки з рухом у непередбачуваність. Тому, незалежно від розрізнення 

наук на гуманітарні, природні і технічні, кожна окремо взята, відаючи 

про свій предмет, не знає єдиного – істинності. 

Критерій розрізнення наук залежно від предмета дослідження – 

умовний, тоді як безумовно розрізняє знаючу науку і власне науку – 

незнання – предмет єдиної науки.  Різниця псевдонауки й істинної науки 

як знань, які оволодівають предметним і залежним, і знання, яке 

ґрунтується на позапредметному і зіставляє людину з вільним, виявляє: 

– можливість говорити про істинну науку як буттєве і псевдонауку як 

життєве; 

– присутність єдиної науки і множину імітацій науки; 

– несумірність предмета істинної науки з будь-яким предметом 

знаючої науки (псевдонауки); 

– неоднаковість розуміння людиною свого положення у світі залежно 

від заняття типовим і особливим; 

– міру пізнання дійсності. 

Не знає філософія. Не залежить від ряду причин і наслідків. 

Свободою і відповідальністю вона відрізняється від знаючої науки. 

Решта наук знають. Тому філософія – не наука, у звичному розумінні 

слова. Вона відрізняється проте не демонстративно, а тим, що 

присутністю відзначає кожного. І не чинить опір, коли людину займає не 

власне, а приватне. Будучи сама не відчуженою, вона відчужує. 

Як гуманітарна, так і точна наука – відчужене знання. Таке, що 

зійшло з підстави і займається тим, що може бути вивченим і донесеним 

до більшості людей. Саме цей момент – підміна зіставлення себе з 

буттям поінформованістю, обізнаністю – уніфікують науки в низку 

причин і наслідків. Карбують знання в псевдонауку. Кожна знаюча 

наука, незалежно від важливості досліджуваного «елемента» на 

сьогоднішній день, є не від себе, а дякуючи «відпустці» незнання. Тому 

можлива не вільно, а в межах незнання. 

Псевдонаука – не чужа людині. Вона відвертає її від безумовності 

акцентом на ситуативне, конче потрібне. Проте знищити споконвічне не 

в змозі. Нехай знати – потрібно і вигідно, важливо пам‘ятати, що 

незнання зосереджує людське в людині. Її можливість бути причиною 

того, що є причиною всього, і продовжувати початок початку. 
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 Борис Починок (Чернівці) 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ  

СИТУАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

  Актуалізація методології ситуаційних досліджень відбувається 

в міру збагачення предметного поля науки неповторними та 

унікальними об‘єктами. Зберігаючи спорідненість з ідеями ідеографії та 

герменевтики, методологія case studies за своїм характером є 

міждисциплінарною і «містить переконання в унікальності культурного 

об‘єкта, неможливості його пояснення на основі загальних законів; 

розуміння й феноменологічного опису методів аналізу як оптимальних; 

ситуаційної (тобто мінливої та локальної) детермінації події» [1, с.560]. 

  Ситуаційна методологія конституюється як системно-

рефлексивне вираження: а) специфіки дослідження 

складноорганізованих об‘єктів у єдності їх одиничного та загального, 

діахронічного та синхронічного, актуального та потенційного, сутнього 

та належного вимірів; б) усвідомлення обмеженостей нормативістсько-

уніфікуючої методології, гносеологічних настанов історизму та 

раціональної реконструкції історії науки, які у дослідженні ситуаційних 

об‘єктів виходять з визнання пріоритету загального, ігноруючи їх 

самоцінність; в) тенденції переходу науки від дисциплінарних до 

проблемно-організованих досліджень; г) процесів гуманізації та 

гуманітаризації науки, які суттєво впливають на ситуаційну визначеність 

її предметно-методичного інструментарію, відповідно трансформуючи 

ідеали та норми наукового знання. 

  Методологія ситуаційних досліджень як симптом формування 

нових форм реконструкції історичного розвитку науки протистоїть 

гіпертрофії традиційних комулятивістських моделей науки як процесу 

неперервного накопичення знання, постійного доповнення до нього усе 

нових істин. Ситуаційна методологія, з одного боку, фіксує строкатість, 

перервність історичних змін в науці, що постають у формі відповідних 

«епістем», «парадигм», «дослідницьких програм», «тем» тощо, а з 

іншого – намагається подолати цю розірваність історико-наукового 

процесу на основі урізноманітнення способів його теоретичної 

реконструкції, головними з яких є настанови реконструкції, 

контекстуальні та комунікативні підходи, герменевтичні та 

феноменологічні процедури. 

  У методології кейс стадіс генералізуючі засоби пізнання не 

заперечуються, а підпорядковуються осягненню цілісності та 
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унікальності ситуаційних об‘єктів. Оскільки ці об‘єкти втілюють у собі 

певні загальності (контексти, тенденції, закономірності, смисли) як 

компоненти своєї цілісності, то пізнання цих об‘єктів не суперечить ідеї 

загальності й доконечності наукових істин, але тут ці істини 

специфікуються з огляду на особливості зазначених об‘єктів. «Кейс 

стадіс в їх нинішньому стані є лише симптомом звернення істориків 

науки до вихідних елементарних клітинок предмета історичного аналізу 

як певного зосередження загальності. Елементарна подія не долучається 

до певного загального, що перебуває поза нею, а навпаки, це загальне 

виявляється в ній самій і через спілкування з іншою особливою подією. 

В теорії, в логіці¸ в історії на передній план виходить спілкування 

замість узагальнення» [2, с.421]. 

  Методологія ситуаційних досліджень сприяє зближенню 

природознавства і гуманітаристики, когнітивного та ціннісного моментів 

наукового пізнання. Основою цього процесу є тенденція переходу науки 

до вивчення унікальних, складноорганізованих і людиномірних об‘єктів, 

що історично розвиваються. Якщо в «науках про дух» пізнання таких 

об‘єктів є традиційним, то в «науках про природу» їх дослідження 

започатковані в останні десятиліття. Методологія кейс стадіс націлює на 

врахування специфіки мінливості та локальної детермінації цих об‘єктів, 

наявності в них ціннісно-смислових, власне людських вимірів та заборони 

на їх експериментальні випробування, які б загрожували життю людини. 

  Ситуаційну методологію також можна розглядати як важливий 

чинник «пом‘якшення» методологічної жорсткості класичного 

нормативізму і збагачення наукової раціональності ідеями 

конвенціоналізму, прагматизму, плюралізму, діалогізму, доповняльності. 

Завдяки цьому в ідеалі опису і пояснення долається різке протиставлення 

пояснення і розуміння, в ідеалі обгрунтування знання замість ідеї 

остаточного обґрунтування на передній план виходять критерії 

практичності, комунікативної та ціннісної значущості наукового знання, а 

в ідеалі організації та побудови знання чільними стають феноменологічно-

дескриптивні методи аналізу знання і наративні форми його репрезентації. 

Методологія кейс стадіс засвідчує важливість і доконечність 

перевірки епістемологічних концепцій і методологічних моделей 

розвитку науки історичною практикою наукової діяльності. 

 
Література 

1. Касавин И. Ситуационные исследования / И.Касавин // Новая философская 

энциклопедия: в 4-х т. – Т.3. – М.: Мысль. 2010. – С. 560-561. 
2. Маркова Л.А. Общие модели истории науки [под ред. В.И. Купцова]. – М.: Аспект-

Пресс. 1996. – С. 388-43. 



150 

 

 Роман Онуфрійчук (Чернівці) 

 

ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО РЕАЛІЗМУ  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 

 
Сучасний науковий реалізм є філософською концепцією, що виникає 

водночас із сучасною аналітичною філософією в межах пізнього 
логічного позитивізму. Науковий реалізм є онтологічною доктриною, 
яка стверджує, що теоретичні об‘єкти, які постулюються найбільш 
успішними науковими теоріями, є істинними. Проблема наукового 
реалізму – це проблема довіри до наукового знання: реалізм стверджує, 
що у нас є достатньо підстав, аби вважати, що наукові теорії є 
істинними. В історичній перспективі кількох десятиліть трансформація 
цього напряму філософії науки виявилася настільки суттєвою, що 
представники окремих сучасних різновидів реалізму займають 
антиреалістичну позицію у розв‘язанні низки ключових проблем: 
статусу теоретичних об‘єктів, збереження теоретичного апарату при 
переході від одних теорій до інших [див.: 1].  

Представник критичного наукового реалізму І.Ніінілуото, визначає 
проблему реалізму в шести сферах діяльності: онтології, семантиці, 
епістемології, аксіології, методології та етиці. Відповідно, він розрізняє 
основні типи реалізму. Онтологічний реалізм досліджує питання реальності 
речей незалежно від свідомості; семантичний переймається проблемою 
зв‘язку мови і дійсності; епістемологічний з‘ясовує, чи можливе отримання 
об‘єктивного знання про реальність; аксіологічний відповідає на запитання, 
чи є істина метою пізнавальної діяльності людини; методологічний шукає 
методи дослідження; нарешті, етичний реалізм ставить питання про 
існування в дійсності моральних цінностей [див.: 3]. 

Метафізичний, або ―наївний‖ реалізм утверджує онтологічний статус 
об‘єктів, сукупність яких і становить незалежну від свідомості 
реальність. Відповідно до цього підходу, реальність репрезентується 
безпосередньо даними чуттєвого сприйняття. 

Метафізичний реалізм різноманітний у своїх виявах, але основним 
його різновидом є онтологічний реалізм, тобто віра в реальність світу. Ця 
концепція має величезне значення для науки, оскільки будь-яке наукове 
знання, зорієнтоване на об‘єктивність, спирається на чуттєві дані.  

Так, розвиток методики фізичного експерименту дав змогу 
канадському філософу науки Яну Хакінгу відшукати в ньому основу для 
своєї версії реалізму, а зростаюча математизація фізичного знання 
створює основу для структурних, або синтаксичних, версій реалізму. 

 Відомо, що науковий реалізм протистоїть антиреалістичним 
концепціям філософії науки, які не визнають за науковими теоріями 
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права вважатись істинними описами реальності (інструменталізм, 
конвенціоналізм). Утім, у сучасній філософії науки опонентами 
наукового реалізму виявилися не тільки філософи, які прагнуть 
продовжити лінію інструменталізму чи емпіризму, а й ті філософи, які 
схиляються до релятивізму в питанні про статус наукового знання. 

У 70-ті роки XX ст. розгортаються активні дискусії з приводу 
наукового реалізму. В ході цих дискусій науковий реалізм трактувався 
його прихильниками як особлива програма пояснення успішності науки. 
З погляду таких філософів-реалістів, як Річард Бойд, Хіларі Патнем, 
успішність науки має потребу в поясненні емпіричного факту, а 
науковий реалізм є емпіричною (тобто заснованою на реальній практиці 
наукового дослідження) гіпотезою, що пропонує єдино правильне 
пояснення цього факту. 

Для інших філософів науки (таких, як Дж.Уоррелл, який 
запропонував програму структурного реалізму) основою реалізму став 
не експеримент, а математичний формалізм наукових теорій. Уоррелл 
був не перший, хто звернувся до ідей структурного реалізму. Пізній 
Б.Рассел, Г.Максвелл також розвивали свою філософію науки в цьому 
контексті. Як бачимо, у межах структурного реалізму здійснюється 
більш значне ослаблення тез традиційного наукового реалізму, ніж в 
експериментальному реалізмі, оскільки заперечується також можливість 
реалістичної інтерпретації теоретичних об‘єктів. 

З погляду такого розуміння структурного реалізму в ході розвитку 
науки на зміну одним класам теоретичних об‘єктів, що успішно 
постулюються нашими теоріями, приходитимуть інші, а теорії, які ми 
упродовж тривалого часу були схильні трактувати як істинні, будуть 
відхилятись. Однак, незважаючи на те, що реальність, яка стоїть поза 
неспостережуваними об‘єктами теорії, прихована від нас, математичні 
рівняння фізичних теорій будуть правильно фіксувати відношення між 
прихованими від нас елементами цієї реальності. 

 Сучасний філософсько-науковий інтерес до проблеми реалізму 
викликаний появою альтернативних теоретичних репрезентацій 
реальності. ―Наші суперечки з приводу реалізму, – зазначає з цього 
приводу Я.Хакінг, – не викликані якимись істотними подіями у 
природничих науках. Згідно з Куном, нові теорії є новими 
репрезентаціями. Вони репрезентують дійсність різними способами й, 
отже, є новими типами реальності‖ [2, с.152]. 

Отже, суттєвою рисою наукового реалізму є уявлення про те, що всі 
наукові твердження в наукових теоріях мають істинне значення. 
Відношення між науковою теорією та реальністю визначає напрям 
наукового реалізму, який ґрунтується на тому, що наука визнає поняття 
наукової реальності. 
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 Тетяна Білоус (Київ) 

 

НАТУРАЛІЗМ І КОГНІТИВНІ ОСНОВИ НАУКИ 
 
Після відомої критики натуралізму та психологізму Г.Фреге та 

Е.Гусерлем наприкінці XIX – на початку XX століття довгий час цей 
напрям ледь утримувався навіть на задвірках філософії. Утім, у сучасній 
англомовній філософії він з маргінального напряму перетворився на 
респектабельну методологічну програму у філософії свідомості, 
епістемології та у філософії науки. Сьогодні довіра до методу 
концептуального аналізу, як і в цілому до самої «першої філософії», 
опинилась під значним сумнівом, практично у всій англомовній 
філософії. І хоча, загалом, термін «натуралізм» зазвичай у філософській 
літературі вживають у різних, іноді навіть суперечливих значеннях, 
спільним для всіх його тлумачень є відмова проводити чітку лінію 
розмежування між філософським та науковим способами дослідження та 
недовіра до апріорних тверджень. Власне ж у філософії науки (як і у 
епістемології в цілому) натуралізм передбачає залучення емпіричних 
даних когнітивних наук, комп‘ютерних наук, соціології, біології та 
інших у дослідженні наукового мислення та міркування, а також 
ефективності різноманітних наукових практик. Що, очевидно, є 
альтернативною традиційній настанові філософії та методології науки на 
визначення принципів та стандартів наукової раціональності на рівні 
концептуального аналізу.  

Натуралістична філософія науки здебільшого репрезентована 
когнітивною (та/або обчислювальною) філософією науки тому, що в цій 
традиції досліджують когнітивні процеси, які лежать в основі наукового 
мислення, а емпіричні результати когнітивних та комп‘ютерних наук 
стають основою для філософського дослідження та пояснення науки. 
Отже, когнітивна (та/або обчислювальна) філософія науки – це 
своєрідний міждисциплінарний проект, який передбачає систематичну 
взаємодію філософії науки з когнітивними науками. На найбільш 
загальному рівні основним вихідним питанням дослідження є давнє 
філософське питання: як можлива наука? Новизна підходу в 
специфікації цього питання: питання про можливість науки 
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розгортається тут у вигляді питання про те, які риси нашої свідомості 
(mind), еволюції когнітивних здібностей та соціального устрою 
дозволяють практикувати науку та бути більш успішними в його 
розв‘язанні. Тобто мова йде про когнітивні основи науки (когнітивно-
психологічну архітектуру свідомості), а не про саму науку. І сьогодні, 
натуралістична філософія науки репрезентована вже значною кількістю 
когнітивних моделей наукового пізнання, придатних та евристично 
ефективних для аналізу наукової мислення та міркування: моделі від 
когнітивної психології (Н.Hерсесіан, П.Гір), моделі від штучного 
інтелекту (П.Тагарт) та моделі від когнітивної нейронауки (П.Чорчланд). 

Крім того, наукова діяльність вчених включена в соціальні процеси, як 
ми вже знаємо після робіт соціологічної філософії науки, зокрема робіт 
Единбургської школи та соціологічного конструктивізму Б.Латура та 
С.Вулгара. Отже, когнітивна теорія науки не може претендувати, та і не 
претендує на те, щоб бути повною теорією науки. Сьогодні в цій традиції 
намічені тенденції до поєднання когнітивного та соціологічного підходів до 
науки у вигляді узгодженості когнітивних та соціологічних моделей науки.  

Новизна також у методах дослідження питання. Оскільки так 
поставлене питання вочевидь і суттєво вимагає даних когнітивних, 
комп‘ютерних та соціальних наук, філософ стає тут на позицію 
методологічного натуралізму. Особливістю цієї гілки сучасної філософії 
науки є тісна взаємодія між філософією та психологією, що вимагає 
переосмислення ініційованого Г.Фреге та Е.Гусерлем та практично 
канонізованого впродовж минулого століття антипсихологізму та 
нормативізму філософії. Більшість дослідників у філософії та 
методології науки тлумачать свою натуралістичну позицію швидше не 
як доктрину, а як настанову. Натуралістична настанова передбачає, що 
дослідження буде здійснюватися в традиції стандартних наукових 
методів та феномени будуть поясненні в наукових термінах. Отже, у 
філософії науки програма натуралізму передбачає відмову від 
експлікації на відокремлених філософських підставах раціональних та 
епістемічних гарантій наукової діяльності. Натомість, натуралізм 
пропонує розглядати саме наукове дослідження як об‘єкт подальшого 
наукового дослідження для того, щоб виявити епістемічно релевантні 
риси когнітивних процесів отримання та інтерпретації знання. 
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 Ігор Руснак (Чернівці) 

 

ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ГОЛІЗМУ В.ДІЛЬТЕЯ 

 

В усі часи розвиток філософії людини – філософської антропології в 

історичному її контексті, починаючи від Піфагора та Протагора з 

Сократом, завжди будувався як опозиція суб‘єкт – об‘єкт. Відповідно її 

можна трактувати як дихотомію способів обґрунтування, пояснення 

аксіологічного компоненту в антропології, можливості його 

обґрунтування логічними засобами.  

У цьому контексті намагання зняти цю жорстку опозицію через 

принципово нову методологію гуманітарного знання є безперечною 

заслугою В.Дільтея. Йому вдалося поєднати як органон природничих, 

так і інструментарій гуманітарних дисциплін, примирити до певної міри 

раціональні та ірраціональні первні в людині, чого, на жаль, не 

спостерігається у ХХ столітті, коли цілковита відмова від раціональних 

принципів за допомогою різних хімічних речовин і різноманітних 

культурних впливів була основним ґрунтом для досягнення щастя. Тому, 

вважаємо, що потенціал гуманітарної програми В.Дільтея ще не 

вичерпано, і сьогодні існує реальна можливість його реалізації шляхом 

поєднання різних сфер науки та позанаукових компонентів, що 

розглядалися В.Дільтеєм як цілісний феномен життя. Адже «засобами 

логічного мислення неможливо довести… абсолютну цінність людини 

як морального принципу. Єдина можливість зробити це – просто 

постулювати самоцінність людини, спираючись не на буттєве підґрунтя 

будови світу, а на сам факт існування людини. Оскільки є людина, яка 

володіє самосвідомістю, вона й намагається зробити себе центром світу, 

підлаштовуючи феномени, які лежать поза нею під це переконання. 

Єдиний аргумент на користь цього твердження – історичний досвід 

людства. А конкретний зміст цієї цінності буде виявлятися лише в 

процесі конструювання реальності» [1, с.176]. Обираючи щось більше, 

ніж просту суму частин за відправний пункт своєї методології, Дільтей 

стає на позицію голізму. Будь-яка інтегративна система (тут – психічне 

життя людини) є справжньою цілісністю, тим, що може стати підґрунтям 

для нового напряму методології науки. Відтак голістичний підхід 

Дільтея у такій ситуації видається нам перспективним у контексті 

становлення та розвитку методології гуманітарного знання. 

Перехід від індустріалізму до постіндустріалізму, від модерну до 

постмодерну, що відбувався на початку 70-х рр. ХХ ст., виявився досить 

суперечливим з погляду теоретичного осмислення та оцінки його 

результатів. Виникали ідеї та заклики, що були суперечливими і 
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різнилися власною аргументацією. Прихильне прийняття таких змін 

прослідковувалось у працях Д.Белла, який у новому устрої бачив шляхи 

нововведень, свіжий теоретичний погляд, суспільне благо. Однак, як 

показала логіка розвитку світової економіки і культури, постмодерн і 

його наслідки були неоднозначними та все частіше піддавались критиці.  

Абсолютна втрата символізму веде до редукції життя людини. 

Символ, який наповнений життям, несе на собі певне смислове 

навантаження, нехай навіть у контексті одиничного, в сучасній культурі 

перетворюється на бліду тінь – знак, цілковито відірваний від людини. 

Постмодерний симулякр – ось що характеризує сучасну культуру. 

У цьому контексті цікавим і значущим є констатація С.Кримським 

нової гуманітарної революції. Яка детермінувала «фундаментальний 

факт – вичерпування можливостей методологоцентризму, пріоритету 

проблем метода перед смисложиттєвим усвідомленням сущого» [2, 

c.103].  

Очевидно, що потенціал дільтеївської методології «духовних наук» 

не вичерпав себе і продовжує актуалізувати нові контексти гуманітарно-

наукового пізнання. Наприкінці ХХ – на почату ХХІ ст. спостерігається 

особливий інтерес до робіт В.Дільтея, з‘являється великий масив 

літератури, присвяченої новому осмисленню його ідей.  

Становлення постнекласичної раціональності та «лібералізація» 

наукової методології сприяли розвитку герменевтики та феноменології в 

якості наукових методів. Можна знайти містки між філософією 

В.Дільтея і постмодернізмом. Їх єднає бажання пізнавати людину в 

цілісності. Структуралізм і постструктуралізм, які також є 

методологічною рецепцією духовних наук, багато чим завдячують 

філософії В.Дільтея.  

Особливої уваги заслуговує концепція феноменологічної 

герменевтики П.Рікера, що має на меті «примирити» дільтеївську 

дихотомію «описової» і «пояснюючої» методології. Наративізм, який 

став таким популярним у гуманітарно-науковому пізнанні, теж можна 

пов‘язати з ім‘ям В.Дільтея, оскільки він приділяє багато уваги 

об‘єктивації людського духа та об‘єктивності пізнання в «науках про 

дух». Також важливим є те, що насправді В.Дільтей, намагаючись 

«розвести» природознавство і науки про дух, заклав підвалини їх 

можливого синтезу, що стало актуальним лише в останні десятиліття. 
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 Оксана Терешкун (Івано-Франківськ) 

 

ТЕХНІКА В ЕВОЛЮЦІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

Якщо когнітивним фундаментом класичної методології науки 

виступала механічна картина світу, то когнітивним каркасом сучасної 

картини світу виступив принцип еволюціонізму, який поширився не 

тільки на біологічні об‘єкти, а й на всі види реальності: органічну, 

неорганічну, соціальну, технічну та ін. 

Яскравим проявом сучасного етапу розвитку техніки виступає 

формування її науково-теоретичної основи як постнекласичної наукової 

раціональності, створення й обґрунтування нової картини світу – 

постнекласичної реальності. На її основі відбувається розвиток усіх 

різновидів техносфери сучасної цивілізації. Це веде до «створення 

єдиної автоматичної системи машин та інших технічних артефактів, що 

обслуговують різні сфери суспільного життя» [1, с. 264]. 

Попередні наукові картини світу не можуть пояснити сучасний світ, 

його розвиток, багатогранні зв‘язки і тенденції, а тому не можуть 

служити, по-перше, моделями для управління складними системами в 

режимі реального часу, по-друге, для прогнозу еволюції складних 

людиновимірних систем. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. виникає потреба у зміні наукової 

картини світу, з огляду на накопичення нових наукових теорій та 

емпіричних фактів, новий стан цивілізаційного процесу. Вони стають 

важливими індикаторами зміни некласичної наукової реальності на 

постнекласичну, «участю науки у пошуках нових світоглядних 

орієнтирів і нових стратегій цивілізаційного розвитку» [4, с. 17]. 
Принцип еволюції в рамках постнекласичної науки виявився 

вихідним принципом сучасної картини світу. Пошук спільної основи між 
світом природи і світом соціальним вказав шлях трактування єдності 
всіх еволюційних процесів від неорганічної форми організації матерії до 
органічної, соціальної і, нарешті, технічної. Інтенція до всеохоплюючої 
еволюційної картини завершилась трактуванням розвитку Всесвіту як 
самоорганізації складних людиновимірних (людино-машинних, людино-
комп‘ютерних) систем. Еволюція біологічних, соціальних і технічних 
систем відбувається у напрямку збільшення складності, порядку, 
організації, інформації тощо. Не тільки космогенез, біогенез, соціогенез, 
а й техногенез є ступенями єдиного еволюційного процесу, які 
закономірно змінюють один одного. В цьому єдиному глобальному 
еволюційному процесі техніка є наступним новим ступенем 
самоорганізації матерії. Техніка – це новий рівень буття, витоки її – у 
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біологічній й антропологічній буттєвості. Проте факти свідчать, що – 
техніка не тільки новий рівень буття: вона поглинає, перевершує своїх 
попередників. Руйнівна сила техніки полягає в її здатності понижувати 
ступені організованості інших систем, тому вона стає небезпечною 
силою в еволюційному розвитку. «Розриваючи рамки біологічного і 
використовуючи ресурси живої речовини як трамплін для власного 
вдосконалення, техніка розглядається… як майбутній локомотив 
еволюції Всесвіту» [2, с. 246].  

На сучасному етапі розвитку науки і філософії принцип еволюції 
розвинувся до глобальної еволюційної теорії. Згідно з цією теорією 
еволюція трактується, по-перше, як закономірність реального світу, по-
друге, як всеохоплюючий феномен, що задає смислову єдність усієї 
природи, по-третє, як відображення фундаментальних рис буття, які 
фіксують єдність атрибутивних властивостей матерії. За допомогою 
поняття «еволюція», зокрема, і теорії глобального еволюціонізму 
загалом, вчені намагаються пояснити, організувати, впорядкувати та 
систематизувати весь накопичений емпіричний науковий матеріал. 

Саме еволюційна теорія виявилася найбільш глибинною зі всіх 
висунутих при дослідженні природи і світу. Методологічне значення 
принципу еволюції полягає у відкритті нового розуміння філософського 
принципу єдності всього сущого. Єдиний глобальний еволюційний 
процес, об‘єднуючи різні форми руху та їх трансформації, співвідносить 
між собою фундаментальні рівні організації матерії як елементи 
цілісності Всесвіту. Єдиний вектор еволюції вбачається у спільній 
телеологічності існування природних систем і раціональної діяльності 
людства, світу природи та екзистенції людей, спрямування розвитку від 
неорганічної форми організації матерії до органічної, а далі, до 
соціальної та техніко-технологічної. 

Інтенція охопити еволюційний процес загалом привела до пояснення 
розвитку Всесвіту як самоорганізації складних систем. На цьому шляху, 
утворення кожного нового типу стійких структур трактується як 
черговий етап глобальної еволюції, де сходинками глобальної 
трансформації буття виступають  багатофакторні динамічні системи 
різної природи.  

Еволюційний процес підготував новий рівень організації матерії. 
Біосфера і соціосфера досягли рівня самоорганізації, саморегулювання 
та самооновлення, і сьогодні дослідники відзначають процес їх згасання. 
Прояви його відстежуються в екологічній кризі та глобалізмі: біологічна 
різноманітність видів та культурна багатоманітність зменшуються, а то й 
зникають. Інволюція в природному середовищі проявляється у 
спрощенні системи, зменшенні ступеня впорядкованості, збільшенні 
ентропії, хаосу, поверненні до простіших форм існування [3, с. 121]. Все 



158 

 

природне зазнає руйнації, поступаючись місцем неприродному, 
штучному світу, який є більш досконалим рівнем еволюції, більш 
пристосованим до трансформацій. З моменту виникнення техносфера 
демонструє потужний еволюційний потенціал. Новий технічний рівень 
буття володіє великою здатністю до самовідтворення. Технічна 
реальність активно переробляє зовнішнє природне середовища для своїх 
внутрішніх потреб, поширює свою експансію на всі сфери і 
підпорядковує навіть найбільш розвинений рівень організації матерії – 
розум. Формалізуючись, людська раціональність технологізується, 
відокремлюючись від людського розуму. Сьогодні технічні пристрої 
можуть успішно моделювати роботу нейронних сіток, набувають 
здатність вирішувати все ширше коло завдань. До них можна віднести 
ідентифікацію та управління об‘єктами, прогнозування подальшого 
розвитку та прийняття на їх основі рішень. Вдосконалення процесу 
маніпуляції речами, збільшення і ускладнення штучного світу наближає 
перехід від природної еволюції до технічної. 

Згідно з парадигмою самоорганізації все, що виникло і розгортається 
у Всесвіті, належить до природного, яке породжене процесом 
самоускладнення систем, хоча проміжною ланкою і причиною 
породження систем, зокрема технічних, є люди. 

Концепція техніки Б.Кудріна побудована за взірцем універсального 
еволюціонізму. За аналогією з біологічною еволюцією як закономірним 
процесом,  оминаючи поняття творця, технічний розвиток 
представлений як об‘єктивний процес, новий рівень природної еволюції 
Всесвіту. Він закономірно витісняє біологічну реальність.     

Інтенція сучасної техніки спрямована в бік відтворення особливостей 
будови і функціонування живих організмів. Прикладом можуть служити: 
кібернетичні пристрої та системи, які на базі комп‘ютерного 
моделювання відтворюють функціонування живих організмів; елементи 
сучасного протезування, які покриваються органічною оболонкою; інші 
пристрої, що використовують органічні тканини. Поєднання органічного 
та неорганічного – це шлях подальшого розвитку техніки майбутнього. 
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 Уляна Винник (Івано-Франківськ) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ПОНЯТЬ «ТЕХНІКА» І 

«ТЕХНОСФЕРА» В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

Питання про сутність техніки, як і вивчення техніки в цілому, нині не 

є предметом вивчення виключно технічних дисциплін. Розвиток техніки 

вплинув значною мірою на прискорення історичного процесу, 

спричинив різке посилення соціальної динаміки. Сьогодні техніка 

пронизує практично всі сфери життя сучасної людини, тому феномен 

техніки в розвитку людства привертає увагу філософів та представників 

інших гуманітарних наук. Техніка – це не тільки знаряддя праці та 

винаходи, а й певного роду знання, види людської діяльності. 

У сучасній філософській літературі поняття техніки в широкому 

значенні тлумачиться, як сукупність пристроїв і засобів, що 

матеріалізують знання; особливе самостійне динамічне середовище, яке 

складається з артефактів, створених людиною для подолання власної 

фізичної недосконалості та для панування не тільки над природою, але й 

над сферою людського життя. Крім широкого трактування техніки, 

зустрічається й протилежна крайність – вузька, одностороння 

інтерпретація даного поняття, а саме: 

- техніка, як виробництво надлишкового, діяльність, спрямована 

на користь, посередник між людиною та природою, інструмент; 

- прикладне природознавство, мистецтво, знання, творчість, 

комунікація. 

Між широким та вузьким трактуванням поняття «техніка» існує ряд 

проміжних його визначень, серед яких найбільш прийнятним є 

розуміння техніки як створення (в тому числі, винайдення, проектування 

і конструювання) та використання знарядь у найширшому значенні 

слова. Таке розуміння техніки включає в її зміст наступні моменти: 

 всі технічні засоби; 

 явне і неявне технічне знання, тобто сукупність всіх знань, 

навичок, вмінь, способів (методів) тощо, потрібних для створення, 

застосування і розвитку вказаних засобів. Без сумніву, найважливішою і 

визначальною складовою даного компоненту техніки на сучасному етапі 

її розвитку виступають саме теоретичні і прикладні технічні науки; 

 винахідницьку технічну діяльність; 

 діяльність по проектуванню, конструюванню та виготовленню 

технічних засобів; 
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 діяльність по використанню цих засобів. 

Тим не менш, нас цікавить тлумачення поняття «техніка» 

представниками екзистенціальної філософії, які, в свою чергу, 

визначають техніку дещо інакше, ніж запропоновано вище. Зокрема, 

 М.Бердяєв визначав техніку як матеріальні об‘єкти, духовні, 

інтелектуальні та моральні явища; 

 К.Ясперс – як сукупність дій знаючої людини;  

 М.Гайдеггер – як спосіб конструювання світу та розкриття 

«потаємного»; 

 Х.Ортега-і-Гассет – це зміна чи перетворення тієї природи, яка 

робить нас залежними, це реакція людини на природу чи обставини, в 

результаті якої між природою, середовищем та людиною виникає певний 

посередник – надприрода чи нова природа, надбудована над першою 

реакція людини на природу чи обставини, це виробництво 

надлишкового. 

Проблема визначень поняття «техніка» в тому, що кожне з них 

неповністю, не зовсім точно виражає його зміст, виділяючи один з його 

аспектів. Саме тому сьогодні науковці ведуть мову про те, що техніка – 

це не поняття, а концепт. 

Оскільки, сьогодні людина живе вже не тільки в соціосфері, але і в 

техносфері, то друга потребує тлумачення та детальнішого вивчення. 

Техносферу, зокрема, розуміють як сферу, яка містить штучні технічні 

споруди, які виготовляються та використовуються людиною як: 

1) частина біосфери (за деякими уявленнями, – з часом вся 

біосфера), корінним чином перетворена людиною за допомогою 

опосередкованого впливу технічних засобів, технічні та техногенні 

об‘єкти (будівлі, дороги, механізми тощо), в цілях якнайкращої 

відповідності соціально-економічним потребам людства; 

2) найскладніша частина антропосфери, що охоплює взаємодію 

технічних засобів виробництва з природно-ресурсним потенціалом 

території на основі науково-технічного прогресу; 

3) практично замкнута регіонально-глобальна майбутня технологічна 

система утилізації і реутилізації, що залучається до господарського обігу 

природних ресурсів, розрахована на ізоляцію господарсько-виробничих 

циклів від природного обміну речовин і потоку енергії. 

 Слідом за поняттям «техносфера» в науковий обіг увійшли такі 

поняття, що його уточнюють, як інфотехносфера, технобіосфера, 

соціотехносфера, соціобіотехносфера тощо. 
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Інфотехносфера – середовище технічних засобів відтворення 

глобальних інформаційних циклів, середовище зв‘язків комунікації  й 

обігу документованої, будь-якої структурованої електронної інформації, 

у тому числі, й формалізованих знань; 

Технобіосфера – це область нашої планети, де існує жива речовина та 

створені людиною урбанотехнічні об‘єкти і де виявляються їх взаємодія 

та сумісний вплив на зовнішнє середовище. На відміну від біосфери, 

біотехносфера не є самостійно керованою організованою системою, а, 

навпаки, є складним конгломератом багатьох підсистем, якими керує 

людина. Ці підсистеми не акумулюють, а витрачають енергію, біомасу і 

кисень біосфери. 

Соціотехносфера тлумачиться не як суспільство в цілому, а як ті його 

прояви, які виступають в якості факторів впливу на природу. Це, перш за 

все, матеріально-виробничі системи; різноманітні види невиробничої 

діяльності людей, що впливають на навколишнє середовище; це штучне 

технізоване середовище проживання і життєдіяльності; окультурені 

біоценози; модифіковане людиною природне середовище. Іншими словами, 

соціотехносфера – це те, що прийнято називати «другою природою». 

 Соціобіотехносфера – це система зв‘язків і відносин між міським 

об‘єктом, його виробничою основою і навколишньою природою. 

Тобто поняття «техносфера» також перебуває в динаміці, змінюючи своє 

значення та, доповнюючись новим сенсом, в чому і полягає складність його 

чіткого визначення. Нині науковці визначають техніку як технічну 

раціональність, а техносферу як наукову і технічну раціональність. Це 

означає, що техносфера, як і техніка, закріплюється в усіх сферах життя не 

тільки окремої людини, але й суспільства і людства в цілому. 
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 Ірина Грушецька (Чернівці) 

 

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ ВИМІР  

БІОСОЦІАЛЬНОЇ КОЕВОЛЮЦІЇ 

 

Особливості взаємин людини і природи належать до числа 

найважливіших проблем соціально-філософського знання. Світоглядні 

настанови пафосу підкорення природи та трактування людини як «вінця 

творіння», які стали домінантними принципами у культурі техногенного 

світу, є причиною того, що особливої гостроти у наш час набуває 

експансія людини у природне середовище, що фактично, приводить до 

численних глобальних проблем сучасності [2]. Ця проблематика стає 

особливо актуальною зараз, коли суперечливі відносини в сучасній 

цивілізації створили ситуацію глобальної екологічної кризи і відзначили 

чільну роль людської  культури у регуляції соціоприродних  відносин. 

Проблема екологічної кризи не вичерпується науково-екологічним або 

соціопрактичним аспектом, а є більш широкою – філософсько-

світоглядною. Саме тому, в сучасній системі наукового знання 

розвивалося уявлення про потребу гармонійного та узгодженого 

співіснування природи і людини. Таке уявлення оформилося в ідею 

коеволюції,  що знайшла своє відображення у філософії екології. 

Коеволюція – термін, що використовується сучасною наукою для 

позначення механізму взаємообумовлених змін елементів, складових, що 

розвиваються у цілісну систему. З‘явившись у біології, поняття 

"коеволюції" поступово набуло статусу загальнонаукової категорії. 

Концепція коеволюції природи і суспільства визначає оптимальне 

співвідношення інтересів людства і біосфери. Згідно з принципом 

коеволюції, людство з метою забезпечити своє майбутнє, має не тільки 

змінювати біосферу, пристосовуючи її до своїх потреб, але і змінюватися 

саме, пристосовуючись до об'єктивних вимог природи [1, с.420].  

У філософії екології ідея коеволюції є центральною, вона акцентує 

увагу на процесах співробітництва, взаємного обміну інформацією чи 

енергією. Це найбільш реалістична ідея подолання прірви між природою 

та суспільством, вона з'єднує їх в одне ціле – біосоціальне, розвиваючи 

концепцію динамічної рівноваги, стабільного розвитку людства. Виходячи 

з цього, можна стверджувати що філософія екології повинна вплинути 

належним чином на науковий простір, і сформувати новий рівень 

свідомості - екологічний. Екологічна свідомість – це глибоке, доведене до 

автоматизму розуміння нерозривного зв‘язку людини з природою, 

залежності добробуту людей від цілісності й порівняної незмінності 

їхнього середовища проживання. У світоглядному плані екологічна 
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свідомість – вищий рівень усвідомлення людиною свого місця та значення 

в еволюції біосфери, у зв‘язку з бурхливим розвитком науки і технологій. 

Формування та укорінення екологічної свідомості є  основним  завданням 

філософії екології. Йдеться про те, що розв‘язання екологічних криз, а 

також ставлення людини до довкілля, що не спричиняє кризових 

екологічних станів пов‘язане з формуванням нових світоглядних 

орієнтацій – проекологічних. Якщо засади нового світогляду мають 

виходити з самоцінності живого, то вони мають відноситися і до людини. 

Очевидно, що людина, як будь-яка жива істота намагається розвиватися у 

відповідності зі своєю природою. Але в умовах технологізації людської 

життєдіяльності вона повинна відмовитись від більшості своїх дійсних 

бажань і діяти та сприймати світ у відповідності зі стандартами 

техногенного суспільства. За таких умов внутрішні особистісні потреби не 

знаходять реалізації і замінюються іншими типами стосунків, 

неадекватними природі і орієнтаціям духовного світу людини.  

Е.Фром розглядає таке порушення людської природності через 

форми існування людини, доходячи висновку, що в техногенному 

суспільстві потреба існувати ―за принципом буття‖ витісняється 

існуванням ―за принципом володіння‖. В.Хьослє підкреслює потребу в 

створенні ―філософії екологічної кризи‖ . Причому, на його думку, ця 

галузь не може обмежуватись метафізичним фіксуванням загрози 

екологічної катастрофи. В філософії екологічної кризи теоретична 

частина має доповнюватись практичною. Х.Йонас включає в спектр 

проблем філософії екології не лише етичні, а й політико-філософські 

проблеми, утверджуючи пріоритет практичного спрямування цієї галузі 

[3, с.92-94]. Крім цього, необхідність практичної орієнтованості 

філософії екології підкреслюється в сучасних дослідженнях. Так, 

шляхами виходу з екологічної кризи вважаються цілеспрямовані зміни 

соціоекономічних і політичних вимірів людського буття, суттєві зміни 

людського буття в природі, а саме - гармонізація взаємовідносин 

суспільства з природою на підставі включення всіх продуктів 

промислової діяльності людини в природний колообіг речовин. 

Отже створення практично орієнтованої філософії екологічної кризи 

не є останнім завданням філософії по відношенню до екології і взагалі до 

сучасної науки в ракурсі глобальної екологічної кризи. Відповідно до 

ситуації, виникає потреба поставити питання більш широко - про 

створення нової філософії науки, що здійснює синтез як сучасних 

розділів природознавства і гуманітарних наук, так і соціоекономічних 

наук, етики і філософії. Ця інтенція реалізується не лише через рух від 

конкретних наук до метанаукових досліджень, а й в зворотньому 

напрямку - від глибинного суто філософського обгрунтування до власне 
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науково-екологічного пізнання [3, с.95-96]. Екологізація свідомості є 

нині однією з найпопулярніших тем наукових та філософських 

міркувань, спільною для яких є теза про так звану революцію свідомості 

як докорінний перегляд і трансформацію цілей та цінностей сучасної 

людини,  котра має стати ключовим моментом подолання криз сучасного 

світу. Саме екологічна деонтологія могла б стати засобом активного 

формування внутрішнього екологічного імперативу людини,  який 

створював би передумови та мотиви вибору екологічних стандартів 

поведінки у практичній діяльності. Варто формувати екологічну 

культуру –  культуру відносин у системі  ―людина –  природа‖. 

Формування екологічної культури – не миттєвий, але вельми необхідний 

процес. Надати цьому процесу прискорення можна лише за умови 

системної безперервної якісної освітньої роботи із залученням 

спеціалістів-філософів.  Просвітницьку діяльність потрібно вважати 

невід‘ємною,  суттєвою ланкою у системі формування екологічної 

свідомості, а відтак і належного рівня культури відносин у системі 

―людина – природа‖. 
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 Сергій Дєнєжніков (Суми) 

 

ТРАНСГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ 

 

Початок ХХІ століття ознаменований шквалом науково-технологічних 

революцій практично у всіх сферах наукових досліджень. Сьогодні стало 

очевидним, що людське майбутнє прямопропорційно пов‘язане з 

технологічним розвитком, який власне змінює не лише навколишнє 

середовище, а й саму людину. І сьогодні перед філософською думкою 

постає серйозне питання не лише з приводу адаптації людини до 

техносередовища свого існування, а й коеволюції все більш 

технологізованої людини з усе більш антропологізованим 

техносередовищем. 

http://bookz.ru/authors/gricanov-aa/gricanov03.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vliet/2009_4/6/5_Lazarovych.pdf
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У середині ХХ століття в західній філософській думці виникла нова 

течія – трансгуманізм, згідно з вченням якого людина не є завершальною 

ланкою в процесі еволюції, тому, відповідно, її інтелектуальні здібності 

та біологічні характеристики можуть удосконалюватися до 

безкінечності. З позицій зазначеної філософської доктрини, природна 

форма людського існування не пов‘язана нерозривно з людяністю як 

найвищою цінністю. 

Найгостріше питання про довгострокові наслідки технологічного 

перетворення фундаментальних першооснов антропності сьогодні 

обговорюється у рамках філософсько-світоглядного дискурсу про 

самовизначення людини. 

Головна причина нинішньої актуалізації цього дискурсу в тому, що 

турбота про прийдешню долю людини, яку здійснює творець і користувач 

базових супертехнологій XXI століття, кардинально відрізняється від тієї 

турботи, яку здійснювала, скажімо, людина середньовіччя. 

Трансгуманісти відкидають головний метафізичний забобон, характерний 

для прибічників етичної традиції, яка бере початок від класичної філософії 

Стародавньої Греції до появи філософської антропології як окремої течії 

на початку ХХ ст. Антропність, у розумінні трансгуманістів, не є 

абсолютною онтологічною константою. Антропність – це найбільший 

витвір мистецтва самої людини. Саме тому найголовнішим завданням 

турботи про людину трансгуманісти вважають захист прав людини на її 

власний розсуд удосконалювати цей найбільший витвір мистецтва. Етико-

онтологічний імператив трансгуманізму свідчить: не консервувати буття 

антропності в повноті усіх її нинішніх обмеженостей, патологій і 

збитностей, а покращувати це буття, використовуючи усю потужність 

технологій XXI століття [2, с. 57-58]. 

На думку трансгуманістів, покращувати онтологічне становище 

антропності у світі – означає піддавати її таким перетворенням, які б 

збільшували можливості окремих людей усвідомлено змінювати свій 

геном, своє тіло, свою нейронну систему, своє життя відповідно до своїх 

бажань. Слово «усвідомлено» тут означає те, що користувачі 

наукомістких технологій повинні як можна глибше розуміти, між якими 

варіантами життєвого становища у світі вони вибирають. Поглибленню 

такого розуміння сприяють такі чинники, як: молекулярна 

нанотехнологія, генна інженерія, наномедицина, біотехнологія, штучний 

інтелект, когнітивні науки, ліки для зміни настрою, терапія проти 

старіння, нейроінтерфейс, програми для управління інформаційними 

взаємодіями, ліки для поліпшення пам‘яті, суперчіпи, що імплантуються, 

авангардні технології та ін. 
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Дискусія з питання про моральну виправданість нічим не лімітованого 

використання усіх згаданих вище засобів подолання природи людини, 

таким чином, розколола спільноту гуманітаріїв ХХІ століття на два табори 

– гуманістів і трансгуманістів. Перші вимагають категорично заблокувати 

дію перелічених вище чинників, накласти табу на які б то не було 

вторгнення у фундаментальні першооснови людської природи. 

На відміну від них, трансгуманісти вважають, що вільна особа має 

повне право втручатися в природу. На їх думку, не повинно бути 

моральних або етичних табу, що забороняють особистості на її власний 

розсуд змінювати свою природу. Вони не бачать нічого негативного ні у 

бажанні особистості жити як можна довше, ні в її природному прагненні 

зробити, вивчити і пережити більше, ніж це можливо нині за звичайне 

людське життя. Особистість, в розумінні трансгуманістів, має право 

дорослішати і розвиватися набагато довше, ніж ті вісімдесят років, які 

відпущені їй еволюційним минулим. 

Перед людством постає проблема визначення й аналізу власного 

майбутнього – перспектив існування людини та її співіснування з 

перетвореним соціоприродним та сконструйованим штучним 

(технізованим і технологізованим) світами в усіх їх взаємозв‘язках і 

суперечностях. Отримуючи все більш широкий суспільний резонанс, 

осмислення перспектив існування людини, трансформації її 

соціоприродних якостей і переходу в новий, постлюдський вимір 

стимулює філософські рефлексії над трансдисциплінарними 

дослідженнями й теоріями існування людства в умовах прискореного 

інформаційно-технологічного прогресу; виходу людини за природні межі 

її предметного світу, мислення, уяви, біологічних рамок життя [1, c. 15]. 

Трансгуманізм конструює своє бачення майбутнього людини у 

безпосередній залежності від досягнень високих наукомістких технологій 

за еволюційною схемою «людина – транслюдина – постлюдина», 

розглядаючи конвергенцію і синергію технологій як провідний інструмент 

зміни тілесних, розумових та соціальних характеристик людини. Засновані 

на наукомістких супертехнологіях практики формують квазіприродне 

середовище, в якому людина всупереч своїй біологічній природі 

занурюється у світ сурогатних онтологій. 
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 Ірина Булега (Чернівці) 

 

ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Комунікація  – один з найважливіших механізмів розвитку науки, 

спосіб розповсюдження актуальної інформації та нового знання. Уже в 
Середньовіччі була усвідомлена важливість обміну науковими ідеями. В 
університетах слідкували, щоб будь-яка праця, трактат чи доповідь 
переписувались і роздавались усім зацікавленим у цьому дослідженні 
колегам [6]. Нині наукова комунікація створює умови для підвищення 
ефективності наукової співпраці, інтенсифікації дослідницької 
діяльності та сприяє формуванню цілісного сприйняття науки 
суспільством, оскільки постає дієвим способом оприлюднення та 
популяризації досягнень наукового прогресу [8]. 

Сучасна наукова комунікація суттєво спростила процес обміну 
інформацією. Нині досліднику зовсім не обов‘язково фізично бути 
присутнім під час наукового відкриття чи перевірки гіпотези. Аби 
"включитися" у процес здобування знання, йому достатньо ввімкнути 
комп‘ютер. Фахівці можуть знаходитися на різних континентах і 
одночасно брати активну участь у наукових розвідках. Географічні, 
етнічні, національні, політичні кордони залишаються суто формальними: 
"Розвиток Інтернету призвів до скорочення інформаційних відстаней, 
створення глобальної системи комунікації, заснованій на надшвидкій 
передачі інформації по всьому світу" [7]. Науковець може повідомити 
про своє відкриття цілому світу за лічені секунди.   

Наука, перемістившись в Інтернет, трансформувалась і суттєво 
пришвидшила власний розвиток. "Легкий доступ до наукової інформації 
призвів до того, що серйозний науковий матеріал використовується 
значно ширшою публікою" [1]. Зростає кількість опублікованих 
наукових праць і рівень суспільного інтересу до різних галузей науки. 
Лише база даних досягнень із математики щодня поповнюється на більш 
ніж чотириста п‘ятдесят публікацій [1]. 

Трансформація технологій призвела до появи електронної наукової 
комунікації, що володіє здатністю до надшвидкого обміну інтеракціями 
між науковцями. Існує та координується в площині Інтернету, має 
перевагою асинхронність і відсутність нагальної потреби в особистих 
зустрічах: незалежно від часових поясів і географічних координат, 
науковці всього світу, навіть якщо вони ніколи не бачились наживо, 
можуть працювати в одному напрямку, ділитися науковими 
досягненнями в реальному часі. Електронна комунікація дає змогу 
інтенсифікувати зв'язки між науковцями в межах так званих "невидимих 
коледжів" [7] – неінституціоналізованих груп дослідників, які узгоджено 
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працюють над спільною проблематикою; комунікаційне об'єднання, що 
має певну, досить стійку структуру, функції і об'єм [4, с.210]. Результати 
емпіричних досліджень показали, що "невидимі коледжі" справді 
існують і їх неодмінною перевагою є те, що науковці самостійно 
формують систему цінностей, обирають найбільш вдалий для себе метод 
пізнання, визначають механізми здобування знань [2, с.144]. Оскільки ця 
структура не обмежена простором і часом, вона позбавлена й 
негативного зовнішнього впливу влади, суспільства, інших наукових 
союзів. І в такому об‘єднанні значно менше уваги надається офіційному 
статусу науковця та його досягненням. 

Оформитись офіційно і стати "видимим" такий коледж може, якщо 
його члени вирішать оприлюднити свої досягнення в реальному 
співтоваристві. Британський науковець Дерек Прайс вважав, що 
"невидимі коледжі" є ефективнішими за традиційні наукові товариства 
саме завдяки способу комунікації. Такі групи не мають у своєму 
розвитку тенденції до інерційності, вони діють лише на активному рівні, 
постійно прогресуючи [5;с.244]. 

Електронна комунікація передбачає певний рівень фінансової та 
матеріальної забезпеченості. Щоб стати членом "невидимого коледжу", 
потрібно мати відповідне цифрове забезпечення. Інтернет надає можливість 
інтенсифікувати комунікативні акти, та цією можливістю, переважно, 
користуються ті, хто має достатнє технічне устаткування. Через відсутність 
потужного комп‘ютера чи належного програмного забезпечення вчений 
може не знати про відкриття колег чи й просто не встигнути оприлюднити 
своє досягнення. Натомість дослідник у престижному університеті з 
належним технічним забезпеченням матиме таку можливість. "Щоб мати 
конкурентну перевагу, потрібно бути обізнаним про структурні можливості, 
які відкриваються і бути попереду, інакше вони закриються" [3]. Більшість 
досягнень науки і техніки для своєї легітимації мають бути оприлюдненні і 
"донесені до народу", бо ж наука повинна слугувати суспільству. Оскільки 
Інтернет є головним джерелом інформації у ХХІ столітті, можна говорити 
про те, що відкриття, не викладене в глобальну мережу, не вважається 
здійсненим, принаймні, для переважної більшості користувачів. 

На етапі оприлюднення досягнень "невидимого коледжу" виникає 
проблема авторства. Адже в умовах інтенсифікації та глобалізації 
пізнавального процесу, вчений позбавлений права на індивідуальність. У 
процесі неперервного обміну ідеями та винаходами, виникає певний 
когнітивний кругообіг, коли визначити, кому, власне, належить теорія, 
практично, неможливо. Відтак, "колективне авторство" витісняє 
безпосередній авторитет єдиного автора, а винаходи й теорії стають 
знеособленими. Що може потягнути за собою відсутність 
відповідальності. Якщо відкриття спричинить негативний вплив, а 
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конкретний його автор залишиться невідомим, відповідати за наслідки 
буде нікому. Якщо ж винахід виявиться корисним для людства, то 
проблема відсутності єдиного автора стане ще гострішою, адже кожен, 
хто має стосунок до цього дослідження, захоче відчути на собі всі 
переваги суспільного визнання. 

Сучасна наука характеризується міждисциплінарністю, інтеграцією 
методологічних і парадигмальних установок з однієї галузі в іншу, 
прагненням до розвитку єдиного інструментарію для різних сфер науки 
[8]. Але такому її розвитку заважає розмаїття термінів і неоднорідність 
категоріального апарату, – "різні наукові школи, напрямки описуються 
за допомогою спеціальної мови, яка зрозуміла тільки певному колу 
вчених" [8]. Потрібне "наукове есперанто" - метамова, зрозуміла для 
науковців цілого світу. Насиченість наукових праць спеціалізованими 
категоріями та поняттями віддаляє науку не лише від учених, а й від 
суспільства загалом, адже робить її занадто складною і незрозумілою для 
більшості людей. Відтак, науковий світогляд витісняється з соціального 
контексту, відривається від реального світу, що є неприпустимим для 
наукової комунікації, бо однією з її безпосередніх функцій є легітимація 
наукового досягнення, його оприлюднення та соціалізація. 

Отже, наукова комунікація, еволюціонувавши від паперового 
листування, через газети та журнали, перетворилась на електронну. І 
остання здатна повністю замінити традиційну. Щоправда, коли – 
залежатиме від інтенсивності поширення технічного прогресу світом. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА БУТТЯ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО- 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Збільшення обсягу інформації, з якою людина стикається кожного дня, 

підвищення її цінності для виробництва та в управлінських процесах 

продукує новий рівень суспільних відносин, формуючи якісно новий вид 

суспільства – інформаційне, в якому більшість працівників зайнята 

виробництвом, збереженням, переробкою та реалізацією інформації, 

особливо вищої її форми – знань. Інформаційне суспільство 

характеризується зростанням ролі та значення інформаційних технологій, 

які стають рушієм змін і нових тенденцій у соціальній структурі, 

економічній, політичній, культурній сферах, а також дають можливість 

людині розширити свій кругозір, крім реального потрапити ще й у 

віртуальний світ. Інформаційні технології являють собою сукупність 

засобів, механізмів, прийомів, які пов‘язані з розширенням інформаційного 

простору та формуванням нових цінностей, традицій та форм поведінки.  

У сучасному світі інформаційні технології все більшою мірою 

розширюють межі свого впливу, поширюючись на різні сфери 

суспільного життя та створюють нову реальність під назвою 

інформаційного простору. Відбувається тотальна інформатизація 

суспільства, інформаційний вплив на кожну особистість набуває 

глобальних масштабів. Необхідний обсяг інформації є однією з 

необхідних умов розвитку та становлення кожної особистості, завдяки 

якій ми отримуємо необхідні знання для того, щоб вижити у цьому світі. 

Під інформацією ми розуміємо «документовані або публічно оголошені 

відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та 

навколишньому природному середовищі» [2].  

Інформатизація суспільства має ряд позитивних характеристик, 

найголовніші з яких: створення оптимальних умов для отримання та 

реалізації інформаційних потреб громадян та використання необхідних 

інформаційних ресурсів. У результаті зацікавлена сторона отримує 

достовірну та вичерпну інформацію, яка дає можливість вдосконалювати 

різні сфери життєдіяльності людини, реалізовувати цілі та бажання, тим 

самим забезпечуючи розвиток та прогрес суспільства в цілому. Завдяки 

сучасним інформаційним технологіям, інформація обробляється досить 

швидко і поширюється практично у всі куточки світу, що дає кожній 

людині можливість спостерігати за подіями, які відбуваються в іншій 

частині планети чи континенту. Інформація має також здатність 
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інтегруватись у різні сфери людської життєдіяльності, тим самим 

прискорюючи їх прогрес і розвиток. 

Інформація сама по собі не містить ніякої небезпеки, адже за своєю 

сутністю вона є нейтральна, проте у процесі її використання та 

розповсюдження за допомогою різних методів, наприклад, 

повторюваності, комбінації з аудіо та відеоматеріалом та іншим схемам, 

вона стає потужною силою чи навіть зброєю у руках маніпулятора. Саме 

тому, в наш час, «використання інформації стало цільовим і агресивним» 

[5, с. 62], тобто метою інформаційних компаній та різного роду реклам 

став не тільки продаж певного товару чи послуги, що мав би мати 

відкриту і прозору форму, а в першу чергу – формування громадської 

думки та боротьба з конкурентами за для досягнення влади, розширення 

сфер впливу та доступу до більшої кількості ресурсів, які можуть 

принести вигоду і прибуток.   

Сучасні технології, особливо комп‘ютери, планшети, телефони, будучи 

атрибутами сучасного цивілізованого світу, прив‘язують до себе як 

дитину так і дорослого, знижуючи ступінь їхньої активності, замінюючи 

живе спілкування віртуальним, відсуваючи книги, театр, друзів та родичів 

на задній план. Тим самим, утрачається цінність міжособистісних 

відносин та родинних зв‘язків. Відпадає, також, потреба у звичаях, 

традиціях, культурних і релігійних нормах, які втрачають своє духовне 

наповнення, несучи тільки зовнішню атрибутику. 

Інформаційні технології, оперуючи вербальними та невербальними 

символами, впливають на величезну масу людей через добре розвинені 

ЗМІ, які здатні доносити значний об‘єм необхідної інформації. Їхня дія у 

сучасному світі є необмеженою, оскільки зачіпає не тільки свідоме, а й 

несвідоме, насамперед рефлекси та інстинкти людини, що сприймає. 

У сучасному світі, де формуються нові цінності й ідеали, виникають 

нові цілі та потреби, формуються нові вимоги до професійної діяльності, 

зовнішності та поведінки людини, яка хоче бути 

конкурентоспроможною на ринку праці чи мати певну перевагу в 

отриманні тої чи тої вакансії. Яскравою демонстрацією такого процесу є 

те, що «у рекламі та інших ЗМІ ми маємо справу з тілом-фетишем, 

тілом-товаром, людину заохочують слідкувати за своїм тілом, оскільки 

його краса, стрункість, доглянутість складають знак престижу, зброю в 

статусній конкуренції» [1, с. 261].  

З появою мережі Iнтернет в додаток до преси та телебачення виникає 

проблема витіснення міжособистісного спілкування, як джерела отримання 

та передачі інформації. Люди замикаються у своєму віртуальному світі зі 

своїми віртуальними співрозмовниками, що стає причиною руйнації їхнього 

життєвого простору, ціннісних норм та ідеалів, які є основою співіснування 
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людей у суспільстві, тим самим ЗМІ впливають і на культуру «пропускаючи 

її крізь свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної маси 

культурних явищ, наділяючи їх особливою вагою» [4, с. 276]. Тому сутність 

ЗМІ зводиться до «нейтралізації живого, унікального, неповторного 

характеру світу, у заміні різноманіття світу засобами інформації, що є 

гомогенними один для одного» [1, с. 160].  

Інструментами ЗМІ є преса, телебачення, радіо, Інтернет і реклама 

через які ЗМІ впливають на масову свідомість, а також, на кожну 

людину зокрема, формуючи у неї певні цінності, ідеали, переконання. 

Проте у результаті такого впливу виникають розбіжності між ідеалами 

та цінностями окремої людини і суспільства. Найбільшу небезпеку 

становить маніпуляція свідомістю людини через створення навколо неї 

штучного віртуального  інформаційного простору, який здатний 

впливати на її психічну діяльність. Наслідком такого процесу може бути 

стирання у людини межі між віртуальним та реальним, штучним та 

природним, і вона не може адекватно сприймати дійсність та приймати 

правильні рішення.  

Все частіше на телебаченні та у комп‘ютерних мережах пропагується 

культ жорстокості, насильства, порнографії, що призводить до 

викривленого сприйняття дійсності у підлітків, виникає почуття свободи 

від соціального контролю, яке не може поширюватись на віртуальну 

реальність. Норми, табу та заборони втрачають свою здатність 

регулювати поведінку, знижується рівень граничних обмежень, що 

приводить до появи різних форм девіантної поведінки і нівеляції 

правових законів, що сприяє руйнації моральних та ціннісних установок, 

а це в свою чергу відбивається на культурному рівні суспільства в 

цілому, порушує його спокій, мир і гармонію. 

Всі ці фактори у сукупності можуть привести до «світу псевдоподій, 

псевдокультури, псевдоісторії. Тут події, історія, культура являють 

собою поняття, вироблені не на основі суперечливого реального досвіду, 

а вироблені як артефакти на основі технічної маніпуляції медіума» [1, с. 

164], тому будь-яка цінність реального світу втрачається, підпадаючи під 

систему масового інформаційного споживання.  

Отже, можна з впевненістю сказати, що інформаційні технології на 

сьогодні відіграють роль головного рушія суспільного прогресу. 

Інформатизація суспільства набуває глобальних масштабів, впливаючи 

на свідомість та психіку практично кожного члена, призводить до зміни 

його поведінки та морально-ціннісних орієнтацій, що є не завжди 

позитивним, адже часто ми спостерігаємо поширення процесу 

дегуманізації у різних сфер життєдіяльності людини, зниження моралі та 

моральності, зачіпаючи основи буття людини і суспільства. 
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 Тетяна Кравченко (Суми) 

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ  

ПАРАДИГМИ В РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ  

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 
Наука, як основний вид пізнавальної діяльності, спрямована на 

вироблення істинних знань про людину, суспільство, природу і світ в 
цілому. До початку третього тисячоліття перед людством постало безліч 
різноманітних проблем. На більшість конкретних питань дають відповіді 
спеціальні науки, проте вони не відповідають на глобальні питання, що 
стосуються всього світу в усій його тотальності: Як влаштований світ? 
Яким фундаментальним питанням підпорядковується природа? Що 
являють собою такі категорії, як «життя», «розум», «людина»? Яка роль 
і місце людини у Всесвіті? Відповіді на ці питання визначаються 
формуванням певного типу мислення і методів пізнання, які дозволяють 
виявити певні принципи і закономірності, що управляють процесами в 
оточуючому нас світі. Їм відповідають досягнення природничих наук, і, 
перш за все, фізики. 

Проблеми походження, розвитку, організації природи, світу, Космосу, 
Всесвіту цікавили дослідників з давніх часів. Виникає комплекс наук про 
природу – природничі науки, або ж природознавство. Однак, природа 
єдина на фундаментальному рівні, межі її умовні, кожна з наук відображає 
певний один аспект вивчення природи. Знання про природу в сукупності 
формують наше бачення проблеми, світогляд людини. 

Сучасне природознавство зачіпає не тільки власне природничо-
наукові проблеми. Мають місце і проблеми гуманітарного характеру, так 
як саме гуманітарні науки розглядають шляхи пізнання людиною 
природи, а їх методологія надає природничим наукам методи для цього 
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пізнання. Слід врахувати і роль філософії, яка завжди виступала 
методологією пізнання по відношенню до науки. Природознавство є 
основою для будь-якого знання – природничо-наукового (тісно 
пов‘язаного з ним знання технічного) і гуманітарного знання. 
Розглядаючи цю сукупність знань, їх цілісність та голістичну основу 
взаємозв‘язку природничо-наукового і гуманітарного знання, можна 
говорити про те, що сучасне природознавство є інтегративною наукою. 

У контексті природознавства велика увага приділяється проблемам 
техніки і технологій, як практичної реалізації природничо-наукового знання. 

Образ науки XXI століття формується під зростаючим впливом 
великої кількості наукових революцій в космофізиці, практиці освоєння 
атомної, ядерної енергій. Також впливає шквал новітніх високих 
технологій, і, враховуючи збільшення наукомісткості технологій, 
спостерігається значне зростання ролі науки. Це все характеризує 
сучасне природничо-наукове знання, на яке головним чином впливає 
інформаційно-мережева парадигма, яка в силу своєї інформаційності, 
всеохоплюваності та дієвості сприяє розвитку даного знання і прогресу в 
сфері високих технологій.  

Перехід до даної парадигми був ознаменований інформаційно-
комп‘ютерною революцією  70-х років ХХ ст., в ході якої виникли 
комп‘ютерна наука та інформаційно-комп‘ютерні соціальні мережі, 
ядром яких є мережа Інтернет. 

За своєю сутністю інформаційно-мережева парадигма є 
концептуально-когнітивним засобом організації та інтерпретації 
соціальної діяльності постіндустріального суспільства. Вона активно 
впливає на всі сфери соціуму, а також впливає на процеси розвитку 
технологій, спрямовує, орієнтує світоглядно. У цьому контексті 
простежується примат нано-біо-гено-нейро-інфо-когні-комп‘ютерно-
мережевих технологій і активне їх впровадження в життя суспільства. 
Відбувається трансформація трудових, економічних відносин, що 
призводить до появи мережевих підприємств, індивідуальних схем 
зайнятості, мережевої економіки та ін. Також виникає інформаційно-
мережева освіта, яка передбачає використання ІКТ в освітніх цілях 
(дистанційне навчання, мережеві on-line конференції, освіта людей з 
обмеженими можливостями і т.п.). Активна взаємодія інформаційно-
мережевої парадигми і високих технологій призводить до трансформації 
всього соціуму – до виникнення мережевого, або ж точніше 
інформаційно-мережевого, суспільства, комунікативною основою якого 
є мережа Інтернет. 

Інформаційно-мережева парадигма є способом і засобом осягнення 
постіндустріального світу, покликана витлумачити організацію діяльності 
людей, наукових і позанаукових співтовариств в різних сферах соціуму. 
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Методологічна значимість інформаційно-мережевої парадигми 
проявляється у розвитку методології наукового пізнання. В рамках даної 
парадигми виникають нові мережеві шляхи осягнення наукового знання. 
Як метод пізнання і розуміння світу інформаційно-мережева парадигма 
розширює можливості отримання нових знань, організовує сучасний 
постіндустріальний соціум в мережеві спільноти та в рамках єдиної 
мережі дозволяє спілкуватися – конвергувати, тому за своєю сутністю 
інформаційно-мережева парадигма є організаційною парадигмою, яка 
пояснює всі процеси сучасного постіндустріального соціуму. 

Завдяки впливу інформаційно-мережевої парадигми на природничо-
наукове знання в ньому відбуваються наступні зміни: збагачення 
природничо-наукового знання новими фактами, прогрес в науці, 
подальший розвиток високих технологій, як практичної реалізації 
наукових поглядів, збагачення теоретичного рівня природничо-
наукового знання завдяки збагаченню емпіричного рівня, тобто прогрес 
в техніці і технологіях в одній із сфер впливає на активний розвиток 
інших сфер і ріст індустрії знання взагалі. 

Робота з великими масивами інформації в різних сферах людської 
діяльності сприяла широкому розвитку та поширенню в передових 
країнах наукомістких технологій, розвиток яких немислимий без 
домінуючої ролі інформаційно-комунікаційних технологій, адже 
інформація породжує знання, яке в подальшому веде до появи нової 
інформації. На цьому тлі розвиваються сучасні високі наукомісткі 
технології, які є практичним вираженням розвитку природничо-
наукового знання. 

Прогрес індустрії високих технологій безпосередньо залежить від 
інформаційно-мережевої парадигми, так як вона служить підсилюючим 
засобом конвергенції основних технологій, які взаємопроникають одна в 
одну, призводять до нових результатів. Інтернет, як комунікативна 
основа інформаційно-мережевої парадигми, сприяє об‘єднанню вчених з 
різних країн в наукові співтовариства, що дозволяє спілкуватися, 
співпрацювати і обмінюватися результатами між собою, сприяючи 
підвищенню рівня розвитку науки в країнах, збагаченню природничо-
наукового і соціально-гуманітарного знання. Тому можна сказати, що 
становленню інформаційно-мережевої парадигми послужило 
«інтегрування в єдине концептуальне ціле досягнень природознавства і 
наук соціогуманітарного блоку» [2, с. 194]. Інформаційно-мережева 
парадигма є способом посилення синергії технологій комплексу NBICS 
(N – нано, B – біо, I – інфо, C – когно, S – соціально-гуманітарних 
технологій). Розвиток NBICS-технологій дає «можливість зміни 
технологічних парадигм індустріальної епохи і загальної віртуалізації 
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соціуму, що виражається в зміні ціннісних пріоритетів, комп‘ютеризації 
всіх сфер суспільства, аж до створення суперінтелекту» [1, с. 71]. 

Сьогодні наступає ера цифри і комп‘ютерних мереж, що говорить 
про подальший розвиток інформаційно-мережевої парадигми і 
конвергенції NBICS в її контексті. NBICS-науки взаємодіють, впливають 
одна на одну, з‘являються нові міждисциплінарні дослідження та 
продукти наукової технологічної думки, які проявляються в таких 
науково-дослідних мегапроектах сучасності, як «Геном людини», 
«Протеом людини», «Наномедицина», «Нанотехнологія», 
«Інфотехнологія», «Нейротехнології», проект «Штучного 
суперінтелекту», проектах «глобальної електронної цивілізації», 
«комп‘ютерної цивілізації», «Інтернет розумних речей» тощо. Для 
підвищення ефективності і швидкості взаємодії більшість наукових 
співтовариств знаходять своє місце в мережі Інтернет. Це дає їм 
можливість проводити дослідження у себе в країні, обмінюватися 
досвідом та інформацією з іншими, тим самим удосконалюючи свою 
роботу і розширюючи базу даних. 

Отже, новітній шквал нано-біо-гено-нейро-інфо-комп‘ютерно-
мережевих технологій, їх конвергенція, розвиток меганауки, 
становлення мережевої теорії, широке поширення впливу інформаційно-
комп‘ютерних мереж на всі сфери сучасного соціуму – все це веде до 
виникнення інформаційно-мережевої парадигми, яка також активно 
впливає на розвиток конвергенції NBICS-наук і технологій. У взаємодії з 
високими технологіями інформаційно-мережева парадигма виступає як 
концептуально-когнітивний засіб організації науково-технологічної та 
соціально-культурної діяльності в епоху постіндустріалізму. Однак, 
цілісне сприйняття і пояснення світу тільки на основі природничо-
наукового методу пізнання недостатнє, неповне. Необхідний і 
гуманітарний підхід, в який необхідно включити поняття, уявлення, 
методологію природничих наук для більш повного розкриття процесів, 
що відбуваються в сучасній науці і в світі. На основі зближення 
природничо-наукового і гуманітарного знання, трансформації соціальної 
дійсності під впливом інформаційно-мережевої парадигми змінюється 
свідомість та світогляд сучасної людини, сформувалися технології Hi-
Hume – високі соціально-гуманітарні технології, які покликані впливати 
на людину, її духовність і тілесність.  
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ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ  

В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Незважаючи на високу популярність та вивченість проблеми творчої 

особистості можна говорити про актуальність даного дослідження в 

контексті віртуальної реальності. Віртуальна реальність дає змогу краще 

зрозуміти внутрішній світ людини, дослідити її різноманітні здібності, 

що тим самим допоможе їй у самовдосконаленні. Саме завдяки 

віртуальній реальності ми маємо змогу подивитись на себе збоку, 

переглянути свою поведінку в різних можливих світах. 

З позиції сьогодення віртуалістику можна розглядати як напрямок у 

сфері філософії, що займається створенням  теоретичного знання на межі 

антропоцентриної і космоцентричних перспектив, вирішуючи актуальну 

проблему їх відмінності, що пов'язана з включенням суб'єкта діяльності 

в сферу раціональності і створення теоретичного знання. Віртуалістика – 

це новий парадигмальний підхід, що розвивається в рамках 

постнекласичної картини світу, започаткований на ідеях поліонтизма і 

поліонтологічності будь-якої реальності. 

Аналіз поняття віртуальної реальності тільки починається. Вона 

розглядається як в сучасних природничо-наукових, філософських, так і в 

міждисциплінарних дослідженнях. Але яку область науки ми б не 

розглядали, віртуальна реальність не можна існувати окремо від 

суб‘єкта. Суб‘єкт переробляє сигнали в знаки, в нові типи віртуального 

буття. Віртуальний розвиток відображається в напрямку погодженості 

штучних суб‘єктів, що може означати початок принципово нового етапу 

в житті цивілізації. Але розвиток не може не залежати від людини. «В 

науковій картині світу, яка виникла в Новий час, визнавалась лиш одна 

реальність – природна, зберігались ідеї сили (схоластичного virtus) і 

відрізнялись фізичні, психічні і інші сили. Однак ця картина світу була 

внутрішньо суперечливою. Якщо у випадку простих подій (наприклад, 

притягування двох предметів) ще можна апелювати до того, що такий 

закон всього космосу (всесвітній закон тяжіння), то для більш складних 

подій (наприклад, взаємовідносини двох людей) потрібне визнання яких-

небудь проміжних рівнів реальності, які пояснили б, чому в одному 

випадку відношення відповідають одному типу законів, а в іншому – 

другому» [5, с.404]. 

Створення комп‘ютерних віртуальних технологій значно розширює 

спектр можливостей людини. Вплив її на комп‘ютерні віртуальні 
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технології дозволяє вирішувати надскладні задачі, які не може вирішити 

просто людський мозок, або запрограмований нею комп‘ютер. Саме 

комп‘ютерні віртуальні технології є границею між кіберпростором і 

фізичним світом. Як констатує І.Девтеров, «сьогодні кіберпростір являє 

собою складну соціотехнічну систему, яка не має географічних кордонів. 

Інформація у цій системі представлена у вигляді веб-даних, мультимедіа, 

тривимірних зображень тощо. Ця система є нестабільною, постійно 

змінює середовища і функціонує цілодобово» [3, с.152]. 

Віртуальна реальність з‘являється там, де порушується рівновага в 

можливих світах, відчуття стабільності зникає і з‘являється певний хаос, 

тобто на зміну лінійності приходить нелінійність. Коли людина 

намагається змінити певну мікроситуацію знаходиться в режимі 

мультимедіа і має змогу зазирнути в різні проміжки часу здійснюючи 

коливання в можливих світах, але в дійсності ніяких змін в часі не 

спостерігається, то іншими словами вона для своєї мети використовує 

віртуальну реальність. 

Завдяки відкриттям ми чогось досягаємо, робимо якийсь крок уперед. 

Звичайно, виникаючі технології, розв‘язуючи одні проблеми 

породжують інші. А людина, відкриваючи певні досягнення цивілізації, 

не стає розумнішою. Достатньо пригадати Чорнобильську катастрофу, 

глобальні екологічні забруднення. Як ми часто лікуючи один орган – 

руйнуємо інший. Розглядаючи віртуальну проблематику не можна не 

звернути увагу на віртуальну технологію, однією із складових якої 

природні технології. До них відносяться мозок та п‘ять чуттєвих органів 

(зір, слух, смак, нюх, дотик), оскільки саме завдяки ним людина 

гармонійна з природою, а також має можливість будувати своє життя та 

досягати успіхів в ньому. Як вважає О.Є. Баксанський, «чуттєві органи є 

інструментом побудови образу повсякденної реальності» [1, с.292]. 

Якщо впливати на мозок за допомогою деякого комплексу штучних 

стимулів, то в цьому випадку віртуальна реальність з‘являється як 

сукупність певних нетипових образів. За допомогою штучних 

віртуальних технологій можна зануритися в штучні реальності, які 

виникають при поєднанні природних технологій з душею та духом 

людини. До них відносяться: мови, література, мистецтва, засоби 

масової інформації, комп‘ютерні віртуальні технології тощо. 

Віртуальна реальність перетворює математичні абстракції у візуальні 

образи. Змінюючи об‘єкт за допомогою технічних інструментів 

(комп‘ютерних технологій) ми позбавляємо реальні об‘єкти онтологічної 

завантаженості. Як зазначає Л.Нікітін, «віртуальні образи перебувають у 
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просторі та часі, але це просторово-часові відносини особливого роду. 

Вони існують тільки для людини, яка має доступ до інформації, закладеної 

в комп‘ютерну систему. При цьому, враховуючи, що одні властивості та 

ознаки у віртуальних образів легко відокремлювані від інших, просторово-

часові відносини, настільки унікальні й неповторні в об‘єктивній 

дійсності, у віртуалістиці є вільними. Вони локалізовані, мають не 

об‘єктивний, а ситуативний характер. Їх докладають (домислюють) до 

віртуальних образів, але не взаємодіють з ними» [4, с.47-48]. 

Використовуючи комп‘ютерні віртуальні технології ми маємо 

можливість завдяки їх певній наочності, широкому аспекту різних варіацій 

розв‘язати низку проблем, які не могли б розв‘язати до кінці свого життя. 

Коли людина намагається змінити певну мікроситуацію, знаходиться в 

режимі мультимедіа і має змогу зазирнути в різні проміжки часу, 

здійснюючи коливання в можливих світах, але в дійсності ніяких змін в часі 

не спостерігається, то іншими словами, вона для своєї мети використовує 

віртуальну реальність. На думку Л.Богатої «Віртуальність представляє як 

можливість розгортання потенційної можливості, багатоаспектності. 

Зазначена множинність дозволяє більш адекватно описувати складні 

процеси, що відбуваються в реальній дійсності» [2, с.52].  

Вивчення комп‘ютерних віртуальних технологій на сьогоднішній 

день досить перспективне і актуальне, тому що за допомогою їх можна 

по новому подивитися на розгляд вічних філософських питань, таких як, 

свідомість, буття, людини, реальності, часу, простору тощо.  

Отже, розгляд творчої особистості в контексті віртуальної реальності 

відкриває нові горизонти для вивчення творчих здібностей. Саме завдяки 

свідомості людини ми можемо корегувати ще не відтворені події. 

Віртуальна реальність дозволяє створити готовий продукт творчості з 

попереднім відшліфуванням його недоліків. 
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КОНСТРУКТИВНА ПРИРОДА ХАОСУ 

 

Сучасний етап розвитку суспільства дослідники характеризують як 

ситуацію переходу від пріоритетів і цінностей індустріальної доби до 

постіндустріальної. Вона характеризується прискореним розвитком 

виробництва, капіталу, чисельності населення тощо, неймовірними 

науковими відкриттями, які динамічно проникають у всі сфери 

суспільного життя та зумовлюють кардинальні зміни, переорієнтацію 

світоглядних орієнтирів і цінностей тощо. Суспільство дедалі більше 

виходить за межі прогнозованого та керованого розвитку, набуваючи 

рис хаотичності, нестабільності, мінливості. Реалії такого світу 

З. Бауман метафорично описує як рухливу, розділену, дисперсну, 

«плинну» версію модерності [1, с.31], яка полишена міцної основи та 

будь-яких магістральних орієнтирів подальшого розвитку. Вона 

уподібнюється до рідини, яка немає чітких обрисів, повсякчас 

розтікається, спрямовуючись у нові русла, набуваючи нових форм і 

характеристик. Світ уявляється уламковим, фрагментарним, 

позбавленим визначеності та структурованості. Його гармонія полягає в 

складному, ризомному переплетінні різних структур, явищ, мотивів 

тощо. Їх взаємовпливи є свідченням фрагментарності та хаотичності 

світу. Природа хаосу демонструє гармонію складності світу, вказуючи 

на його чарівливість і таємничість. Складність розуміється як 

універсальне, а не предметне поняття, вона є властивістю різних 

предметів, явищ, систем і підсистем світу. Явища розглядаються як 

складні, коли демонструють певні приховані потенції, пропонують 

оригінальні, не заплановані варіанти розвитку, нові властивості й 

характеристики, тобто зі сфери небуття переходять у буття, виходять «на 

поверхню», стають явними. Цей процес не є завершеним, оскільки 

отримавши ознаки статичності, втрачає потенції свого подальшого 

розвитку. Ліквідація можливості продукувати нове робить її 

завершеною, простою і зрозумілою. 

Природа хаосу стосовно порядку є амбівалентною. З одного боку, 

хаос виконує деструктивну роль (вносить безлад у вже існуючий 

порядок), а з іншого – конструктивну (творить структури нового 

порядку, надає іншого смислового наповнення явищам дійсності 

тощо). Зокрема, аналізуючи різноманітні теорії хаосу та їх роль у 

соціумі, М. Чешков виокремлює три базові моделі (конструкції). У 

першій моделі, хаос постає як сукупність різноспрямованих 

турбулентних рухів, які все ж зберігають когерентність. У другій моделі, 
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хаос – це деструктивний первень, який породжує альтернативний шлях 

еволюції, змінює гілку самоорганізації в маятниковому, циклічному чи 

динамічному режимах. Відповідно, у третій моделі, хаос уявляється як 

ймовірність різних шляхів розвитку, що не зводяться ні до хвиль, ні до 

траєкторій, ні до ансамблів траєкторій [6, с.133]. Власне, третя базова 

модель хаосу і свідчить про його здатність бути творчою силою у 

подальшому житті суспільства як цілісної та складної системи. 

Творення гармонії не передбачає зникнення хаосу. Він залишається 

потенційно присутнім у порядку і здатний активізуватися завдяки 

незначній випадковості. Саме випадковість доповнює доконечність, 

активізує її, дозволяючи прихованим формам реалізуватися у бутті. 

«Конкретна історія конкретного об‘єкта, розуміється як ланцюг 

біфуркацій з випадковим вибором, що відкриває різний набір 

можливостей, постає як неодмінна дія причини, в народженні якої не 

еліміновану роль відіграє випадковість. Умови, які здатна асимілювати 

дана основа, в тому числі й зовнішні умови, сприяють тому, що 

випадковість доповнює необхідність», – зауважує І. Добронравова [2, 

c.59]. Присутність хаосу в гармонії дозволяє їй оновлюватися, змінювати 

свою структуру, відшуковувати та вивільнювати свій нереалізований 

потенціал. Порядок створюється з хаосу і завдяки хаосу зберігає свою 

життєздатність. Відповідно, хаос є доконечною умовою існування 

світової гармонії та самого життя. Зокрема, ще у філософській спадщині 

античності та стародавнього Сходу знайшла відображення ідея 

потенційного та нереалізованого. Згідно з цими вченнями, впорядкована 

світобудова народжується з хаотичного, неоформленого небуття. 

«Небуття – зерно життя, ще не дерево, ще не плід, але те, що містить у 

собі потенцію дерева, потенцію плоду», – пишуть О. Князева, 

С. Курдюмов [4, с.57]. Дослідники стверджують, що, хоча небуття 

трактується як безладне та полишене структурності і форми, воно 

імпліцитно містить у собі всі форми та слугує основою світобудови 

загалом і речей та явищ зокрема [4, с.56]. Як ілюстрація, символічна 

боротьба принципів порядку та хаосу у космогонічних міфах. Так, у 

античній міфології хаос розглядається як первинний стан світу, творчий 

принцип розгортання усього сущого. «Спочатку існував тільки вічний, 

безмежний, темний Хаос. У ньому було джерело життя світу. Все 

виникло з безмежного Хаосу – весь світ і безсмертні боги. З Хаосу 

походить і богиня Земля-Гея. Широко розкинулась вона, могутня, і дає 

життя всьому, що живе й росте на ній. А далеко під Землею, так далеко, 

як далеко від нас неосяжне ясне небо, в незмірній глибині народився 

похмурий Тартар – жахлива безодня, повна вічної пітьми. З Хаосу, 
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джерела життя, народилась і могутня сила, все оживляюча Любов-Ерос. 

Почав творитися світ», – переповідає М. Кун [5, с.11]. 

Хаотична поведінка найрізноманітніших об‘єктів природи та 

суспільства, у яких виникають дивовижні поєднання детермінованості та 

випадковості, набувають популярності серед науковців. Сьогодні 

проблема хаосу та випадковості стає предметом наукових конференцій і 

фундаментальних досліджень. З‘являються наукові журнали цілком 

присвячені питанням нелінійності. Вона набуває популярності на рівні 

засобів масової інформації. Випадковість уже не розглядається як певне 

«відхилення» від норми, яка не враховується у наукових розмислах, а, 

навпаки, як унікальність і цінність, вивчення якої здатне привести до 

важливих висновків. Зацікавленість цією сферою досліджень символізує 

нові орієнтири у розвитку теоретичної думки та потрібність відповідного 

методологічного потенціалу в розумінні сучасних процесів, які дедалі 

більше стають непередбачуваними та непрогнозованими. У другій 

половині ХХ століття до наукового обігу запроваджують нові терміни: 

хаологія (Ж. Баландьє) та хаосмос (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі). Вони 

презентуються науковцями як нові напрями досліджень, у яких увага 

сконцентровується не на побудовах універсальних моделей пізнання, а 

на вивченні побічних, випадкових явищ та процесів. Так, один з 

фундаторів хаології у сфері гуманітарних дисциплін Ж. Баландьє у книзі 

«Безлад. Схвальне слово руху» зазначає: «Безлад, турбулентність, 

дезорганізація і непередбачуваність володіють неочікуваною силою 

зачарування, таїни випадковості і спонукають не лише до прилучення до 

містеріальності, скільки до інтенсивного дослідження, яке застосовує 

найбільш складні та найбільш потужні засоби інформації. Вже десять 

років як народилася нова дисципліна – хаологія, і вже деякі визначають 

її як одне з тих кардинальних відкриттів, які здійснили революцію в 

історії цивілізації» [3, c.56]. 

Хаос як складова та рушійна сила у забезпеченні єдності у 

багатоманітності розглядається не лише як властивість певної речі чи 

явища, а й як цілісна багатомірність взаємозв‘язку зі світом. Вона 

дозволяє враховувати об‘єкти світу і самий світ як складні, вимагаючи 

від людини відмови від одномірного сприйняття та осмислення реалій 

світу та себе у ньому. Дозволяє враховувати світ та людину як складні 

цілісні структури, що перебувають у постійному взаємозв‘язку, русі та 

самозміні; інноваційне мислення, сутність і функціональні 

характеристики якого представлені у концепціях «складного мислення» 

Е. Морена, «глобального мислення» Е. Ласло, «трансверсального 

розуму» В. Вельши та інших. Мислити інноваційно – означає мислити в 

альтернативах, використовуючи мистецтво аргументації, вміння вести 
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відкритий і конструктивний діалог, у якому народжуються нові смисли й 

конфігурації знання. Таке мислення ліквідує дисциплінарні межі, які 

присутні в раціональному пізнанні, розглядає взаємозв‘язок між різними 

аспектами проблеми, враховує різні думки та погляди.  
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 Наталія Буруковська (Київ) 

 

МІФ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

НОВИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  

У СФЕРІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Третє тисячоліття характеризується глобальними зрушеннями у 

майже всіх галузях людської діяльності. Світ з точки зору сучасної 

людини поступово втрачає індивідуальні риси, розчиняючись в Інтернет-

мережі як центрі глобальної інформаційної системи. У той же час 

найбільш гострою для сучасного етапу розвитку наукового знання є 

проблема зміни ціннісних орієнтацій. Людство, яке дедалі більше стає 

перенасиченим інформацією через величезну кількість різного роду 

рекламних роликів на телебаченні, лайт-боксів на вулицях,  плакатів у 

міському транспорті, баннерів на сайтах тощо, звертається в своїх 

пошуках новітніх тлумачень до «споконвічних» моральних категорій 

«добра» і «зла» до перших регулятивів соціуму – міфів як витоків 

етичної історії людства.  

Деякі мислителі обирали той чи інший міф як засіб для усвідомлення 

та поглиблення реальних цінностей життя (Г.Сковорода «Наркис», 

А.Камю «Міф про Сізіфа» тощо). У цілому ж у межах наукового 

дослідження міфів можна виділити відразу дві основні тенденції. Перша 

з них охоплює становлення та особливості розвитку і збереження міфів й 
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пов‘язана з розвідками Ф.Шеллінга, К.Леві-Строса, А.Лосєва, М.Еліаде 

та ін. Представники цього напрямку акцентували увагу, як правило, на 

практичних цінностях, численні приклади яких містяться у багатьох 

міфах народів світу. 

Друга тенденція зорієнтована на функціональні можливості міфу в 

різних галузях знань і в основному фіксує систему цінностей конкретної 

історичної доби. У цьому напрямі особливу увагу слід звернути на праці 

Ж.Дюземіля, Д.Фрезера та ін. 

Саме становлення міфів як регулятивів соціуму підкреслює процес 

переходу від «Хаосу» до «Порядку» («Логосу»), що, в свою чергу, 

створює для дослідника ХХІ століття певну ілюзію чітко вибудованої 

ієрархії свободи. Так, в міфах Стародавньої Греції цей процес переходу 

характеризувався виділенням певних рівнів свободи: необмеженої для 

верховних богів, обмеженої «блискавками» відчайдушної діяльності для 

героїв і загрози та рабської покірності для людей. 

Разом з тим, найістотніші періоди розвитку людства потребують 

радикальних зрушень у регулятивах і перш за все в усвідомленні нової 

сукупності цінностей, яка окрім традиційного трактування 

давньогрецького міфу надає можливість ще більше поглибити його 

соціокультурний зміст.  

Отже, зважаючи на те, що становлення кожної нової епохи спирається 

на певну сукупність цінностей, обґрунтування якої можливо лише в 

майбутньому, у наявних здобутках людської культури потрібно віднайти 

матеріал, який здатний не тільки до трансформації, але й зберігає певний 

аксіологічний потенціал за будь-яких умов. Серед всіх досягнень людської 

культури таким вимогам найбільш відповідає саме міф. 

Міфологічне мислення при усій своїй конкретності та апеляції до 

безпосередніх відчуттів здатне до узагальнень, класифікації та аналізу, без 

чого були б неможливі техніка та культура не тільки неоліту, але й усіх 

давніх цивілізацій. Мислення це є цілком «науковим», логічним і ніяк не 

зародковим: воно склало субстрат людської цивілізації. Ця ідея була 

досить детально досліджена французьким філософом К.Леві-Стросом, 

який вважав, що міфічна думка доводить метафору до вищого степеню її 

раціонального осягнення та здатна відкрити несвідомі ментальні 

структури. Він відзначав, що міфічна думка переробляє структури, 

приводячи в порядок події або будь-які їхні відлуння, що вже фігурували у 

інших структурних ансамблях. У цьому положенні криється одна з 

відмінностей міфу від науки, що створює не структуру за допомогою 

подій, а події за допомогою структури. Характеризуючи міфологічне 

мислення як деякий пошук між вправами логічної думки  та історичною 

перцепцією, Леві-Строс зіставляє міф як з наукою, так і з мистецтвом. 
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Слід також зауважити, що останнім часом особливий інтерес 

викликають дослідження, які фіксують мить зміни цінностей та 

пріоритетів людської діяльності, які спираються на засвоєнні 

стереотипів мислення, що ґрунтуються на системі міфів. 

Так, французький філософ Ж. Бодрійяр розглядає сприйняття 

сучасною людиною дійсності в межах феномену «симулякра», який він 

визначає як копію, що не має відповідності в реальності. В роботі 

«Симулякри та Симуляція» мислитель намагається дослідити з цієї 

точки зору сучасні культурні та економічні феномени. Автор наголошує 

на тому, що в сучасному світі симуляція настільки широкомасштабна, 

що вона примушує співпасти все реальне з моделями симуляції. При 

цьому зникає найістотніше – відмінність між симуляцією і реальним. І, 

тим самим, не залишається місця для метафізики. Більше не існує ані 

сутності та явища, ані реального та його концепту.  

Ніщо не змінилося й тоді, коли наука  начебто розбила дзеркальну 

поверхню своєї об‘єктивності й схилила голову перед «відмінностями» 

суб‘єктивізму гуманітарних знань та об‘єктивізму природничих наук. На 

думку Бодрійяра, симулякр – це свого роду сучасний міф, який 

засновується на певних реальних історичних подіях, що відбувались у 

світі: війна 1991 року в Перській затоці, події 11 вересня 2001 року. 

Досить актуальними є ідеї бодрійярівського симулякру і в сучасному 

кінематографі та літературі. Широковідомі американські фільми  Wag 

the Dog («Хвіст виляє собакою») та «The Matrix» («Матриця»), романи 

французького письменника Ф Бегбедера «Windows on the World», «99 

франків» та роман російського письменника С.Мінаєва «Media Sapiens» 

є яскравою ілюстрацією того, як створюються симулякри, які дійсно в 

повній мірі можна означити терміном «сучасні міфи». 

Загальновідомо, що у своїй діяльності людина не може вийти за межі 

природи речей, а тому метод пізнання об‘єктивної істини та категорії 

мислення, які визначають його у своїй сукупності – є вираженням як 

природи, так і людини. Отже, питання методу і методології не можуть 

бути обмежені лише філософськими, або власне науковими методами, а 

повинні ставитися у широкому соціокультурному контексті, витоками 

якого є міфологічне світобачення. В такому випадку враховується 

зв‘язок науки з іншими формами суспільної свідомості, спостерігається 

співвідношення методологічного і ціннісного аспектів, а також багатьох 

інших соціальних факторів, основою яких, на думку автора, до 

теперішнього часу є міф з притаманним йому «антропоцентричним» 

світоглядом, який так і не був подоланий сучасної наукою. 
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 Олександр Мартиненко (Чернівці) 

 

МІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС НАУКИ  

ТА НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 

У своєму зовнішньому дискурсі наука не може прийняти міф у якості 

власної характеристики, так як він не відповідає фактам і дійсності. У 

тих випадках, коли міф підтверджується останніми, наукове товариство 

або відмовчується, або перекладає міф на власну мову, здійснюючи у 

такий спосіб його легітимацію через люстрацію. Наприклад, так сталося 

з відомим міфом про Трою.  

Генріх Шліман не належав до вченого товариства, він був 

бізнесменом, археологом-любителем, людиною підприємливою, 

запальною і надзвичайно працездатною. У віці біля п‘ятдесяти років 

учений запалився романтикою творів Гомера і вирішив у будь-який 

спосіб довести автентичність, описаних давньогрецьким поетом подій. 

Вивчаючи різні теорії стосовно можливого розташування легендарного 

міста Іліон, Г. Шліман зупинився на тій, яка найбільше відповідала 

гомерівській Іліаді. Так у археолога-дилетанта з‘явився задум про 

розкопки на горі Гисарлик, який він виклав у праці «Ітака, Пелопоннес і 

Троя». Більшість серйозних учених тієї епохи з числа тих, кого цікавила 

проблема Трої, проігнорували ідеї Г. Шлімана, хоча на Вітчизні, у 

Німеччині, йому присудили звання доктора наук. Отримавши дозвіл 

уряду Туреччини на розкопки, Г. Шліман з усім можливим азартом 

віддається праці і, зрештою, знаходить залишки давнього укріпленого 

міста, яке він проголошує Троєю Гомера. Після цієї події ігнорувати 

Г. Шлімана більше не можна було, і відомий авторитет у галузі 

археології професор Ернест Курциус різко критикує Г. Шлімана за його 

одержимість Гомером і за недбале ставлення до самого процесу розкопу 

(шукаючи артефакти епохи Гомера, Г. Шліман знищив багато інших 

важливих, з погляду науки, культурних шарів. Зокрема, так званий 

«скарб Пріама», знайдений в шліманівській Трої, був по суті зібранням 

речей різних часів і народів) [2].  

Нині сучасна наука завдячує Г. Шліману багатьма відкриттями 

світового рівня, найбільшим з яких є виявлення мікенської культури, але 

мораль цього прикладу в тім, що основне прагнення німецького 

археолога залишилося невтамованим – сучасна наука так і не визнала 

знайдене Г. Шліманом давнє місто Троєю Гомера. Донині вона фігурує в 

наукових колах у статусі ймовірності (можливо Троя, але вірогідніше, 
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що ні). Таким чином, легенда про Трою так і залишилася міфом, хоча й 

особливим – останні сто п‘ятдесят років він є внутрішньою справою 

науки, її власним міфом. 

Отже, Троя, як кіт Шредингера, так і застигла в міфічній суперпозиції 

– вона нібито є, а з іншого боку – її нема.  

Внутрішня міфологія науки, на відміну від її зовнішнього 

міфологічного дискурсу, зразком якого є історія з пошуками Трої, 

складається з цілої низки міфів найрізноманітнішого ґатунку, в яких є 

свої герої, сили космічного порядку, демони і привиди і, звісно, її 

величність доля (всемогутній випадок). Єдине, що надзвичайно важко 

знайти в міфах науки – це Бога, натомість його антипод (диявол) 

зустрічається куди частіше.  

Свен Ортолі виділяє цілу низку наукових міфів, позначаючи їх 

такими назвами: Ванна Архімеда, Записні книжки Леонардо, Меблі 

Бернара Паліссі, Вічний рух, Яблуко Ньютона, Франкенштейн, 

Втрачена ланка, Демон Максвелла, Прогрес не зупинити, Змія Кекуле, 

Таблиця Менделєєва, Улюблена жінка Альфреда Нобеля, E = mc
2
, 

Золотий перетин Матіли Гика, Кіт Шредингера, НЛО, Bing Bang – 

Великий вибух, Чорні діри, Метелик Лоренца [1]. 

Усі з перерахованих міфів надзвичайно захоплюючі й цікаві, але, на 

жаль, ми не можемо охарактеризувати кожний із них, оскільки 

обмеженні обсягом публікації. Тим не менше, потрібно розкрити 

принаймні хоча б одну з цих історій, щоб можна було отримати 

уявлення щодо того, як саме будується внутрішній міфологічний 

дискурс науки. Нам було важко зробити свій вибір, але, зрештою, 

вирішили зупинитися на дарвіністській еволюційній теорії, так як вона 

часто виступає межею зіткнення наукових і релігійних інтересів, 

С. Ортолі назвав цей міф «Втрачена ланка».  

Еволюційна теорія Чарльза Дарвіна, крім того, що втілює ідею 

Прогресу у біологічному світі природи, є утвердженням різноманітних 

положень, як от «Боротьба видів за існування», «природній добір», 

«спадкові видозміни», а також ідеї про генетичну сполученість усіх 

видів на планеті з експліцитним переходом одного виду до іншого. 

Остання теза стала особливо дискусійною для критиків дарвіністської 

теорії еволюції, прославившись знаменитим «походженням людини від 

мавпи». Англійська аристократія категорично була проти такої 

постановки питання, віддаючи перевагу креаціоністській версії появи 

людини. Знайшлися також і раціональні аргументи у вигляді положення 

про втрачену ланку, суть якого зводилася до того, що деякі біологічні 



188 

 

види на нашій планеті не мають перехідного етапу у вигляді особливого 

предка, від якого вони походять, наприклад качконіс та морський черв 

«riftia». Умовно такий етап, ланка в їх еволюційному розвитку нібито є, 

але ще не виявлена і вважається втраченою. Цей аргумент став опорою в 

суперечці про походження людини – мавпа не може бути предком 

людини, потрібно шукати втрачену ланку. С. Ортолі так коментує цей 

момент: «Пошук втраченої ланки став справою честі із завчасно 

ухваленим результатом. Адже предок людини, якщо він існував, не міг 

бути ніким,окрім як брутальним монстром, геть позбавленим усіх тих 

душевних тонкощів, які нам так до вподоби. Під пошуком спільного 

предка маскувався, насправді, пошук доказу того, що людина жодним 

чином не могла походити від тварини. Ця ланка приречена була 

залишитися відсутньою, так як інакше ставала можливою радикальна 

ревізія очевидного: на верхньому щаблі драбини живих істот 

встановлений трон для Homo Sapiens, який туди, правда невідомо як, 

поставив сам Господь Бог. Останній, напевно, неодноразово жалкував 

стосовно свого рішення» [1, с.67]. Таким чином, можна побачити, як із 

свідомої згоди вчених, їх добровільного «закривання очей» – всередині 

науки функціонує найсправжнісінький міф. Що найцікавіше, такий стан 

справ на цей момент майже всіх влаштовує, окрім невеликої частини 

наукової спільноти, до якої належить зокрема австралійський генетик 

Майкл Дентон, який з гіркотою прокоментував вищеописану ситуацію: 

«Можна було б припустити, що настільки капітальна теорія – теорія, що 

в буквальному сенсі слова змінила світ, виявиться чимось більшим, ніж 

прості метафізичні спекуляції... Але в кінцевому підсумку дарвінівська 

теорія еволюції не більше і не менше, ніж найбільший космологічний 

міф XX століття» [3, с.186]. 

Отже, можна пересвідчитись, що не зважаючи на загальновизнаний 

постулат про відсутність міфу в науці, досить легко можна знайти всі 

його ознаки як у внутрішньому, так і зовнішньому її дискурсі. Цей факт 

ще раз засвідчує як синкретичну природу міфу, так і неможливість 

феномену автономного існування Науки. 
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 Ольга Сладнева (Днепропетровск) 

 

ХАРИЗМА И ЕЕ ОНТОЛОГИЯ 

 

Феномен харизмы вот уже много лет будоражит умы ученых 

различных областей гуманитарного знания (философов, политологов, 

социологов, психологов, религиоведов и т.д.). Причем роль харизмы с 

течением истории постоянно возрастает и модифицируется. К 

сожалению, полностью исчерпывающего объяснения этому загадочному 

социальному феномену пока нет. Безусловно, ряд ученых исследовали 

его политический, религиозный, психологический и другие аспекты, 

однако анализ их работ показал, что онтологический аспект 

харизматического влияния раскрыт не в полной мере. 

Так как у любого социального явления, у харизмы также должны 

быть свои механизмы появления и действия, своя онтология. Посему, 

для того чтобы описать путь развития и бытия харизмы у личности, 

необходимо разобраться в том, кому она «дается», а кому нет и по каким 

причинам.  

Действительно, стоит задуматься, что же лежит в глубоких 

основаниях этого загадочного социального феномена. Согласно М. 

Веберу, понятие харизмы совпадает с возможностью распоряжаться 

другими людьми, навязывать им свою волю и интересы, т.е. с понятием 

власти [2, с. 95]. Однако, все же нельзя утверждать, что власть является 

единственным началом, которое полностью и исчерпывающе объясняет 

феномен харизмы. Существуют еще и другие категории.  

Власть не следует смешивать с другими фундаментальными 

способами воздействия - "авторитетом" и "влиянием", так как в отличие 

от этих способов, властный способ воздействия, как правило, 

предполагает опору на "силу". Но, естественно, бывают случаи, когда 

"власть" базируется, прежде всего, на «авторитете». То есть, в основании 

харизмы лежит власть, основанная на «ненасильственном» авторитете. 

В основе авторитета обычно лежат знание, специфические личные 

качества или особое положение, статус субъекта, возможно, опять-таки, 

с наличием власти. Впрочем, харизматический авторитет скорее 

держится на вере и почитании, которые формируются на базе знания и 

личных качеств субъекта. 

Харизматические личности,  в отличие от личностей не 

харизматических, способны непосредственно влиять на направление и 

ход исторических событий, создавая тем самым «эффект цунами». Этот 

эффект заключается в способности социальных субъектов оказывать 
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постепенное, нарастающее, расширяющееся, углубляющееся 

воздействие на ход истории [2, с. 167]. 

Итак, как же генерируется харизма у личности?  Для того, чтобы 

ответить на этот вопрос необходимо разобраться в том, что в основном 

является смыслом жизни для любого человека. У каждого есть свои 

собственные цели и ценности, свой собственный субъективный смысл 

жизни. Он и побуждает человека действовать – реализовывать планы, 

достигать цели, воплощать мечты в реальность. Однако, остается не 

понятным тот факт, что же заставляет человека, живущего размеренной, 

спокойной и даже обеспеченной жизнью, идти на риск и побуждать к 

этому  других? Л. Гумилев, как основоположник пассионарной теории 

этногенеза, винил в подобной «беспричинной» активности страстность 

натуры или пассионарность. [1, с. 157].  

Интересно, что вышеперечисленные пассионарные особенности и 

характеристики являются и харизматическими, а именно:  

1) необычное свойство личности; 

2) склонность к активной деятельности; 

3) одержимость идеей (целью); 

4) способность вести за собой, а отсюда - «двигатель»  

революций. 

Однако различие между этими понятиями все же есть: во-первых, 

употребляются они в разных областях: харизма – в политологии, 

социологии и психологии, а пассионарность – скорее в истории и 

этнологии; во-вторых, понятие «пассионарность» значительно шире 

понятия «харизма»; в-третьих, харизматик обычно стремится к 

господству и достигает его, а пассионарий тоже стремится к лидерству, 

но не достигнув его, спокойно может войти в «свиту» харизматика и 

помогать ему «двигать» идею. Пассионарность – это энергия, 

необходимая для раскрытия и роста силы харизмы у личности. 

Когда возникает харизма? Когда возникает идея и она актуальна. 

Другими словами, когда есть социально-психологическая потребность в 

харизматическом лидере, т.е. во время экстремальных исторических 

обстоятельств, кризисов. Харизматический лидер становится 

избавителем, героем. 

В вопросе врожденности и приобретенности харизмы существуют 

некие разногласия. Существует несколько версий:  

1) харизма является врожденным качеством личности (М. Вебер).  

2) харизма является приобретенным качеством личности (О. Кабэйн).  

3) у каждого есть врожденная предрасположенность к 

харизматичности Н. Энкельманн, Р. Риджио).  
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Третья версия, на мой взгляд, является наиболее объяснимой. 

Недаром харизматические личности проявляют себя отнюдь не «с 

пеленок», а в процессе жизни, когда обзаводятся собственным 

мировоззрением и желанием что-то изменить в окружающем мире, т.е. 

своей идеей.  

Проведенный анализ онтологического аспекта харизматического 

влияния позволил представить следующие положения:  

1. Глубинное содержание харизмы кроется с одной стороны, в 

преклонении общества перед личностью, наделенной им же 

магическими, сверхъестественными качествами и, с другой стороны, в 

самой такой личности, которая имея власть, основанную на авторитете, 

базирующемся, в свою очередь, на вере и почитании, нуждается в 

последователях. 

2. Харизматические личности, в отличие от личностей не 

харизматических,  способны непосредственно влиять на направление и 

ход исторических событий,  создавая тем самым «эффект цунами».  

3. Пассионарность одновременно является и обязательным 

свойством харизматика, и желательным свойством его поклонников, и 

своеобразным толчком к раскрытию харизмы у личности.  

4. У каждого человека есть врожденная предрасположенность 

к харизматичности. К сожалению, в процессе жизни этот потенциал 

может угаснуть, вследствие «неправильных» воспитания и 

социализации личности. 

 Итак, кому же все-таки дано владеть харизмой, а кому нет? 

Способность повести людей за собой, заразив их своей идеей, дана 

далеко не каждому, но это вовсе не означает, что на подобное априори 

способны лишь единицы. Причиной этому является нераскрытость 

харизмы у личности. То есть, в каждом человеке есть та самая «искра», 

из которой при определенных условиях может «возгореться пламя».  А 

этими условиями является совпадение целого ряда внутренних и 

внешних факторов, обуславливающих формирование и возможность 

реализации харизмы у личности. Изучение этих условий станет 

предметом нашего дальнейшего анализа. 
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Ніна Зорій (Чернівці) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ПСИХОАНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ПОДАЛЬШОГО  

РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 

Безперечним є той факт, що певна наука набуває свого статусу завдяки 

«своєму» методу, який узаконює її  місце в системі наукового знання. 

З.Фройд, відкривши несвідоме, цим самим обґрунтував проблему методу, 

завдяки якому можна визначати сферу несвідомого. Він часто вживав 

термін  «метапсихології»  як універсального методу пізнання будь-яких 

явищ психічного життя людей. Основним завданням психоаналізу є, на 

думку З. Фройда, перетворення метафізики в метапсихологію. Варто 

зазначити,  що світогляд австрійського психоаналітика формувався під 

впливом ідей раціоналізму і природничо-наукового емпіризму. Це були 

часи, коли серед певної частини суспільства, були ще сильні традиції  

Просвітництва,  коли ліберальні ілюзії (віра в прогрес, у рівність 

можливостей, свободу людини) ще  не  були втрачені. Ідеї європейського 

раціоналізму і вільнодумства вплинули на З.Фройда. Він свято вірив у 

могутність людського розуму і кінцеву перемогу наукового  світогляду. 

Єдиним засобом пізнання світу вчений бачив у науці і, подібно до 

багатьох своїх сучасників, був абсолютно впевнений у всемогутності та 

безумовній істинності її завоювань. Фройд підняв питання про потребу 

вивчення глибинних джерел людської психіки, що беруть свій початок в 

особливостях  її функціонування. Концепція науковця ґрунтувалася на 

складному ланцюзі історико-психологічних паралелей, в основі яких 

лежало розмиття граней між нормою і патологією, психічним і соціальним. 

Психоаналіз, не потребує схвалення чи несхвалення на свою адресу. 

Можна критикувати ненауковість методів психоаналізу, відсутність 

принципів тощо в психоаналізі, та, попри все, наявність концептуальної 

ідеї вчення дала можливість науковцям обґрунтувати нові оригінальні 

ідеї не лише в психоаналізі, але й започаткувати нові наукові напрямки.  

Визнання реальності існування підсвідомих психічних процесів – це та 

сфера розумової діяльності, де на думку Фройда, «лікар і філософ 

налагоджують співробітництво», оскільки вони обидва визнають існування 

підсвідомих психічних процесів. Психоаналітик вбачав у несвідомому  не 

просто теоретичну конструкцію, а конкретну психічну реальність, 

усвідомлення якої вимагає особливих зусиль та конкретних технічних 

процедур. Отже, однією із найважливіших завдань психоаналізу є виявлення 

змісту несвідомих психічних процесів в динаміці їх розвитку. Фройд не 
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обмежився вивченням взаємозв‘язку свідомого і несвідомого, а провів 

аналіз несвідомого з метою виявлення його складників. 

Вважається, що вчений абсолютизував антагонізм між свідомим і 

несвідомим, та насправді, взаємовідносини між свідомістю і 

передсвідомістю не є антагоністичними, оскільки свідомість (Я), 

перебуваючи в протиборстві між бажаннями Воно (сфера несвідомого) і 

своїми можливостями, реалізовує їх тільки з позиції Над-Я (моральні 

норми суспільства). До його обґрунтування психоаналізу більшість 

психологів несвідоме тлумачили як щось містично-демонічне, що не 

підлягає пізнанню. В подальшому психоаналітики намагаються зробити 

несвідоме об‘єктом пізнання. «Наше несвідоме не зовсім  таке як у 

філософів, крім того, більшість філософів не бажають знати про 

«несвідоме психічне», ‒ зауважує Фройд [1]. 

Відповісти на це питання досить нелегко. Дослідники творчості 

Фройда, як прихильники, так і супротивники, одностайно відзначають 

виняткову, майже парадоксальну суперечливість його вчення. Сьогодні 

навряд чи кому-небудь прийде в голову заперечувати важливість 

поставлених науковцем проблем. Залучення уваги наукової 

громадськості до складної і малодослідженої  несвідомої сторони 

психічного життя людини,  однак аж ніяк не пасивної, дійсно мало 

велике теоретичне і практичне значення. Власне кажучи, це означало 

спробу знайти особливу форму модифікації людської психіки за межами 

свідомості, зробити її предметом об'єктивного спостереження. Завдяки 

цьому, в якості предмета психології, стала виступати психіка у всіх 

своїх можливих формах прояву, як у свідомості, так і несвідомому, як у 

сновидіннях, так і наяву, як у нормі, так і в патології [3]. Проблема, в 

такий спосіб, була поставлена вчасно, але знайти потрібний ключ до її 

розв‘язання  Фройду, на жаль, не вдалося. Це було викликано 

причинами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру: по-перше, 

історичною обмеженістю психології кінця XIX – початку XX ст., 

слабкістю методологічних принципів психоаналізу.  Це мало своє 

значення  в формуванні нових напрямків психології, зокрема, 

американської психологічної школи біхевіоризму, яка згодом критично 

поставилася до основних постулатів психоаналізу. 
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 Костянтин Ференц (Чернівці) 
 

ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ МЕТОДОЛОГІЇ  

КЛАСИЧНОЇ ТА НЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ 
 

Емпіризм, як методологічна вимога укоріненості теорії в 
безпосередньому чуттєвому досвіді, та як вимога відповідності теоретичної 
конструкції буденному досвіду, формулюється ще Аристотелем. Водночас, 
варто зауважити, що вже в ранній античності виявилась криза емпіризму, 
неспроможність котрого сприймалась спочатку інтуїтивно, а згодом, 
підкреслювалась в агностицизмі скептиків і софістів. ―З часом виявлялось 
все більше причин неспроможності емпіризму і в подальшому вони 
знаходили своє вираження в усіх його варіаціях‖ [3, c. 4]. 

Творцем ідеології емпіризму Нового часу достатньо обґрунтовано 
можна вважати Ф.Бекона, котрий продовжив розвивати ідеї свого видатного 
попередника Р.Бекона. Організований експеримент, за словами філософа, 
здатний вирвати в природи її таємниці. Тож у такий спосіб, Ф.Бекон, 
приходить до утвердження досяжності достовірного знання, вводячи 
протиставлення випадкового досвіду і систематично організованого 
експерименту. «Беконівський експеримент – це компонент vita activa, це 
здійснення дарованої людині Богом влади над природою» [1, c.167]. 

В XVII ст. механістичне природознавство, яке знаходиться на стадії 
становлення, пов‘язує себе з методологією експерименталізму. Якщо 
методологія емпіризму пронизана ідеєю невтручання в природний 
перебіг речей, ідеєю недоторканості природи і характерна для 
схоластичної концепції природи, то в свою чергу «методологія 
експерименталізму побудована на ідеї припустимості вторгнення в 
природний хід подій з метою вичленування в ньому розумного, 
досконалого, «ідеального об‘єкту» [1, c. 325].  

Європейська культура XV-XVII ст. була пронизана пристрасним 
пошуком нового світу гармонії, розумності, досконалості, втрачених 
буденним життям і буденним здоровим глуздом середньовічного зразку. 
―Це прагнення вилилось у потужних інтелектуальних рухах 
переорієнтації: в теології – від томізму до августиніанства, в філософії – 
від аристотелізму (котре виправдовує чуттєвий світ) до платонізму (який 
розривається з світом буденної свідомості), в методології науки – від 
емпіризму до експерименталізму‖ [1, c. 326]. Творці новоєвропейської 
науки Г.Галілей, Ф.Бекон, Р.Декарт та інші, не тільки навчали нової 
істини, але водночас і самі навчались цієї істини. ―Істина ж 
народжується в усамітненому і в кропіткому збирані фактів, в ретельно 
продуманій експериментальній роботі‖ [2, c. 413]. 
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З XVII ст. починається епоха захоплення усім штучним, епоха в 
котрій штучні, механічні пристрої, асоціювались з систематично-
розумним устроєм життя, сповненим контролем над собою і 
навколишнім світом. ―Образ механізму починає набувати в культурі рис 
сакральності; в свою чергу, безпосередньо даний, природний порядок 
речей, жива природа, повна таємничих прихованих якостей, 
десакралізуються‖ [1, c. 329]. Дана ситуація в культурі відіграє досить 
вагому роль у народженні ідеї експериментального методу в науці, 
методології експерименталізму, котра пропонує використання штучних 
засобів для пізнання природного порядку речей.  

У класичній науці панувало переконання, що наука здатна відкривати 
глобальні істини про природу за допомогою локального експеримен-
тування. Суб‘єкт розглядався як універсальний, і, як наслідок, особливості 
особи не враховувалися, експеримент сприймався як неперервний, 
відтворюваний в будь-якій точці простору, і в будь-який момент часу.  

Некласичною філософією формується образ науки утилітарно-
прагматичної. В якості достатньої умови об‘єктивності пояснення і 
опису висувається вимога чіткої фіксації особливостей операцій та 
засобів спостереження, котрі взаємодіють з об‘єктом. У некласичній 
парадигмі об‘єктивність наукового знання піддається сумніву. 
Формується нове розуміння функції науки — опис. У некласичній науці, 
центральною парадигмою котрої є квантова механіка, переосмислюється 
уявлення про об'єктивність наукового знання. 

Починаючи з античності і закінчуючи сучасністю, емпіризм 
демонструє свою перманентну кризу, повторюючи одні і ті ж цикли: 
емпірична онтологія — виявлення принципової неспроможності такої 
концепції — нова форма емпіричної онтології (яка нерідко декларує 
свою непричетність до емпіризму). ―І так далі по колу: від примітивного 
(речовинно-тілесного) онтологізму древніх греків (мілетська філософія, 
Демокріт) до сучасних, шокуючих розсудливість «шедеврів» 
постмодерністського емпіризму‖ [3, c. 5]. Філософія емпіризму справила 
значний вплив на формування і розвиток експериментальної науки. 
Завдання емпіризму в філософії науки полягає в продукуванні ним нових 
фактів, що слугуватимуть основою для нового раціонального синтезу. 
Філософія емпіризму підготувала великі перемоги людини над 
навколишнім середовищем у подальшому розвитку науки.  
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ПОСТМОДЕРНІЗМ 
І ГУМАНІТАРНА МЕТОДОЛОГІЯ 

 

 

Сергій Рик (Переяслав-Хмельницький) 

 

ЗНАННЯ МІФОЛОГІЇ І МІФОЛОГІЯ ЗНАННЯ 

 

У системі гуманітарного знання міфологія займає неоднозначне місце. 

Сьогодні суспільно-гуманітарна наука не має єдиного універсального 

визначення міфу. Це обумовлено, як складністю й неоднозначністю 

самого об‘єкта, його надзвичайно різноманітною феноменологією, так і 

станом суспільно-культурологічної думки загалом. Тому ця проблема до 

нині знаходиться в дискусійному полі політичних, літературних, 

фольклорних, релігійних, філософських, педагогічних та ін. парадигм. 

Закономірно, що спектр поглядів на цю проблему розбігається від 

тверджень того, що міф властивий лише архаїчній культурі первісних 

народів і не має нічого спільного з сучасністю, до переконання в тому, що 

сьогодні маси людей знаходяться під впливом різноманітних міфів і 

керуються ними у межах новітніх традицій. Соціально-історичний досвід 

показує, що міф і в наш час продовжує зберігати свою актуальність в 

культурі, специфічно проявляти себе у всіх формах суспільної свідомості, 

допомагати або заважати людині зайняти істинні життєві позиції. Тому 

знання місця та ролі міфології у сучасному соціально-життєвому просторі 

викликає закономірний професійний інтерес учених. Сьогодні соціальних 

філософів більше цікавить, по-перше, міф не сам по собі, не як самосуще і 

самоцінне явище, а як засіб, інструмент, знання впливу на масову свідомість 

суспільства, по-друге, яким новим змістом він повинен бути наповнений як 

історично перший спосіб духовно-практичного освоєння дійсності. 

Починаючи з ІV ст. знання міфології вважалося головною ознакою 

освіченості. Зрозуміло, що тодішня віра у просвітницьку роль міфології 

суттєво відрізнялася від сучасного академічного знання міфології. 

Педагогічна свідомість, здатна до образного сприйняття дійсності, 

розуміє цю різницю без будь-якого доведення, аналізуючи контекст 

поточної ситуації. Ось чому в живій історії темна сторона може сприяти 

яскравості світла, а ірраціональна інтенція піднесенню необмеженої сили 

творчості. Іншими словами, деякий міфологічний образ, алегорія, а то й 

забобон, може бути вищим від деякого глузду і чудово служити 

прозорою формою для глибокого раціонального змісту. Цей аспект був 
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завжди генетично присутній у будь-якій міфологічній формі і постійно 

сприяв поширенню істинного знання. 

Необхідним елементом конституювання науки завжди було 

відділення її від міфологічного знання, яке ніколи не видавало себе за 

науку, але водночас було знанням, і протистояння псевдонауці 

(астрології, хіромантії та ін.), яка й сьогодні докучливо видає себе за 

науку, але насправді знанням не є. Власне, питання взаємостосунків 

науки з міфологічним знанням старе, як і сама наука. На тлі історії 

становлення людської думки можна побачити як намагання радикально 

розділити міфологію і науку, так і тенденцію нерозривно поєднати їх, 

розцінюючи міфологію як підґрунтя і необхідну умову існування науки. 

Хоча не можна заперечувати, що основи наукової філософської думки, 

як і теоретичної науки в цілому не могли бути закладеними без 

міфологічного ідеалізму Платона. 

Починаючи з античності, світло завжди служило метафорою для 

знання, на відміну від темряви неуцтва. У темноті не можна нічого ні 

побачити, ні пізнати. Лише світло дає можливість все бачити і все знати. 

Цей простий людський досвід був перенесений у сферу розуму і духу ще 

на зорі історії людства. Міфологія була тим знанням, яке дозволяло 

виявити ті глибинні проблеми, які хвилювали перших мислителів. Вони 

намагалися виразити знання у міфологічних образах. Міфологи були 

першопрохідцями на шляху до знань. Вони змальовували проблемні 

сюжети, які пробуджували і просвітлювали людину. Тому і сьогодні 

міфологія займає важливе місце в освітній практиці людства.  

Причини існування міфологічних сюжетів в освітньому середовищі 

пов‘язані, по-перше, із специфікою діяльності самої педагогічної 

спільноти, яка дуже часто оточує свій фах ореолом міфічності 

(педагогіка – це мистецтво; школа – родина; знання – сила; учитель 

ніколи не помиляється та ін.); по-друге, деякі міфи зароджуються в 

соціумі, модифікуються, набувають педагогічного значення, посилюють 

педагогічні смисли і повноцінно функціонують у педагогічному 

середовищі. Прикладом цього може бути перехід державних, 

політичних, ідеологічних, релігійних міфологем у повсякденну 

педагогічну практику (школа – фабрика, учень – сировина, випускник – 

готова продукція; християнська етика – основа морального виховання та 

ін.). Для втілення цих міфів у життя може існувати цілий апарат 

політичного, релігійного просвітництва, засобів масової агітації, 

пропаганди та інформації, а інколи й ідеологічного примусу; по-третє, 

педагогічні міфи можуть успішно народжуватися в надрах самої 

педагогічної теорії і науки. Це пов‘язано з використанням метафізичних 

принципів пізнання, обмеженим застосуванням діалектичної 
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методології, що призводить до розгляду педагогічних ситуацій у статиці 

й відриві їх від прямих і безпосередніх детермінуючих факторів. Такого 

роду міфи можуть народжуватися при перебільшеній надії на позитивні 

зміни у формуванні особистості виключно засобами педагогічного 

впливу; недооцінці в навчальному і пізнавальному процесі таких 

складних явищ як інсайт, інтуїція, уява, фантазія; відокремленому 

розгляді й застосуванні принципів навчання та виховання, 

односторонньому розумінні педагогічних суперечностей і конфліктів як 

негативних і непродуктивних явищ. Навіть в інноваціях сучасного 

педагогічного життя можна побачити елементарне повернення до 

архаїки. Йдеться про незалежне оцінювання якості знань учнів, 

упровадження різноманітних форм тестування у ВНЗ, проведення 

студентських екзаменаційно-залікових сесій у формі тестового 

контролю, проходження тестів при зарахуванні на навчання, прийомі на 

роботу тощо. За своєю сутністю ця процедура тотожна ребусам, 

загадкам, головоломкам та іншим інтелектуальним випробуванням, які 

зустрічаються в міфах, а самі питання (тести) були і залишаються 

своєрідною формою ініціації, тобто умовним ритуалом посвяти учасника 

випробувального процесу у вищий стан (клас, курс) його професійного 

становлення чи кар‘єрного зростання. 

Перелік прикладів можна продовжувати, необхідно лише відзначити, 

що всі вони свідчать про єдині витоки як педагогічних, так і 

соціокультурних концептів. Що стосується власне педагогічних міфів, то 

тут слід зазначити, що будь-який формалізований акт навчально-

дидактичного процесу, який належить до педагогічної взаємодії, за 

своєю суттю і визначенням є міфологічним. Використання таких 

процедурних елементів, як вручення першокурсникам символічного 

ключа від знань, студентська клятва, одягання професорів і магістрів у 

мантію, вручення дипломів та ін. – елементи ритуалу, закріпленого 

багатовіковою світовою практикою. Як і будь-який ритуал, вони 

черпають своє смислове значення зі сфери міфології. Використання у 

педагогічній практиці такої процедури як підписання двосторонньої 

угоди про надання освітніх послуг на контрактній основі для 

підтвердження її дійсності і багато інших подібних акцій, також мають 

міфологічне забарвлення. Ці приклади свідчить про те, що освіта є 

надбанням не тільки «чистого розуму», раціонального дискурсу, вона 

має свої корені у найдавніших міфологічних сферах.  

Сьогодні новітня міфологія стала одним з основних механізмів 

впливу на масову свідомість суспільства, важливим компонентом 

національної ідеології і безпосередньою формою ставлення людини до 

світу і свого буття. Вона поєднує насамперед різні форми людського 
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досвіду в органічну цілісність, не осмислюючи раціонально 

методологічні й аксіологічні засади цієї цілісності, що дає можливість 

людині вільно діяти і не піддавати рефлексії акти своєї дії. Міфологічна 

цілісність базується не на раціональних узагальненнях, а обумовлюється 

інтенційною сферою людини: волею, бажанням, інтересом, вірою. Отож, 

посилення ролі міфу в суспільно-історичному житті країни викликано не 

рівнем свідомості й культури суспільства, а політичним контекстом 

відносин, що створює ілюзію історичного поступу і ствердження. Ці 

процеси не могли оминути й педагогіку. Але освіта не повинна 

відтворювати ілюзію та ірраціональність. Вона має формувати реальний 

світогляд, вірогідний досвід, суспільний ідеал та урівноважені надії, які 

дозволять людині впевнено дивитися на світ, діяти з розумінням 

конкретних перспектив і можливостей, з переконанням досяжності мети. 

Адже повністю уникнути міфологізації свого змісту педагогіка ніколи не 

зможе, та до цього й не потрібно прагнути, бо в кожній міфологемі 

приховані як негативні, так і позитивні аспекти. Тому, педагоги повинні 

володіти стратегією управління міфологічними процесами в освітній 

сфері, знати природу і функціональні можливості педагогічної міфології, 

бачити позитивний і негативний потенціал міфологем, уміти 

активізувати корисні та нейтралізувати шкідливі наслідки їх дії і 

належно контролювати всі аспекти педагогічного процесу. 

Але деміфологізація освітньо-педагогічного простору полягає не лише 

в звільненні від непродуктивних міфологічних концептів. Насправді ж, 

потрібно враховувати, що в окремих випадках педагогічні міфологеми не 

заважають, а, навпаки, ефективно впливають на освітній діалог і 

навчально-виховний процес. Без міфологічного складника неможливий 

ніякий внутрішній розвиток і самооцінка. Зміст освітньо-педагогічної 

діяльності дуже міфологізований, починаючи з цілепокладання 

(соціально-педагогічні ідеали, цілі, завдання, плани, гіпотези, прогнози) і 

завершуючи оцінкою вибору дійових засобів, методів, теорій, технологій, 

рольових позицій, алгоритмів професійних дій та досягнутих результатів. 

Тому, педагогічні міфи не випадковий продукт свідомості, а закономірне 

втілення внутрішньої, не до кінця раціонально освоєної, сутності 

культурно-історичних форм пізнання, які приховують у собі генетичні 

таємниці процесу навчання і виховання. Виходячи з цього, варто визнати, 

що головним завданням деміфологізації українського і європейського 

освітнього простору є своєчасна діагностика міфологемного поля 

освітньої діяльності. Наївно вважати, що знання саме собою -  це 

виключно наука або тільки міфологія. Учитель і учень завжди стоять на 

перехресті раціональних і міфічних доріг. 
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 Ярослав Козьмук (Чернівці) 

  

МІФОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ  

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ 

 

Проблема міфології в сучасній філософії, та й гуманітаристиці 

загалом, достатньо актуалізована. Однак, в руслі постмодерністської 

проблематики, чи в її контексті, дана проблема, з нашого погляду, має 

особливу значущість в тому розумінні, що конституюється в певну 

концептуальну домінанту постмодерністського світосприйняття та 

специфіки його текстуалізації. 

Передусім це стосується сфери гуманітарних наук, чи, краще сказати, 

тут проблема міфології своєрідним (в постмодерністському контексті) 

чином розкривається у власному проблемному полі, яка може надалі, та, 

власне вже й відбувається, імплікуватися в природничо-науковий 

простір, як це мало місце зворотного світоглядно-методологічного 

впливу класичної науки на метафізику. 

Коли Ж.Дерріда до своєї програмної статті „Структура, знак і гра в 

дискурсі гуманітарних наук‖, основною проблемою якої є проблема 

постмодерністської методології, епіграфом виносить слова Монтеня про 

те, що „тлумачення тлумачень – справа більш важлива, ніж тлумачення 

речей‖, а цю їх „важливість‖, більш того, складність, він зводить, 

зокрема, до висновку видатного структуралістського антрополога 

К.Леві-Стросса про те, що „книга про міфи сама є свого роду міфом‖ [1, 

с.419], то дійсно, як сказав би той же К.Леві-Стосс, виникає гуманітарно-

методологічний „скандал‖. Адже, якщо виходити з того, що „книга про 

міфи‖ є сферою міфології як науки про міфи, то виникає питання про те, 

в чому відмінність інших наук на предмет їх міфологічності? 

В такий спосіб проблема міфологічності всієї текстуальної культури 

набуває істотного, визначального смислу для постмодерністського 

дискурсу. При цьому вона не лише формально-логічно вписується в нього, а 

має історичне підґрунтя, тобто засвідчує процес зародження та формування 

постмодернізму на основі і в контексті міфологічної компоненти.  

Так, Ю.Габермас, звертаючись до теоретичних витоків 

постмодернізму в своїй праці „Вступ до постмодерну‖, знаходить їх в 

руслі класичної німецької філософії: або як її внутрішній 

раціоналістичний продукт у філософії Г.Гегеля, неогегльянстві та 

філософії Ф.Шеллінга, або як її ірраціоналістичний антипод в 

романтичній традиції. 

В руслі німецького класичного раціоналізму продовжувала 

формуватися просвітницька ідея емансипації розуму від всеохопності і 
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тотальності релігії на шляху реалізації суб‘єктивної свободи. Відповідно, 

Г.Гегель розглядав розум як примирене самопізнання абсолютного духу, 

лівогегельянці – як звільнююче розпредмечення продуктивності, а 

старогегельянці змінили гегелівське розуміння розуму в такий спосіб, 

що він трансформувався в компенсаторно-просвітницьку функцію 

історицизму. Можна говорити про те, що всі ці спроби пристосування 

розуму до традиційної програми Просвітництва зазнали невдачі.  

В більш широкому контексті, для Модерну, криза раціоналізму 

спричиняла до більш радикальних пошуків нових світоглядно-

методологічних засад. Саме в цьому руслі покладаються великі 

сподівання на формування „нової міфології‖, яка за своїм історичним 

значенням, з позиції сучасності, й є первісним істотним проявом 

постмодерністського заперечення Модерну. Так, „Перший проект 

системи‖ Г.Гегеля містить(правда, як додатковий мотив), що нова 

міфологія у формі мистецтва посяде місце філософії, оскільки естетична 

інтуїція є „найвищим актом розуму‖, а „істина і благо внутрішньо 

пов‘язані лише в красі‖. Цей вислів міг би слугувати епіграфом до 

системи філософії Ф.Шеллінга, який теж знаходив в естетичній інтуїції 

вирішення основних філософських проблем. Аналогічну позицію 

висловлює романтик Ф.Шлегель: „Ми не маємо міфології. Але… ми 

близькі, щоб досягти її‖ [Див.: 2]. Цей романтичний мотив 

продовжується аж до філософії Ф.Ніцше, у якого міфологічний символ 

Діоніса радикальним чином протиставляється аполлонівському началу 

як симолу Просвітництва, Модерну та метафізики. 

Вся ця традиція „міфотворчості‖ з позиції постмодернізму має той 

істотний недолік, що вона структурується в певну систему, структуру 

(раціоналістичну, чи, як це у Ф.Ніцше, волюнтаристську), у той час як в 

ідеалі міф позбавлений структурності, він хаотичний за своєю природою. 

Постмодернізм, натомість, в різних своїх проявах і передусім у 

Ж.Дерріди, спрямований на деконструкцію будь-яких теоретичних 

структур, а такий процес „структуральності структур‖ передбачає 

передусім заперечення „центру‖. 

Якщо в традиційній філософії, про яку йшлося вище, міф виступає як 

структурний елемент, або є центром структури і в любому випадку стає 

„жертвою‖ модерністського логоцентричного дискурсу, то в 

постмодернізмі міф, чи, краще сказати, міфологема набуває 

методологічно-стилістичного „статусу‖, що обумовлює грайливість, 

символізм, алегоризм, сумнів і т.і. постмодерністської текстуальності. 

Форма такої оповіді нагадує бриколаж (творення „підручними 

засобами‖), і тоді будь-який творець, „інженер‖, формотворить в 

постмодерністському стилі, умовно кажучи міфотворчому. „В цьому 
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розумінні, пояснює Ж.Дерріда, - інженер є втіленим міфом‖ і, оскільки 

„бриколаж має міфопоетичну природу, то можна поручитись, що 

інженер – це міф, створений бриколером‖ [1, с.416]. 

Таким чином, з позиції постмодернізму, аналіз феномена міфу 

призводить до осмислення не менш міфічних феноменів їх тлумачення 

не лише в міфології, а в будь-якій сфері наукового знання. Мабуть, а це 

зазначає і сам Ж.Дерріда [1, с.425-426] не варто абсолютизувати даний 

методологічний „розрив‖, однак „делімітувати‖ його варто. 
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РЕЛІГІЄЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ  

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ПЛЮРАЛІЗМУ 

 

Останнім часом, у зв‘язку з актуалізацією релігійного чинника в 

суспільному і духовному житті України, спостерігається бажання 

церковних структур втручатися в освітній процес. Зрозуміла річ, що тут 

переслідуються дві мети. Перша – передбачає знайомство молоді з 

релігією як специфічною культурою, системою моральних цінностей та 

імперативів. Відповідно, різні конфесійні напрями пропонують освітнім 

закладам курси з християнської етики, православної культури, тощо. 

Погодимось, що це благородна місія. Друга мета – користуючись 

можливостями включення вищеназваних курсів у навчальний процес, 

отримати можливість пропагувати своє віровчення і тим самим 

продукувати релігійність. А ця форма діяльності створює низку проблем, 

оскільки, по-перше, до цього процесу не завжди залучаються люди, які 

мають педагогічну освіту, по-друге, кожна конфесія поза межами 

викладання курсів веде мову про істинність свого віровчення, що 

формує елемент конфліктності у міжконфесійних стосунках. 

Глобалізація, суспільні трансформації формують нове 

постмодерністське обличчя релігії в її поліконфесійному вигляді. 

Зауважимо, що плюралізм думок, світоглядів, релігійних переконань є 

нормальним явищем для демократичного суспільства. Власне, свобода 

совісті, як принцип, закріплена в «Загальній декларації прав людини», 

низці міжнародних пактів, ст. 35 Конституції України [4, с.12, 81-82]. 
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Враховуючи дихотомічність цієї проблеми, слід, на нашу думку, її 

зважено розв‘язувати. По-перше, це передбачено «Концепцією 

гуманітарного розвитку України до 2000 року». У першому розділі 

Концепції «Стан гуманітарного розвитку України» якраз визначаються 

причини актуалізації релігійного чинника в гуманітарному розвитку: 

1.Відносно високий відсоток віруючого населення (понад 50% 

дорослих) як результат створення в Україні умов для вільного 

оприлюднення світоглядної ідентичності, безперешкодної реалізації 

свободи совісті і, зокрема, релігійної свободи. 

2.Поліконфесійність України з потужною, постійно зростаючою 

мережею релігійних організацій, що відображає вагому присутність 

релігійного інституту в суспільстві. 

3.Стабільно високий авторитет діячів церкви, релігійних структур у 

суспільстві, на противагу низькому рівню довіри до державних інститутів. 

4.Відносно високий потенціал духовного впливу церков і релігійних 

організацій на духовний клімат: відносини, моральні оцінки в 

українському суспільстві. 

5.Суспільний резонанс низки державно-церковних та міжцерковних 

проблем [6, с.120-121]. 

Враховуючи важливу роль релігійного чинника в гуманітарному 

розвитку, слід мати на увазі й деяку проблемність цієї актуалізації. Це, 

наприклад, прагнення Церкви взяти на себе всю повноту функцій 

духовного розвитку особи та спільнот, їх виховання, ідейно-духовного 

супроводу впродовж людського життя. А це, у свою чергу, актуалізує 

проблему релігієзнавчого просвітництва. Чому релігієзнавче 

просвітництво займає важливе місце в гуманітарному знанні? В першу 

чергу, це пов‘язано з глобалізацією, яка змінює культурний простір при 

відкритості кордонів. Релігійний простір, наприклад, втрачає своє 

традиційне обличчя за рахунок притоку неспецифічних для нього 

релігійних течій (новітніх, наприклад). Це впливає на традиції, 

менталітет, культуру, соціум загалом. Виникають проблеми з 

ідентифікацією, оскільки релігія була завжди основним ідентифікатором 

етносів. Окрім того, кардинальні трансформації в суспільному просторі 

роблять його постмодерним, де релігія у певній мірі втрачає 

інтегративну функцію і перестає бути маркером, який визначає систему 

цінностей і спосіб життя населення. Приватизація, індивідуалізація 

релігії переводить її на особистісний рівень, робить її позаконфесійною, 

що нівелює таку функцію релігійних організацій як легітимація 

(узаконення) моральних норм та імперативів, стандартних типів 

поведінки. Факт виникнення громадянської релігії також є феноменом 

плюралістичного простору та викликом традиційним формам існування 
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релігії. Боротьба за релігійний простір, міжконфесійне протистояння, як 

і клерикалізація суспільства, є реаліями української дійсності, а тому 

потребують серйозної просвітницької роботи [1, с.413; 2, с.111-113].  

Які ж функції повинно виконувати релігієзнавство як гуманітарна 

сфера в постмодерному, плюралістичному суспільстві? 

Однозначно, населення, а тим більше молодь, повинні мати не 

фрагментарне знання, а широку інформацію про релігію як суспільний 

феномен. Оскільки суспільство поділяється на дві категорії світоглядно 

зорієнтованого населення, то, скоріш за все, повинні паралельно 

функціонувати дві системи освіти – духовна та світська, доповнюючи 

одна одну, але не претендуючи на чужий простір. Тут слід погодитись з 

професором А. Колодним, що їх потрібно розумно розвести [3, с.31]. 

Мабуть, потрібно і довести до людей різницю між релігійною та 

релігієзнавчою освітою, і визначити місце їх застосування. Дуже 

важливо, якщо мова йде про світське релігієзнавство, щоби при його 

викладанні враховувалися принципи об‘єктивності, історизму, 

позаконфесійності, плюралізму думок, свободи совісті. Звідси, основна 

мета релігієзнавства – дати молоді повний обсяг об‘єктивних, науково 

вивірених знань про релігію в різних її конфесійних формах, знань з її 

історії і суспільного функціонування [там само, с.52]. 

Зазначимо, що в громадянському суспільстві на державному рівні не 

може бути ні релігійної, ні атеїстичної освіти. У школі, таким чином, не 

повинно бути ані релігієзації, ані атеїзації, лише відповідне інформування 

про релігію і вільнодумство як специфічні явища культури. 

Сьогодні постає питання і про введення в навчальний процес теології, 

яка розуміється як релігієзнавство. Це, як ми думаємо, створить низку 

додаткових проблем, оскільки теології як такої не існує, вона завжди 

конфесійно зорієнтована, агресивно налаштована щодо інших релігійних 

вчень і спільнот. Окрім того, якщо вводити теологію в реєстр навчальних 

дисциплін, слід вносити поправки в законодавство про світськість освіти. 

Мабуть, варто також мати на увазі, що при поліконфесійності 

суспільного простору країни (понад 120 напрямків), лише світська освіта 

може слугувати чинником збереження єдності країни, міжнаціонального 

розвитку особи. Якщо ж мова йде про читання окремих курсів 

релігієзнавчого характеру, то тут не повинно бути регіонального 

впровадження на догоду окремим Церквам; ці питання повинні 

вирішуватись централізовано. 

Сьогодні існує думка, що шляхом релігієзації освіти можна підняти 

рівень моральності молоді, а відповідно, і суспільства. Думається, що це 

не так, оскільки аналіз показує, що програми з «Християнської етики» 

більше передбачають катехізацію, ніж моралізацію. В той же час, з боку 
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богословів висловлюється думка, що світськість освіти веде до 

моральної деградації, втрати моральних орієнтирів, а відсутність 

релігійної освіти, зорієнтованої на конкретні традиційні віровчення, 

зокрема християнські, через відсутність відповідної духовної 

відпорності, сприяє заповненню українського релігійного простору 

різними релігійними утвореннями [3, с.61]. На ці закиди можна було б 

відповісти так. Держава мала б подумати про формування такого змісту 

освіти, який був би зорієнтованим на актуалізацію в навчальному 

процесі потенціалу загальнолюдських норм моралі, а також на створення 

таких дитячих спільнот, які б заповнювали духовний вакуум, який є 

сьогодні. Церквам же слід було подумати над оновленням форм роботи, 

що припинило б перетікання «душ» в новітні релігії, які адаптовані до 

вимог постмодерну. На загал, ведучи мову про релігієзнавчу освіту, 

зауважимо, що в полісвітоглядній країні (70% віруючих та 30% людей з 

нерелігійною орієнтацією) та поліконфесійній країні (понад 100 

релігійних течій) релігієзнавча освіта повинна бути системою 

освітянської роботи, метою якої було б озброєння особи всією сумою 

знань про природу, сутність, функціональність, історію та географію 

релігії у великому різноманітті її конфесій. Це б толеризувало релігійний 

простір та динамізувало консолідаційну функцію релігії. 

Таким чином, релігієзнавча освіта в постмодерному та 

полікультурному суспільстві повинна бути світоглядно-плюральною, 

оскільки знайомить своїх реципієнтів з різними поглядами на релігії, 

конфесійно незаангажованою, тому що без будь-яких симпатій чи 

антипатій розкриває сутність віровчення, особливостей культу, характер 

історії різних релігійних течій [там само, с.61-62]. 

Духовне життя в сучасному світі перебуває, як ми про це 

зауважували раніше, на етапі постмодерну, характерними рисами якого є 

плюральність, відсутність єдиного бачення й оцінок, релятивізм, 

нехтування авторитетами. Українському суспільству, щоб не випасти із 

загального ланцюга цивілізаційного розвитку, слід вписуватися у 

загально визначені характеристики [3, с.68]. 

Підсумовуючи, зробимо такі узагальнення: по-перше, релігія є 

важливим чинником як формування духовного клімату суспільства, так і 

його консолідації; по-друге, як для населення, так і особливо молоді, 

важливо знати, які функції має релігія як в історичному розрізі, так і в 

сучасному постмодерному суспільстві; по-третє, об‘єктивні знання про 

релігію та її соціальну сутність може дати тільки світське 

релігієзнавство, побудоване на принципах історизму, плюральності, 

позаконфесійності та свободи совісті; по-четверте, завдання 

релігієзнавства полягає в тому, щоб в глобалізованому світі 
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запропонувати широкі знання як про різноманітні конфесійні 

напрямами, так і про цілісну роль релігії в консолідації соціуму та 

можливості бути засобом ідентифікації українського етносу. 
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 Ганна Кучерук (Чернівці) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ПОСТМОДЕРНОГО 

ПІЗНАННЯ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Філософське поняття постмодернізму, або як ще прийнято говорити 

«постмодерністської ситуації» передбачає відстоювання одиничного, 

індивідуального сумніву всупереч налагодженій системі. Так, О.Соболь 

вважає, що філософські проблеми знаходять у межах 

постмодерністського мислення більш реалістичне висвітлення, а 

постмодерністська постановка нових проблем сучасності стимулює 

розробку багатомірних уявлень про пріоритети, цілі й завдання людства, 

ініціює виникнення поліваріантних способів, засобів, стратегій їх 

здійсненням [1, с.65]. Вживаючи термін «постмодерн», йдеться не лише 

про назву та визначення певної епохи, обов‘язковим є причетність і 

чільне місце людини, яка є тут присутньою. Якщо людина модерну – це 

культуротворець, повністю одержимий вірою в розум та науку, то вже 

людина постмодерну розгублена у вихорі подій, зі втраченою вірою та 

розумінням навколишнього світу.  

У світлі таких різких змін та переосмислення парадигм, 

постмодерністський хаос проникає і у сферу гуманітарного пізнання, яке 

набуває нового значення. М.Бахтін, зокрема, свого часу зазначав, що 

основне завдання гуманітарного дослідження полягає в розуміння мови і 
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тексту як об‘єктивації культури. В гуманітарних науках розуміння 

приходить через текст, через питання до тексту, щоб можна було почути те, 

що автор мав на увазі у своєму підтексті, виявити певні наміри, цілі, 

причини. Тобто тут відбувається зіткнення двох суб‘єктів, адже думка 

автора є однією, а вже розуміння читача і його домисли іншими. Тож 

первинним для усіх дисциплін гуманітарних наук є мова і текст, а основним 

методом – реконструкція смислу і герменевтичне дослідження [2, с.8]. 

Звідси випливає, що ключовою проблемою гуманітарних наук є розуміння.  

Реальність, яку досліджує гуманітарне пізнання постмодернізму, – це 

текст, за яким стоять коди і цінності культури, попередні покоління, 

автор, епоха. Водночас він існує самостійно, а головне – це те, що до 

нього застосовуються певні загальні стандарти пояснення, такі як 

розуміння тексту, штучно вибудоване кожним суб‘єктом індивідуально. 

Нерідко унікальність і оригінальність втрачається в ході передання 

однакового смислу тексту, не кажучи вже про підтекст, який взагалі не 

розглядається. Тому можна припустити, що у постмодерністській 

методології відсутні усталені, логічні стандарти, вона ненормативна, а є 

швидше сукупністю добровільно і прагматично прийнятих суб`єктом 

настанов і підходів, які дозволяють формувати смисли тексту і вступати 

в діалог з іншими суб`єктами. На питання, якою є реальність, пізнавана 

суб`єктом, постмодернізм відповідає: вона така, якою її уявляє суб`єкт, 

тобто вона залежить від способу її репрезентації. І лише разом узяті 

репрезентації (кожна з яких обмежена) багатьох суб`єктів здатні 

наблизити нас до багатомірного і калейдоскопічного світу як тексту. 

Звідси випливає певна плюралістичність постмодерністкього розуміння 

гуманітарного знання, адже зосередивши свою увагу на чомусь одному, 

ми блокуємо надходження нової інформації, її розгляд  та прийняття.  

Представники постмодерну одним із своїх фундаторів вважають 

Ніцше, який вважав, що мова є не просто визначенням та описом світу – 

різноманітні форми висловлення та інші мови, насправді є абсолютно 

протилежними світами. Цим самим Ніцше похитнув впевненість 

філософів в тому, що слова – це лише інструмент пізнання, корисний для 

точного опису світу. До Ніцше вважалось, що мова здатна прозоро 

описувати світ за умови дії «чистоти розуму», але він ставить під сумнів 

об‘єктивність, раціональність розуміння світу і вказує те, що влада 

використовує знання для підтримки власних інтересів, а люди нижчого 

класу використовують знання для свого захисту. Згодом Л.Вітгенштайн 

у своєму трактаті «Філософські дослідження», підтвердив слова Ніцше. 

Він вводить поняття «мовної гри», в якому вказує на нерозривний зв'язок 

слів і діяльності, тобто що слова набувають значення лише в контексті 

конкретної дії. Елемент гри завжди присутній у нашому житті, однак він 
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досить непомітно проникає в мову, надаючи їй того значення, що є 

вигідним їй. Говорячи, про мову та текст загалом, слід звернути увагу на 

вчення Ж.Дерріда, який говорить, що світ культури і сама людина 

можуть розглядатися як нескінченний текст. Центральним поняття його 

філософії є поняття деконструкції. Деконструктивізм термінологічно 

поєднує «де» – розборку тексту і «конструкцію» – його збирання. У 

нього деконструкція націлена на подолання «чужого», «привнесеного», 

«офіційного» смислу тексту, який вибудований на домінування в ньому 

цілісності, тотожності, єдиного, логічно зв`язаного і водночас виявлення 

в тексті смислів «неявних», «прихованих», «позаметафізичних», смислів, 

які не передбачалися автором чи офіційною ідеологією, а тих смислів, 

які іманентно породжуються переструктуруванням елементів тексту або 

його інтерпретацією читачем.  

Деконструкція тексту передбачає дотримання певних вимог:  

а) виявлення та усвідомлення того, що текст завжди має свій 

«прихований» зміст; 

б) визнання того, що в тексті наявні, крім авторського, й інші смисли;  

в) текст здатний сам розповідати про себе, він існує та функціонує 

незалежно від автора й адресата (читача, дослідника); 

г) текст може вступати в суперечність з самим собою; 

д) визнання того, що неможливо створити абсолютно 

деконструйований текст, який був би позбавлений метафізичних 

елементів. 

Варто пам‘ятати,  що деконструкція не має за мету досягти єдино-

вірного смислу чи забезпечити достовірне відображення дійсності. 

Головна проблема в ній – як кожна людина спроможна усвідомити та 

зрозуміти текст і відкрити його смисл «для себе». Так чи так, наше 

сприйняття тексту здійснюється особистісно, залежно від наших 

цінностей тощо.  

Епоха постмодерну славиться тим, що задає безліч питань, відповіді 

на які не завжди можна знайти, однак саме  це цікавить філософів ще 

більше заглиблюватись в свої дослідження тієї чи тієї галузі знання і 

методологія гуманітарного знання тут не є винятком. 
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 Ольга Ліщинська (Львів) 

 

УКРАЇНСЬКЕ ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО  

І КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

 

Постмодерний період історії культури в умовах українського 

простору можна прослідкувати, починаючи від епохального розлому: 

розпаду Радянського Союзу та часу творення незалежної держави. 

Українська культура містить загальносвітові прикмети доби 

постмодерну. Однією з таких характерних рис є домінування візуального 

типу культури. Цариною найбільш повного його розгортання є 

мистецтво. Соціокультурні реалії сучасного візуального мистецтва 

визначені прикметами культури постмодерну: широким плюралізмом, 

еклектичністю, гетерогенністю культурних елементів. Постмодерна 

естетика та філософія мистецтва в українському науковому дискурсі ще 

не набула достатнього представлення.  

До аналізу сучасного українського візуального мистецтва можна 

застосувати семіотичний підхід О.Петрової, філософа, мистецтвознавця, 

художниці. Дослідниця розглядає мистецтво як систему, що 

розвивається за принципом динамічного контрасту між Мовою і Кодом 
[1, с.

 
39]

. Мова – це структура з історичною пам‘яттю, вона оберігає і 

підтримує традицію. Код – щойно створена художня структура, 

категоричний прорив за межі традиції, певні новації. Дослідниця вважає 

ці дві структури взаємообумовленими і такими, що відтворюють 

ситуацію «КодоМовності» мистецтва.  

Єдність Мови і Коду може бути осмислена як органічно закорінена і 

відповідна логіці художньо-естетичного буття характеристика українського 

актуального мистецтва. Адже навіть його поверховий розгляд засвідчує як 

наявність глибоких національно-культурних джерел, так і звернення до 

західноєвропейських постмодерністських художніх технік. 

Застосування вказаної методології дає змогу показати сутність і 

соціокультурну специфіку українського візуального мистецтва.  Цей 

підхід дозволяє накласти сітку координат горизонтального і 

вертикального зрізів. Вертикальний рівень (Мова) пронизує буття 

українського мистецтва у глибину культурно-історичних нашарувань, 

показує його зв‘язок з традиціями й культурними архетипами. 

Горизонтальний рівень (Код) розтинає тканину сучасного українського 

мистецтва як органічної складової нинішніх світових процесів 

культурної еволюції на рівні технік і художніх прийомів. 

Можна вважати, що змістовно-сутнісне наповнення сучасного 

українського мистецтва в основному визначене Мовою. Мистецька 
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рефлексія охоплює такі головні проблеми: національну ідентичність, 

соціальні та політичні реалії. Однією з перших актуальних проблем 

українського актуального мистецтва, що постало в умовах незалежності, 

стало розвінчання старих ідеологій, культурних стереотипів і активний 

пошук національно-культурної ідентичності. Проблема національної 

самототожності проходить наскрізно через сучасне мистецтво. 

Прикладом слугують проекти, представлені на Венеційських бієнале 

2001, 2003, 2005 та 2007 рр. (В. Сидоренка «Жорна часу», М. Бабака 

«Діти твої, Україно», колективний проект «Поема про внутрішнє море»). 

Сучасне мистецтво виконує функцію соціальної дієвості, є засобом 

змін. З поч. 1990-х рр. відбувається активне звернення до соціальної та 

політичної проблематики, спостерігається відхід від ескапізму. 

Показовим є проект О.Чепелик «Генезис/Genesis» художня виставка 

<НеМОВлялька-фрагмет> (2008 р.), присвячений темі маніпулювання 

людиною, використання її як засобу в політичних, рекламних, 

естетичних цілях. Набуває поширення акціонізм, вихід у суспільний 

простір. Найбільш помітні соціальні та політичні художні ініціативи 

демонструють групи Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір) 

та SOSка. Національно та соціально насичені аспекти актуального 

мистецтва визначені принципом його «мовності». 

Формотворчі вияви українського візуального мистецтва вводять його 

в царину актуальних новітніх візуальних художніх технік, що тяжіють 

до Коду. Нові техніки і мистецькі прийоми (інсталяція, асамбляж, 

перформанс, відео-арт, мистецька акція, хеппенінг, арт-об‘єкти, 

комбіновані техніки та ін.) задають візіоцентричний формат художньої 

практики. Нові техніки постали на основі класичного мистецтва, але 

позначені колоритом постмодерної доби. Вони засновані на прикметних 

ідеях культури постмодерну. Так, асамбляж та інсталяція реалізовують 

ідеї плюралізму, еклектичності, хаотичності, гетерогенності. Мистецтво 

дії (мистецька акція, хеппенінг і перформанс) відображає необарокові 

риси: ігрове начало, театральність, перформативність, іронічність, 

пародійність, синтетичність. Акціонізм стирає межу між твором 

мистецтва і навколишнім простором; представляє один з варіантів 

осмислення взаємин мистецтва і реальності.  

До прикладу, формотворчим виявом візуального мистецтва є 

представлені на 55-му Венеційському бієнале у 2013 р. українські 

роботи: інсталяція Г. Зіньковського «Книга людей» – своєрідна галерея 

більше тисячі осіб у рамках зі сірникових коробок (представляв 

Україну.); робота Ж. Кадирової – відеофільм про «життя» її пам‘ятника у 

Шаргороді; відеотвір М. Рідного «Монумент», що фіксує процес 

демонтажу радянських пам‘ятників і встановлення нових. 
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Отже, сучасне українське візуальне мистецтво можна представити як 

КодоМовну систему, згідно з якою воно має змістовно-сутнісною 

специфіку (визначену Мовою) та новітні формотворчі вияви (спричинені 

Кодом). КодоМовний методологічний підхід дозволяє проаналізувати 

філософію сучасного мистецтва та актуальну художню практику. 
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 Віталій Мудраков (Чернівці) 

 

ЕТИЧНІ КОНОТАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ 

Ф. НІЦШЕ У СВІТЛІ ІДЕЙНИХ ПОШУКІВ AFTER-

ПОСТМОДЕРНУ 

 
Ф. Ніцше – філософ, який значною мірою визначив нову культурно-

філософську орієнтацію й основні риси некласичного типу мислення. Саме 
з його ідейних шукань починається відлік так званої новітньої філософії. 
Неможливо заперечувати колосальний вклад мислителя у філософську 
науку: культура, мораль і, особливо, релігія – усьому знайшлося місце в 
його неакадемічних рефлексіях. Неординарність і оригінальність 
Ф. Ніцше утверджують модерні спроби верифікацій та імпульсують 
пролог для нової стилістично-модернової світоглядно-філософської епохи, 
констатуючи проблематизацію самим життям старої кантівської чесності 
та добросовісності. Попри всі інкримінації, загальновизнаним є те, що 
ніцшеанські тональність і ритм дали життя і вектор розвитку багатьом 
мисленнєвим тенденціям (деконструктивізм) й мистецько-культурним 
напрямам (дадаїзм, абстракціонізм, сюрреалізм) постмодерну, а 
«стилістика мислення, методологія і мовні парадигми стали надовго 
зразками й нормами європейської ментальності» [4, с. 712-713].  

Ніцшеанські манера та стиль філософування вирізняються високою 
значущістю для філософської симфонії й нині. У сучасних формаціях 
постмодерністської філософії, себто after-постмодерну, його ідеї 
постають генеративною програмою змісту та розв‘язанням основної 
проблеми останнього – «кризи ідентифікації». Плюралізм методології 
Ф. Ніцше, на наше переконання, припускає можливість виправданого 
використання різноманітних методів, форм і засобів, які можуть 
поєднуватись між собою на принципах і засадах доповнюваності. 
Скажімо, «переоцінка цінностей» в повній реалізації можлива за умов 
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«смерті Бога», відтак, формується вимога становлення на «шлях до 
надлюдини» через «вічні кола повернення» як перевірки і забезпечення 
якісно іншої етичної продуктивності. Подібний бриколаж ми визначимо як 
«трансетика», яка своєю чергою продукує ніцшеанську «концепцію 
релігійності», звісно, релігійності не догматичної, та все ж його філософія 
багато в чому є, по-своєму, сакралізованою. Такий підхід уможливлює 
розв‘язання проблеми ідентифікації через «воскресіння суб‘єкта».  

У цьому контексті сучасні філософи ведуть мову про 
фундаментальну векторність трансформацій парадигми постмодерну. 
Один з яких актуальний для нашої розвідки: «вектор програмного 
неокласицизму, тобто «культурного класицизму в постмодерністському 
просторі» (М. Готдінгер)» [2, с.7]. Його ідейно-смисловий фундамент 
передбачає суттєве пом‘якшення критики референціальної концепції 
знаку і відмову від радикальної елімінації феномену означуваного в 
якості детермінанти етичної семантики. Окреслена настанова інспірує 
формулювання такого завдання як «реанімація значення» і «регенерація 
втрачених значень» як в денотативному, так і в аксіологічному смислах 
цього слова. Перше, як на нас, досить вдало втілює сучасний дослідник 
Е. Макінтайр, котрий вносить в атмосферу сучасних інтелектуальних 
змагань шляхетний дух моральної традиції шляхом переосмислення 
функціонуючого ніцшеансько-постмодерного тезаурусу [1]. Поряд з 
цим, М. Онфре відновлює та по-новому розкриває методологічну 
предикативність Ф. Ніцше шляхом актуалізації «занадто людських» 
недоліків і пристрастей сучасної людини в контексті його етико-
релігійних сентенцій [3]. Як перший, так і другий, перебуваючи в межах 
сучасної некласичної філософської парадигми, постають генераторами і 
популяризаторами (кожен по-своєму) ніцшеанських ідей, «вселяючи 
надію» в суб‘єкта, визнаючи залежність методів пізнання від 
властивостей, особливостей і завдань, його концептуальних орієнтацій і 
ракурсів підходу до дійсності. Вельми оригінальною видається 
філософська інтерпретація і бачення ніцшеанського у світлі сучасних 
трансформацій С. Шаапа. Його спосіб ідентифікації об‘єктивується як 
здатність людини оцінювати цінності «в світі, який нам чимось 
підходить» [5, с.27], а позиція визначається як «переоцінка етичного 
життя» [6]. Таким чином, продовжується реалізація, власне, вектору 
методологічного плюралізму Ф. Ніцше, що своєю чергою призводить до 
актуалізації та потенціалізації відповідних проблемних спектрів у 
рамках постмодерністського типу філософування. 

Отже, ніцшеанські етико-релігійні концепти постають механізмами 
ідейно-світоглядних зрушень та, власне, фундаментальним вектором 
трансформації парадигмальних настанов постмодерну, принаймні на 
сучасному етапі його розвитку, що реалізуються через інтерпретацію та 
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ре-інтерпретацію. Нестандартність філософсько-етичної семантики 
Ф. Ніцше відкриває нові горизонти її сутності – без покори і поклоніння, 
як процес поглиблення себе в динаміці власної буттєвості: смисл як рух, 
а це містить певний потенціал імунітету проти релігійного фанатизму, 
ритуалістичності, нетолерантності. Сприяє протистоянню поп-
тенденціям: ідеологічного омасовлення, «релігійного гламуру» та 
продукування псевдокультури. 
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 Світлана Повторева (Львів) 

 

УМБЕРТО ЕКО ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЗОК ФІЛОСОФІЇ І 

НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У СТРУКТУРАЛІЗМІ ТА 

ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМІ 

 
Вельми популярний в сучасному західному світі (також в Україні) 

видатний італійський філософ, один з найбільш яскравих представників 
постструктуралізму Умберто Еко в ряді своїх фундаментальних праць, 
зокрема ―Відсутня структура. Вступ до семіології‖, ―Роль читача. 
Дослідження із семіотики тексту‖ та інших, значну увагу приділяє 
осмисленню взаємовпливів сучасної філософії і методології 
гуманітарних наук. Виразним втіленням наукової методології постає для 
вченого структуралізм, а у якості новітньої філософії він розглядає 
постструктуралізм. Критикуючи претензії представників структуралізму 
на створення сучасної філософії розуму, У. Еко демонструє, як, за 
законами діалектики, методологія, яка проголошувала себе втіленням 
нового раціоналізму, породжує філософію, основою якої є ірраціоналізм. 

Еко передбачив тенденції розпаду структуралізму як онтології, 
народження нової філософії, представники якої відрікатимуться від 
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структуралістського дискурсу і пов‘язаних з ним просвітницьких ілюзій. 
―Відкат від структуралізму‖ рядом західних інтелектуалів почав 
сприйматися як ―криза розуму‖.  

Аналізуючи причини кризи структуралізму, У. Еко відзначає, що у 
Франції перемогло бажання приховати, що структуралізм – це метод, і 
дуже плідний, видавши його за певну філософію, бачення світу, 
онтологію. Вчений вважає претензії структуралізму на статус філософії 
необґрунтованими. Неодноразово він наголошує, що структуралізм як 
онтологія – внутрішньо суперечливий і тому приречений на розпад. У 
якості ж певного методу цей напрям є дуже ефективним для 
гуманітарних наук. Сам Еко у своїй науковій діяльності постає як 
структураліст, на його творчість у свій час кардинальний вплив справили 
структурна лінгвістика і російський формалізм. 

У. Еко наголошує, що у структуралізмі будь-яка абстрактна вправа з 
комбінаторної логіки поставляє ―істинні‖ моделі реальності. Зокрема, він 
критикує К. Леві-Строса за намагання будь-яку елементарну 
міфологічну структуру представити як структуру розумової діяльності і, 
отже, структуру Духа. У якості такої структури опиняється опозиція – 
бінарний принцип, тобто цей робочий інструмент логіки кібернетичного 
моделювання перетворюється на Філософський Принцип. 

У. Еко засвідчує появу постструктуралізму як певної антионтології, 
яка вибудовується на основі суперечностей структуралістської онтології. 
Вчений відзначає, що сучасний постструктуралізм користується тими ж 
самими поняттями, що і структуралізм. Водночас, на думку У. Еко, для 
постструктуралізму, як одного з головних напрямків розвитку західного 
мислення, характерним є перехід від моделей раціонального порядку до 
відчуття хаосу і кризи, що превалює в сучасному світі.  

Фундаментальною позицією У. Еко є орієнтація на зміщену, ухильну 
природу нашого знання про реальність, визнання методологічного, а не 
онтологічного статусу теорії і гіпотетичної сутності структур, на відміну 
від загальної настанови структуралізму про наявність основоположної 
структури розуму. Справжня структура, на думку італійського 
мислителя, завжди відсутня. Характерним, у цьому аспекті, є його 
варіант деконструктції, яка має на меті не з‘ясування фундаментального 
досвіду буття, а всеохопну негацію буття як такого. Для У. Еко 
характерне уявлення про рівноправне існування Порядку й Хаосу 
(―Хоасмос‖), ідеал нестабільності, нежорсткості, плюралізму. Він 
виразно проводить постструктуралістську тенденцію щодо призначення 
семіології, яка повинна через мову ―оголити‖ механізм стовреності 
культури, стати інструментом демістифікації і деідеологізації, 
експлікувати правила ―кодового перемикання‖ в культурі. 
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 Ірина Починок (Чернівці) 

 

ГУМАНІТАРНО-ЕПІСТЕМНІ ВИМІРИ НАРАТИВУ 

 

1. Існує глибинна спорідненість наративного дискурсу та 

гуманітаристики, в тому числі гуманітарно-наукового знання. Їх 

сумірність узасадничена соціокультурно і передбачає розуміння людини 

як об`єкта і суб`єкта історії – реально здійснюваної та розповідної 

(описової), репрезентованої текстами як «первинною даністю» 

(М. Бахтін) гуманітарного пізнання. Гуманітарно-епістемна 

предметність має принципово наративний характер у єдності її трьох 

аспектів: знаково-символічного, процесуально-традиційного та ціннісно-

смислового вимірів. 

2. Гуманітарно-епістемне значення наративу актуалізується в міру: 

а) кризи християнської філософії історії та пов‘язаних з нею 

філософських моделей історичного розвитку, їх неспроможності дати 

адекватну відповідь на глобальні виклики сучасності; б) усвідомлення 

обмеженості раціоналістичних схем пояснення світу людини, зокрема, 

осягнення цінностей та смислів людського універсуму на основі 

природничо-наукового методологічного редукціонізму. Наратив виникає 

і розвивається як реакція на ці поразки і, водночас, як така гносеологічна 

реконструкція людського буття, у якій значення та смисли діянь 

конкретно-історичних суб`єктів розкриваються через смислову 

цілісність історії і навпаки. Наративні історії не об‘єктивно-закономірні, 

а ціннісно-смислові, людиномірні. 

3. У наративі його предметно-методична визначеність 

конституюється самою розповідною історією, розгортанням її сюжету у 

модусі провідної ідеї (смислу), початку, основної частини та закінчення в 

контексті норм та ідеалів культури. При цьому допускається і стає 

неодмінним «інтелектуальне експериментування» історичним матеріалом, 

яке б максимально враховувало всі раціональні та ірраціональні потенції 

суб‘єкта, а також сутнє і належне світу людини. Така смислова повнота 

наративу забезпечує йому значний гуманітарно-епістемний потенціал, 

його значення як важливого елемента сцієнтистських і асцієнтистських 

методологій, міжпредметних підходів, ситуаційних досліджень тощо. ―В 

останні два десятиріччя образ людини, яка розповідає історію за 

матрицями, що задаються культурою, стає основою підходу, спільного для 

юриспруденції та психоаналізу, історичного пізнання та літературної 

критики, семіотики і філософії‖ [3, с.523]. Тим-то наратив стає важливою 

компонентою ідеалів науковості знання. 
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4. В ідеалі опису та пояснення наратив сприяє зближенню і 

взаємодоповнюваності цих процедур, які в гуманітаристиці тривалий час 

вважалися альтернативними. Про посилення інтегративних функцій 

наративу свідчать: а) виявлення в нових системах логік (деонтичній, 

модальній, норм і оцінок) двоїстого – описово-оціночного – характеру 

принципів і законів наукових теорій (А. Івін); б) тенденція подолання 

протиставлення номотетики та ідеографії в концепції «ідеальних типів» 

(М. Вебер) і аналіз «опису» та «пояснення» як моментів герменевтики 

людського буття (М. Гайдеґер, Г.-Ґ. Ґадамер);  в) синтез у світ-системній 

методології пояснення тривалих і глибинних макрозмін сучасної 

цивілізації та опису її ціннісно-смислових засад на мікрорівні 

(І. Валерстайн); г) виявлення структурної подібності між дедуктивно-

номологічними поясненнями у природознавстві та пояснень на основі 

соціальних норм і правил у гуманітарних науках і можливість 

аналітично-лінгвістичного взаємопереведення дедуктивних і наративних 

пояснень (А. Данто). 

5. В ідеалі обґрунтування знання наратив сприяє подоланню 

обмеженості традиційних підходів у доведенні загальності та 

доконечності істин науки на «абсолютно достовірних» засадах, вносячи 

в процес обґрунтування елементи творчості, аксіологічні виміри, 

принципи плюралізму та гуманізму. Наративістська стратегія 

обґрунтування узгоджується з ціннісно-смисловим характером 

гуманітарного знання та його людиномірністю. Вона виключає 

монополію будь-якої «єдино вірної» позиції обґрунтування, захищаючи 

плюралізм обґрунтувальних підходів і випробовуючи гуманітарне 

знання критеріями не лише істинності, а й життєвої правди, 

достовірності, мудрості тощо. Наратив заново перевіряє значущість 

гуманітарного знання досвідом історії, традицій, мови, мистецтва, 

духовності, і цей досвід «заповідає таку істину, до якої слід 

прилучитися» (Г.-Ґ.Ґадамер). Тим-то наративістське обґрунтування 

нерозривне з настановами конвенціоналізму, релятивізму та 

прагматизму, воно контекстуальне, заперечує можливість остаточного 

обґрунтування знання і націлене на забезпечення його особистісними 

смислами. 

6. У структурі ідеалу побудови та систематизації знання наратив 

понижує універсалізацію гіпотетико-дедуктивної моделі організації 

наукового знання, зразком чого слугує наративний характер історичного 

знання. «Історія як соціально-гуманітарна наука має свої особливості: в 

ній відсутні строгі дедуктивні теорії, що мають математичну форму, 

часто в якості теорії для історичної науки приймаються положення 

філософії історії, соціальної філософії чи історіософії. В історії 
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розроблені специфічні способи отримання емпіричного матеріалу – 

вивчення письмових джерел, свідоцтв, документів, залишків 

матеріальної культури і неможливе застосування експерименту у 

природничо-науковому значенні для отримання та перевірки знання. 

Предметом дослідження є не лише реальна подія в її минулому, а й 

документальне свідчення про цю подію, що суттєво ускладнює завдання 

історика. За всієї специфіки історія є повноцінною наукою» [1, с.336-

337]. У побудові й організації гуманітарного знання наратив націлює на 

врахування його теоретичної та ціннісної опосередкованості, зв‘язку з 

життєвими інтенціями суб‘єкта, соціокультурними контекстами та 

публічними дискурсами. Гуманітарне знання повинно вибудовуватися 

так, аби забезпечувати смислову зв‘язність з діями людини в аспекті 

минулого, теперішнього та майбутнього. 

Аналіз гуманітарно-епістемних вимірів наративу дозволяє виявити 

його вплив на пом‘якшення методологічного ригоризму традиційних 

норм науковості знання і формування нового образу наукової 

раціональності. 
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 Ольга Сінькевич (Львів) 

 

НАРАТИВ І ТЕЗАУРУС В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ 

МЕТОДОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 

 

Сучасна доба характеризується радикальною трансформацією 

методології гуманітарного знання, котра обумовлена рядом об‘єктивних 

причин. 

Перш за все, назріла теоретико-методологічна проблема недостатньої 

ефективності сцієнтистської парадигми в пізнанні та інтерпретації 

соціокультурної реальності та необхідність пошуку і застосування нової 

–гуманістичної – парадигми соціокультурного пізнання. 
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Потреба у перегляді та суттєвому оновленні методологічного багажу 

та методичного інструментарію гуманітарного знання визначається його 

сучасним станом, загальною динамікою розвитку науки на рубежі ХХ-

ХХІ ст., формуванням нової інтелектуальної ситуації, котра 

характеризується розмиванням меж між фундаментальним та 

прикладним знанням, широким синтезом соціо-гуманітарних та 

природничо-наукових підходів.  

Новий напрям розвитку гуманітарних наук, зокрема наук про 

культуру, заданий «постмодерністським викликом» та «лінгвістичним 

поворотом». Численні аспекти постмодерністської теорії розширили 

арсенал засобів аналізу артефактів культури та дозволили створити нові 

моделі їх інтерпретації. 

Важливим аспектом в сучасних культурологічних дослідженнях 

стало розуміння єдності наукового знання, котре дозволило виявити 

евристичний потенціал міждисциплінарного підходу у цій галузі 

наукового знання, активного діалогу з філософією, соціологією, 

психологією, лінгвістикою, застосувати теоретичні концепції теорії 

інформації, синергетичної парадигми. 

Потреба в оновленні для вітчизняної гуманітарної науки була 

викликана також тим «методологічним шоком», котрого вона зазнала 

внаслідок краху офіційної «єдино вірної» марксистської парадигми. 

Наслідком вказаних процесів став динамічний розвиток різних сфер 

культурології, розширення її предметного поля, утвердження нових 

методологічних парадигм.  

Однією з найбільш продуктивних для такого роду досліджень стала 

наративна парадигма. 

В античному світі поняття narratio використовувалось як технічний 

термін, котрий позначав частину промови оратора, що слідувала за 

проголошеною тезою. Буквальне тлумачення слова наратив в сучасній 

мові (англ. та фр. narrative) – розповідь, оповідь, оповідання. 

Наратив як категорію сучасної філософії пов‘язують з становленням 

феноменології, яка визначала своїм завданням безпосередній опис 

досвіду свідомості, котра пізнає, та виділення у ньому сутнісних рис. 

Ядром феноменології є поняття інтенційності – властивості людської 

свідомості спрямовуватись на певний об‘єкт, виявляючи при цьому 

суб‘єктивну компоненту: вибірковість, зацікавленість, емоційне 

проживання акту споглядання.  

Щоб осягнути людину та світ, вважали прихильники феноменології, 

необхідно вивчати досвід реальних людей, котрі живуть у реальному 

світі, та за допомогою наративного аналізу – тлумачення смислу, котрим 
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люди наділяють ті події, які вони проживають і переживають, – 

поглиблювати своє розуміння буття.  

Формування наративної парадигми пов‘язане і з герменевтикою, 

зокрема, з працями Ф.Шляєрмахера, В.Дільтая, Г.-Ґ. Ґадамера, П. Рікера.  

Наратив є найважливішим механізмом упорядкування людського 

досвіду, спосіб розуміння та пояснення дійсності. «Наративне знання» 

має універсальне розповсюдження: воно притаманне як повсякденній 

свідомості, так і в художній практиці, антропології, соціології, філософії. 

Американський психолог та педагог, визначний спеціаліст в галузі 

дослідження когнітивних процесів Д. Брунер, один з прихильників 

наративної парадигми, писав: «Логічне мислення – не єдиний і навіть не 

найбільш поширений тип мислення. Останні кілька років я шукав інший 

його вид, котрий достатньою мірою відрізнявся б від логічного: таку 

форму мислення, котра набирає вигляду конструювання не логічних або 

індуктивних аргументів, а оповідей або описів» [1, с. 9]. На його думку, 

життя, як воно є, невіддільне від життя, про яке розповідають, життя – не 

те, що було, а те, як це проінтерпретовано та переінтерпретовано, 

психічна реальність.  

Наративна парадигма полягає у намаганні упорядкувати, здавалось 

би, випадкові факти та явища в таку несуперечливу послідовність, котра 

являє собою закінчену історію, яка розгортається з початку до кінця і 

відповідає на питання «що сталось?», «як це було?» 

Отже, поняття наративу можна визначити таким чином: це історично 

та культурно обумовлена інтерпретація певного аспекту світу з певної 

визначеної позиції. 

Наратив має часову структуру: розповідь розпочинається, триває і 

завершується. 

Наратив ґрунтується на переконанні суб‘єкта в тому, що будь-яку 

ситуацію людського буття можна інтерпретувати різними способами. Це 

є наслідком «онтологічного сумніву» в існуванні об‘єктивних, 

незалежних від оповідача історій. 

Суб‘єкт намагається свідомо і цілеспрямовано структурувати події 

таким чином, щоб в оповіді був присутній сенс, котрий розкривається 

через мету і конкретний результат. 

Наратив діалогічний, він завжди передбачає наявність Іншого, який 

виступає не в ролі пасивного реципієнта, а його співавтора. 

Наратив передбачає складність розуміння, наявність в оповіді 

багатьох сенсів, завдяки чому набуті знання збагачуються нюансами. 

На рубежі століть методологія, однією з ключових категорій котрої є 

наратив, змістовно збагатилась тезаурусною парадигмою суб‘єктної 

організації гуманітарного знання. 
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Центральним поняттям цієї концепції виступає тезаурус (від грецьк. 

θησασρός – скарб, скарбниця, запас того, що має особливу цінність). У 

сучасній науковій термінології – в лінгвістиці, семіотиці, інформатиці, 

теорії штучного інтелекту та інших сферах знання – тезаурус означає 

певним особливим чином накопичення, якому притаманна 

систематизація даних та їх орієнтуючий характер. Саме таке розуміння 

тезаурусу покладене в основу змісту цього поняття у 

загальногуманітарній методології. У найбільш широкому значенні 

тезаурус – це структуроване уявлення та загальний образ тієї частини 

світової культури, котру може засвоїти суб‘єкт і котра об‘єднує їх на 

основі суб‘єктивної картини світу. 

Концепція тезаурусного підходу значною мірою ґрунтується на 

лінгвістичній філософії Л.Вітгенштейна, котрий у своїх «Філософських 

дослідженнях» сформулював власну теорію суб‘єкта як Я, котре несе в 

собі структуру світу і тим самим визначає його кордони.  

Проблему утвердження суб‘єктності в сучасному суспільстві 

розглядає й Ю.Габермас. На його думку, нині, в добу девальвації ролі 

традиції, релігії, авторитету вождя, зростає усвідомлення автономії 

індивіда, його права самому приймати рішення, виходячи з власних 

критеріїв. Людина створює «повністю індивідуальний життєвий проект», 

щоб залишатись самою собою у мінливій реальності. Однак, будучи 

істотою соціальною, вона потребує Іншого. Визнання цього Іншого 

призводить до розширення меж «Ми», яке відбувається завдяки 

визнанню права Іншого залишатись собою, налагодженню діалогу. 

Тезаурус характеризується наступними рисами: повнота, істотність, 

системність, орієнтативність.   

Значення поняття «тезаурус», котре відображає повноту знання 

(інформації) для певного суб‘єкта за певною ознакою, обумовлює одну з 

характерних рис тезаурусного підходу – повноту. Повнота в даному 

контексті означає, що інформація за цією ознакою визнається 

достатньою для конкретної мети. Таким чином, повнота – це не 

кількісна, а якісна характеристика. 

Разом з тим слід зазначити, що будь-який тезаурус неповний у 

порівнянні з дійсним змістом реальності, оскільки вона не може бути 

усвідомлена і залучена в людську діяльність у повному обсязі як на рівні 

індивіда, так і на рівні суспільства. Отже, можна говорити про поле 

асоціацій, семантичне поле, понятійне ядро. 

Він може бути фрагментарним, мозаїчним, внутрішньо 

суперечливим, однак незважаючи на це він є цілісним, оскільки в ньому 

відображена цілісність суб‘єкта пізнання. Це, своєю чергою, обумовлює 
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неповторність тезаурусів, а отже і збагачує палітру сприйняття світу 

цілою гамою нюансів. 

Інший атрибут тезаурусу може бути визначений за допомогою 

синонімічного ряду істотність,  суттєвість, значущість. Ця риса 

обумовлена суб‘єктом – його цілями, потребами, інтересами, 

установками. Повнота тезаурусу – це не хаотичне нагромадження 

інформації, а ієрархічна система, котра відображає суб‘єктивні уявлення 

про світ і укладається за законами ціннісно-нормативної системи. В 

основі цієї ієрархії лежить ціннісне відношення «свій-чужий- ворожий». 

Цінності утворюють основу соціокультурних кодів – установок та 

заборон, котрі регулюють широкі зони людської життєдіяльності. 

Своє і чуже характеризуються протяжністю та різною інтенсивністю: 

це те, що можна зобразити як концентричні кола навколо суб‘єкта, одні з 

яких знаходяться ближче, інші далі від нього, отже, як своє, так і чуже 

може бути більш чи менш близьким до нього. Все нове, що потрапляє в 

сферу уваги суб‘єкта, має бути освоєне, тобто «зроблене своїм». Нове, 

котре може сприйматись як чуже, пов‘язане з ситуацією вибору з кількох 

можливих варіантів та співвіднесення з минулим досвідом. За певних 

умов воно може стати своїм, отже - розширити межі тезаурусу.  

Якщо своє і чуже перебувають у діалектичній взаємодії, то вороже – 

це те, що сприймається суб‘єктом як антицінність, для нього немає місця 

в даному тезаурусі і «перетинати кордон» тезаурусу він може лише у 

формі його критики. На розрізненні своє-чуже-вороже вибудовується 

картина світу, котра формується в свідомості індивіда процесі 

соціалізації та набуття ним соціальної ідентичності. 

Інший атрибут тезаурусу – системність. Систематизація інформації є 

одним з його головних завдань, однак ця систематизація носить 

специфічний характер. Цю специфіку можна охарактеризувати таким 

порівнянням: енциклопедичний словник побудований за алфавітним 

принципом, тезаурусний же словник – за принципом семантичних, 

смислових, асоціативних зв‘язків.  

Атрибутом тезаурусу виступає й його функція забезпечення 

орієнтації суб‘єкта в оточуючому середовищі і тим самим його 

життєздатності. Ця орієнтація не обмежується адаптаційною стратегією, 

адже суб‘єкт не може пасивно відтворювати дійсність: він неодмінно її 

переструктуровує.  

Її важливим елементом є творчість, експеримент, дестандартизація, 

котрі є неодмінним компонентом конструювання реальності та 

розв‘язання конкретних ситуацій. Творче переосмислення культури 

становить герменевтичний аспект тезаурусу.  
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Опорними точками тезаурусів слугують концепти. Концепт – це ніби 

згусток культури у свідомості людини, те, у вигляді чого культура 

входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – те, за 

посередництвом чого людина – пересічна, звичайна людина, не «творець 

культурних цінностей» – сама входить в культуру, а в окремих випадках 

і впливає на неї. На відміну від понять, концепти не лише мисляться, а й 

переживаються, являючи собою «мислеобрази». Структура концепту 

включає крім понятійної основи соціо-психо-культурну складову, котра 

не стільки мислиться, скільки переживається суб‘єктом, вона включає 

асоціації, емоції, оцінки, національні образи та конотації, притаманні 

даній культурі. 

Ця трактовка концепту розмиває його визначеність: що ж таке 

концепт – поняття чи образ? І якою мірою це структура свідомості? 

Вочевидь, балансувати на грані між поняттям та образом – одна з 

властивостей концепту як особливої структурної форми свідомості. З 

аналітичною метою, зрозуміло, можна диференціювати концепти-

поняття та концепти-образи, однак цим скоріше затемнюється, ніж 

прояснюється сутність питання. В одних концептах може бути яскравіше 

представлена логічна основа, котра іде від поняття, в інших більш 

виявляє себе образ як такий, однак у всіх випадках можна побачити їхнє 

зрощення. Поєднання в концепті образу та поняття дозволяє йому 

вбудуватись як в інтелектуальне, так і в чуттєве життя людини, в буття 

як цілісність, без чого орієнтація в соціокультурному просторі була б 

неможливою.  

Концепт несе в собі емоційну оцінку, він дозволяє «нарощувати»  

смисли, породжує багатозначність, збільшує варіативність застосування. 

Елементом структури тезаурусу є також стереотип, котрий являє 

собою стійкий образ, свого роду кліше, соціальної реальності, котрий за 

своєю гносеологічною природою є інструментом мінімалізації 

пізнавальних зусиль. Стереотип слугує свого роду «лезом Оккама» – 

пізнавальним принципом бережливості, котрий сформульований таким 

чином «Не слід примножувати існуюче без необхідності». Стереотип не 

ставить своєю метою відображення індивідуальності та неповторності 

реальності, це полюсний маркер за принципом «чорне-біле». Його 

істинність або хибність не має значення, головне – орієнтаційна 

достатність. 

Наратив і тезаурус, постійно перетинаючись, утворюють дві вісі 

нашого осягнення життя, людини, культури. У наративі завжди буде 

втрачена повнота тезаурусу, в тезаурусі – динаміка наративу.  

Наратив – це своєрідна спроба створення людиною певної 

конструкції культурної реальності, котра ґрунтується на 
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цілеспрямованому, несуперечливому, діалогічному пізнанні. Наратив 

включає два елементи: «генероване свідомістю відображення дійсності» 

та відповідні інтерпретаційні процедури. Наративна модель містить 

повне знання суб‘єкта про певний об‘єкт – його характерні ознаки, 

контекст, в якому він існує, зв‘язки з іншими об‘єктами. Це знання 

поєднується з минулим досвідом і наповнюється новим сенсом. Наратив 

допомагає поєднати різні сфери досвіду людини, упорядкувати їх в часі, 

уявити своє майбутнє як продовження певних історій. 

Тезаурус – фрагментарна, непослідовна і нерідко логічно 

суперечлива картина, заснована на семантичних, емоційних, смислових, 

асоціативних зв‘язках. Тезаурусне розуміння ґрунтується на активності 

суб‘єкта, його вибірковій ціннісно-смисловій спрямованості, фокусі на 

тематичному змісті, асоціативних та емоційних відхиленнях від головної 

теми, культурній обумовленості структури знань, котрі є основою 

розуміння. Таким чином, тезаурусний підхід – це такий спосіб суб‘єктно 

організованого гуманітарного знання, котрий відповідає місту і ролі 

суб‘єкта в оточуючому світі і дозволяє йому цей світ осягати, 

орієнтуватись в ньому, змінювати його, реалізуючи власний творчий 

потенціал. Тезаурусний підхід дозволяє розкрити послідовність, логіку, 

ієрархічність пізнання сучасної соціокультурної реальності, накопичити 

та структурувати результати цього пізнання.  Він дозволяє дослідити 

специфіку сфери суспільних відносин, історії, політики, техніки, науки, 

філософії, релігії, моралі, мистецтва, мікро- та макросередовища 

людського існування. Тезаурусний підхід озброює дослідника новими 

засобами для опису і розуміння тих явищ і процесів, для яких характерне 

«тезаурусне зрощення» – змішування смислів, поєднання 

протилежностей, характерне для культурної динаміки перехідних 

періодів. Він дозволяє розширити культурний тезаурус, котрий 

визначала традиція, новими елементами, які відображають сучасний 

стан культурного буття людини, побачити складні процеси 

взаємовпливів та взаємопроникнення різних стійких шарів тезаурусів, 

присутніх у високій та масовій культурі. 

Реалізуючи евристичний потенціал обох вказаних підходів, 

культурологія, як важлива сфера гуманітарного знання, дозволяє 

розкрити багатоманітність на багаторівневість соціокультурної 

реальності сьогодення. 
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 Дмитро Фокшей (Чернівці) 

 

СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ АГРЕСІЇ  

У ПСИХОАНАЛІЗІ ТА ЙОГО ВИЯВИ У ПРОСТОРІ 

СИМУЛЯЦІЇ ТА СИМУЛЯКРІВ 

 

Однією з найхарактерніших рис сучасного світобачення є особливе 

значення, яке людина надає агресії та її різноманітнім проявам. 

Прийнятним є стереотип, що саме необдуманість та ірраціональсть дій є 

найвищим проявом власної «конкурентоздатності», інстинкту 

виживання, які й допомагають справитися зі складними ситуаціями в 

постіндустріальному суспільстві. Наша сучасність є епохою 

постмодерну, яка протиставляється епосі модернізму на основі 

ірраціональності буття людини. На жаль, навіть з огляду на 

демократичність західноєвропейської культур, найрозповсюдженішим 

проявом ірраціоналізму сьогодні стають агресія та деструкція, які 

проявляються в просторі симуляції та симулякрів. Кожен із нас може 

мимоволі чи навмисно стати учасником деструктивного дійства. Одним 

із таких прикладів може бути терористичний акт – розстріл Андресом 

Брейвіком підлітків на острові Утейя, Норвегія. Жахливість таких подій 

та неможливість їх попередження вкотре підкреслює те, що суспільству 

необхідно більше уваги приділяти здоров‘ю психіки своїх громадян. 

Оскільки сучасність втратила дієвість безпосередньої комунікації, тому 

потрібно звертати увагу на замкнутих у собі особистостей, сферою 

реалізації яких дедалі частіше стає віртуальний простір. 

Засновник психоаналізу Зігмунд Фройд приділяв феномену агресії 

порівняно небагато уваги, вважаючи сексуальність (лібідо) та інстинкт 

самозбереження головними й переважаючими силами в людині. Проте 

вже в роботі «Я і Воно», а також у всіх наступних працях він висуває 

нову дуалістичну концепцію: потяг до життя (Ерос) і потяг до смерті 

(Танатос). Причиною появи такого вчення про Танатос можна вважати 

прийняття й визнання нарцистичного лібідо [4, с. 419]. 

Фройд неодноразово підкреслював, що інтенсивність цього інстинкту 

можна репродукувати як те, що людина одержима однією лише 

пристрастю – бажанням зруйнувати або себе, або інших людей, і цієї 

трагічної альтернативи їй навряд вдасться уникнути [3, с. 520].  

Таким чином, Фройд, згідно зі своєю теорією біологічної 

детермінації людської поведінки, поєднав усі типи агресії й усі форми 

насильства з інстинктом смерті, який незмінно присутній у підсвідомості 

людини. 
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Ерік Фромм, частково відкинувши та переосмисливши основний 

фактор потягів до сексуального задоволення як першопричини 

агресивної поведінки людей, прийшов до дуалістичного тлумачення 

деструкції. Психоаналітик спробував поєднати «теорію середовища» та 

психоаналіз як методологічне вивчення природи людської агресивності 

та насильства. Тільки людина буває деструктивна, незалежно від 

наявності загрози самозбереженню, та без наявності потреби 

задоволення основних потягів [5, c. 255]. Тому більшість науковців 

схильні виділяти у Homo sapiens  доброякісну й злоякісну агресивність.  

Доброякісна агресія біологічно закладена в людині, як почуття та 

основні інстинкти. «Закладена біологічна агресивність не була спонтанною, 

‒ стверджує Фромм, – а виступала як захист основних інтересів людини – її 

розвитку й виживання як роду й виду. Ця оборонна агресія в умовах життя 

первісних народів була порівняно незначною» [5, c. 249]. 

Злоякісна агресія виступає у формі помсти, садизму та некрофілії, які 

не вважалися вродженими, а були результатом впливу на людину 

соціального та економічного середовища. Біологічно неадаптований, не 

закладений у фізіології тип поведінки, є специфікою лише для Homo 

sapiens, що приносить  біологічну шкоду та соціальну розруху [5, c. 357]. 

Тобто людина стає деструктивною й жорстокою тому, що в неї 

складаються несприятливі умови, недостатні для подальшого зростання 

її як особистості [4, с. 334]. Звідси слідує, що в основі злоякісної агресії 

лежить не інстинкт, а людський потенціал, і зустріти її можна у двох 

основних проявах, таких як спонтанна і зв‘язана з структурою 

особистості деструкція. 

Фромм вперше зауважує, що в процесі культурного розвитку 

послаблюється інстинктивна детермінація поведінки людини, а тому 

вона потребує в «системі координат» певних ціннісних орієнтирів, які 

дозволяють їй вижити в оточуючому світі. Потреба в захищеності й 

безпеці штовхає людину на встановлення сильних емоційних зв'язків зі 

світом. Вона може встановити своєрідний симбіотичний зв'язок, тобто 

стати частиною якоїсь групи або зробити групу людей частиною свого 

Я. У людині відбувається постійний пошук об'єкта шанування й 

відданості, підпорядкування й любові [6, с. 288]. На думку Фромма, саме 

сфера релігії вперше надала людині не тільки можливість подолання 

тваринних інстинктів, але й почуття єдності з навколишнім світом і із 

соціумом, запропонувала систему ціннісних орієнтирів та авторитет. 

Однак, виникла парадоксальна ситуація. Сфера релігії породила свої 

власні форми насильства однієї особистості над іншою й цілої групи над 

особистістю (інквізиція, хрестові походи, полювання на відьом). І не 
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випадково сучасні теорії поведінки особистості відкинули в забуття 

базове становище перших психоаналітичних теорій, в основі яких 

знаходився конфлікт між інстинктом і зовнішнім світом [6, с. 245].  

Сучасна людина виявилась настільки загнана в рамки стереотипів у 

реальному житті, що це зробило процес  фрустрації майже 

нездійсненним у його прямому виявленні. Однак, натомість, з‘явилася 

нова можливість перетворитися на будь-кого в Інтернет-просторі за 

допомогою соціальних мереж і блогів. Саме тут можна спостерігати 

процеси симуляції, які описав Жан Бодріяр у своїй праці «Симулякри й 

симуляція». Мова більше не йде про хибне відображення реальності, 

смисл у тому, щоб приховати, що реальне більше не є реальним, і, отже, 

необхідно рятувати принцип реальності [1, c. 22]. 

Правдоподібним видається припущення, що чим більше суспільство 

буде ставати прогресивним, індустріальним та гуманним тим більше буде 

надзвичайно жорстоких проявів індивідуальної агресивності ніж масової. 

Сучасне суспільство просто перенасичено симуляцією реального, що 

спричиняє масові ефекти деструктивності. Однак переважна більшість із 

них є незначними та незапланованими. Одним із масштабних наслідків 

впливу реальності-симулякра на людей є розвиток тероризму. Яскравим 

прикладом може слугувати Андрес Брейвік. Головним підґрунтям 

вчиненого ним теракту була етнічна нетерпимість. Брейвіку властиві 

прояви психічних розладів таких як нарцисизм, некрофілія, деструкція, 

Едіпів комплекс, втрата відчуття реальності та неспроможність нести 

відповідальність за власні вчинки.  

Його терористичний акт не тільки забрав життя сімдесяти семи 

людей та завдав страждання їхнім близьким, а також спричинив масове 

відчуття страху в багатьох країнах світу. Підтримка таких радикальних 

ідей виразилася в наслідуванні та утворенні своєрідних культів та 

релігійних вірувань, основна маса яких припала на віртуальний простір.  

Процес фрустрації є природнім для будь-якої людини, проте, з огляду 

на надмірну технологізацію сучасного суспільства, способи його 

реалізації дещо змінилися. Перехідним містком для Брейвіка став 

YouTube – соціальна мережа відеоблогів. Кожен із сьогодні відомих 

сайтів такого типу пропонує своїм користувачам формувати розгорнуті 

профілі, що дозволяє віртуально втілювати свої приховані бажання, 

самовираження. Соціальні мережі продукують широкий спектр 

можливих напрямів дослідження, що потребує особливої уваги 

гуманітарної галузі знання та розробки нових методологій.  
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 Тетяна Медіна (Чернівці) 

 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СІМ’Ї У ВИСВІТЛЕННІ 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Останнім часом з‘явилася низка плідних в методологічному 

відношенні робіт, які аналізують проблеми сім‘ї в межах 

постмодерністських концепцій. Наступ нової історичної епохи 

призводить до появи постмодерністської соціальної теорії, яка являє 

собою новий теоретичний дискурс, «новий тип теоретизування про 

соціальний світ» [3, с.540]. На думку Дж.Рітцера, модерністська 

соціальна теорія прагнула до універсального, позаісторичного, 

раціонального обґрунтування свого аналізу й критики суспільства. 

Постмодерністська соціальна теорія відкидає ці пошуки підґрунтя і 

схиляється до релятивізму, ірраціоналізму і нігілізму. 

Головна ідея постмодерністів – вписати нове до вже існуючого 

старого. З позицій постмодернізму сім‘я розглядається як особливий 

соціальний інститут, включений в нормативну структуру суспільства. 

Він являє собою ціннісно-нормативний комплекс, за допомогою якого з 

одного боку відбувається суспільний розвиток, а з іншого регулюється 

поведінка членів суспільства (подружжя, батьків, дітей), визначаються і 

закріплюються соціальні ролі й соціальний статус. 

На жаль, в соціологічній літературі спостерігається недостатня 

кількість робіт, що містять розгорнутий аналіз сучасних теорій і 

концепцій розвитку інститут сім‘ї та шлюбу.  
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Загальна методологічна настанова постмодернізму відкриває широкі 

можливості для пошуку найрізноманітніших дослідницьких підходів. Це 

різноманіття підходів пояснюється поліваріантністю соціального 

розвитку і вельми схвалюється теоретиками постмодернізму – і 

західними, і вітчизняними. 

У доповідях соціологів на X Конференції Європейської соціологічної  

асоціації значна увага була зосереджена на варіативності шлюбних та 

сімейних форм, а сімейне життя трактується як щось нестійке і 

турбулентне. Нові дискурси в соціології сім‘ї є результатом наукового 

відображення сучасної динаміки сімейної реальності, нового «витка» 

сімейних трансформацій на початку XXI ст.. Зокрема, в останні 

десятиліття спостерігається плюралізація допустимих форм шлюбу та 

сексуального партнерства (сьогодні більш ніж у двадцяти країнах світу 

визнаються одностатеві союзи), гіперемансипація жінок і фемінізація 

чоловіків (з‘явився навіть термін метросексуал), рух «childfree» і заміна 

в США найдорожчих для людини слів «мама» і «тато» на гендерно 

нейтральні поняття «Parent 1» і «Parent 2» [2, с.22]. 

Аналіз проблем сім‘ї в епоху постмодерну, що міститься у працях 

російських науковців, також привертає увагу до нових феноменів в 

сімейно-шлюбній сфері. Зокрема, Т.Савінкова [4, с.67] зауважує, що 

багатоваріантність сімейних союзів принципово змінює умови та 

характер особистісної, соціальної та культурної ідентифікації індивідів. 

Також відбувається розмивання внутрішньої ієрархічності сім‘ї, 

соціальних статусів і ролей її членів (дезорганізація систем 

спорідненості, стирання кордонів між поколіннями і т.д.).  

З позицій постмодернізму виправданим є той факт, що з сімейного 

законодавства в Європі зникають звичні гендерні позначення, а 

становище сім‘ї все більше залежить від її потенціалу. Розвинені 

європейські країни прагнуть розробляти культурні схеми 

відповідального батьківства, створювати сприятливе для сімей соціальне 

середовище, регулювати розподіл і обсяг батьківських функцій. Зокрема, 

всіляко підтримується нова, нормативно схвалювана поведінкова модель 

батька, здатного до виконання будь-якої роботи по догляду / вихованню 

за дітьми та їх забезпечення [5].  

Дослідники підкреслюють, що зміна традиційних гендерних ролей в сім‘ї 

призводить до виникнення феномена, що одержав назву «батьки нового 

зразка» (neue Vater) та «чоловіки нового зразка» (neue Manner) [5, с.98]. 



229 

 

Європейські дослідники фіксують також значні відхилення від 

стандартного зразка гендерної рольової поведінки. Вони пов‘язані з тим, 

що обоє батьків мають проводити з дитиною однакову кількість часу. 

Після народження дитини у партнерів не виникає потреби надовго 

випадати з професійного життя – татусі також беруть відпустки по 

догляду за дитиною. 

Все частіше розподіл домашньої роботи здійснюється усвідомлено: 

вважається, що той, хто більше часу проводить вдома, повинен 

виконувати більший обсяг домашньої роботи. Однією з причин такої 

ситуації є рівність у рівні доходу партнерів. Це стимулює зміни в 

розподілі домашньої праці, але таким змінам поки що досить часто 

перешкоджає соціальне оточення партнерів. Отже, у сучасних гендерних 

стосунках відбувся зсув від полярних, із заданим розподілом ролей, до 

партнерських відносин [1, с.200]. 

З позицій постмодерністської соціальної теорії з її ідеями про 

незавершеність і минущий характер соціальних процесів легко пояснити 

уявлення про транзитивність шлюбу, домінуюче у свідомості деякої 

частини чоловіків. Йдеться про «ланцюгові» моделі шлюбу, де 

«справжньому» шлюбу передують якісь проміжні ланки – «чорнові» 

шлюби [1, с.92] 

Отже, вказані трансформації сучасних сімей можуть бути оцінені як 

такі, що суттєво змінюють сутність сім‘ї як соціального інституту. Вони 

будуть мати серйозні соціальні наслідки, які проявляться лише через 

кілька поколінь. 
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 Настасія Чуйко (Київ) 

 

ПРАКСІОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК МЕТОДУ  

РЕАКТИВАЦІЇ ВІДКЛАДЕНЬ 

 

Метод реактивації відкладень здебільшого пов‘язують з 

теоретичними дослідженнями, коли вирішують узятися за справи в 

питаннях засновків розуму здалеку, тоді часто трапляється, що треба 

повернутися назад, до минулого з метою зняття історичних нашарувань, 

що втратили свою актуальність. Цю процедуру великий німецький 

мислитель Едмунд Гусерль назвав «реактивацією відкладень». Його 

відомий учень, Мартін Гайдеґер, розумів реактивацію як рух у бік 

якогось первісного значення. Загалом, реактивацією ми часто 

користуємося задля визначення засновків розуміння, цитуючи 

першопочаткове висловлювання давніх авторитетів, думку, яка стала 

ґрунтом, початковим значенням подальших міркувань. Ця процедура 

часто здійснюється у вигляді письмової роботи чи усної доповіді, де 

наявні першопочаткові значення. Наприклад, у «Трактаті про 

врядування» Дж. Локк висловив таку думку: «Аби правильно розуміти 

політичну владу і збагнути, як вона зародилася, нам слід розглянути, в 

якому стані людина перебуває від природи, – це стан абсолютної 

свободи чинити що завгодно, порядкувати своїм майном і собою, не 

виходячи за межі природного закону, не питаючи ніякого дозволу, не 

залежати ні від чиєї волі». Аналізуючи викладене можна побачити, що 

розглядаючи первинні стани від природи, увагу треба приділяти тим 

значенням, які визначаються «первісними», вихідними. Тим самим 

вказується на обмежений набір ознак, властивостей, до яких прикута 

аналітична увага: свобода, власність.  

Протилежний реактивації метод, добре відомий культурологам, 

визначається принципом палімсесту та описується приблизно так: 

оскільки завойовники здебільшого не знищують аборигенів, а 

підкоряють їх, використовуючи як «робочу силу», духовна культура 

розвивається у такий спосіб, що нове нашаровується на попереднє.  

В історії філософії наявні факти неусвідомленого застосування 

реактиваційної дії. Так, у свідченнях Геродота, Діогена Лаертія та Софокла 
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розповідається про відомого на весь світ давньогрецького мислителя 

Піфагора, ім‘я якого асоціюється з математикою та філософією. 

Мова йде про таке. Відомо, що люди не охоче йшли навчатися 

піфагорійських істин. Тому одного разу великий мислитель… помер. І 

воскрес. Коли померлий повернувся на землю, він розповідав людям про 

усе побачене в царстві мертвих, відкрив таємницю про вічність душі, яка 

після смерті переселяється в нові тіла, розповів про всі події, котрі 

відбулись у місті за відсутності Піфагора, що Боги змилувалися над 

нерозумними людьми, які не знають простих істин, тому дозволили 

мудрецю повернуться на землю і навчати простих смертних божественній 

мудрості. Зміст мудрості богів визначався відомою тезою піфагорійців: 

«Спочатку були числа, а з чисел виникли речі». Тобто у період, коли боги 

вважались істотами не лише могутніми, а й знаючими істину, люди не 

могли ігнорувати того, кого навчали боги, кому довірились боги та кому 

дозволили зробити те, чого не може простий смертний – вийти з царства 

Аїда. Піфагор це чудово розумів. А розуміючи, скористався, розпустивши 

чутки про свою смерть, а потім – зігравши дивовижне шоу свого 

повернення. Таким чином, «реактиваційний» і достатньо хитрий хід 

Піфагора полягає саме у приписуванні свого вчення богам як знавцям 

першоосновних істин буття, які дозволили започаткувати та розповсюдити 

незвичну форму сприйняття світу як чисел без речей, тобто за допомогою 

реактивації відкладень до Богів започатковувалося мистецтво 

абстрагування через визначення числа як первинного значення. 

Однак, маємо визнати, що реактивація певних явищ у свідомості 

може відбуватися як практична дія, покликана звільнити наявний стан 

від історичних нашарувань, які сучасники вважають за потрібне 

зруйнувати. Наприклад, під час французької буржуазної революції, з 

метою відокремлення від феодальних умовностей, нова держава 

створювалася за допомогою використання дофеодального поняття часів 

Римської імперії – «сенат». Цей випадок виявляє, що до реактивації 

відкладень звертаються у випадках, коли погано собі уявляють дійсність, 

що має замінити наявну, панівну, а тому повертаються до історично 

попередніх способів існування, вільних від небажаного сьогодні.  

Отже, метод реактивації відкладень можна зустріти не лише у царині 

теоретичної думки, а й як практичну історичну дію.  
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 Ігор Омельчук (Чернівці) 

 

«СИСТЕМНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ» Л.Н.СТОЛОВИЧА 

 

«Якби всі люди тягнули в один бік,  

то світ би перекинувся» 

 

Леонід Наумович Столович (1929 р.н.) є одним із ініціаторів 

відродження естетики в Радянському Союзі у 50-х роках минулого 

століття, більше того, Л.Столович був визнаний одним із провідних 

представників естетичної думки держави. Розроблена ним соціокультурна 

концепція естетичної цінності, збудила міжнародну дискусію про сутність 

естетичного відношення, що спричинило стимулюючий вплив на розвиток 

естетичної думки ХХ століття. 

Л.Столович значну увагу присвятив історії аксіологічної теоретико-

ціннісної думки, історії російської філософії, а також історико-

теоретичному осмисленню таких філософських проблем, як діалог і 

діалектика, мудрість і знання, філософія сміху, загальнолюдські цінності 

тощо. Ним було запропоновано поняття системного плюралізму, яке 

детально розроблено у його авторській книзі ―Плюралізм у філософії та 

філософія плюралізму‖ [1]. 

Принцип плюралізму встановлює ряд складних проблем. 

Л.Столовичу вдалося сформулювати чіткі питання, відповідь на які 

дозволяє розкрити потенціал плюралізму та встановити смислові 

параметри вживання цього поняття:  

 Чи повинен плюралізм бути нескінченим? Чи поширюється він на 

тих, хто протистоїть самому плюралізму, заперечуючи його поряд з іншим 

інакомисленням? 

 У чому відмінність між плюралізмом в суспільстві і в свідомості 

окремого індивіда? 

 Чи не призводить плюралізм в одній голові до еклектики? 

 У чому відмінність плюралізму у різних видах суспільної 

свідомості, на приклад, у філософії і науці, в мистецтві і релігії? [див. 1, 

с.12]. 

Смисл філософського знання розкривається на межі об'єктивного пізнання 

і суб'єктивно-особистісної оціночної діяльності, між об‘єктивним і 

суб‘єктивним. Тому, в результатах філософської творчості, у філософських 
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концепціях присутній як безособовий, так і особистий момент. ―Філософська 

система, як і художній твір, виражає індивідуальність її творця. Тому 

первинна типологія філософських напрямів визначається іменами філософів – 

основоположників тих чи тих напрямів: платонізм, аристотелізм, епікуреїзм, 

томізм, картезіанство, спінозизм, кантіанство, шеллінгіанство, гегельянство, 

марксизм і т.п. Іноді філософська течія позначається центральним поняттям 

тієї чи тієї системи: атомізм, стоїцизм, скептицизм, позитивізм, прагматизм, 

феноменологія, екзистенціалізм, персоналізм, інтуїтивізм тощо. Типологічний 

розгляд історії філософії безумовно потрібний. Але такі типологічні категорії, 

як «ідеалізм», «матеріалізм», «раціоналізм», «ірраціоналізм», «емпіризм», 

«сенсуалізм», «діалектика», «інтуїтивізм» і т.д., можуть характеризувати ту чи 

ту конкретну філософську систему тільки у своїй сукупності‖ [2, c.46]. Тож, 

Л.Столович пропонує до вжитку таке поняття, як ―системний плюралізм, яке 

характеризує індивідуальну своєрідність філософських поглядів того чи 

іншого мислителя‖ [2, c.46]. Понад те, системний плюралізм є базовим 

принципом продукування нового філософського знання, він лежить в основі 

формування філософських шкіл і напрямків, та розвитку філософії в цілому. 

Системний плюралізм анонсує діалогічний зв'язок різнорідних 

елементів, які на перший погляд здаються несумісними. Цей принцип 

пом‘якшує жорсткий скептицизм стосовно бінарних опозицій та суворої 

дихотомії. ―І це проявляється не тільки в індивідуальній філософській 

творчості, але в самому процесі історії філософії як одному з проявів буття 

в культурі. Плюралізм філософських вчень, який утворює історію 

філософської думки, об'єднують у єдиний світ філософії різноманітні 

діалогічні відношення‖ [1, с.108]. В такому значенні, системний 

плюралізм намагається актуалізувати, одночасно, і універсальність, і 

часткове, тотожність та різноманіття, цілісність та фрагментарність, 

об‘єднавши їх у діалогічному взаємовідношенні.  

Cистемний плюралізм не заперечує існування об‘єктивної істини. 

Принцип системного плюралізму лише засвідчує, що гносеологічні 

потенції обмежені в пізнанні істини, яка не обов‘язково відповідає на наші 

запитання одразу та абсолютно «відверто». Такі міркування цілком 

відображають пізнавальний механізм «системного плюралізму» 

мислителя: ―Діалектика системного плюралізму заснована на діалектиці 

єдиного і множинного, частини і цілого, елементу і системи. Системний 

плюралізм – це синтез, котрий полишає крайнощі тези і антитези. 
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Системний плюралізм у жодному разі не заперечує того, що існує одна-

єдина істина, проте він наголошує на якісно різних способах, 

можливостях, методах її пізнання. Так би мовити руху до неї з різних 

сторін та напрямків. Ніщо так не елімінує від досягнення істини як 

претензії на її монополію, претензія, яку часто декларує монізм‖[1, с.20-

21]. 

У висновку до власної книги [1] Л.Столович показує, що одна ―з 

важливих відмінностей плюралізму від монізму полягає в тому, що 

плюралізм здатний гідно оцінити не тільки себе, а й різні моністичні 

концепції, в той час як імперія монізму не терпить ніяких провінцій, 

котрі прагнуть самостійного існування‖ [1, с.316]. Отож, прислухаючись 

до філософа, здається, що концепцію «системного плюралізму» слід 

вивчати як духовно-практичну модель філософської рефлексії, яка 

реалізує когнітивну спроможність до самопізнання. Практично, це 

реалізується у спробі відступити від крайнощів, навчитися жити без 

абсолютів, однак, не впадати у відчай, релятивізм та еклектику. 

Різноманіття мусить бути якісним, у єдності своїй формувати новий 

образ. Проте отримана єдність різнорідних елементів не редукує 

практичний потенціал кожного з цих елементів, а виражається у 

постійній конфронтації самостійних різнорідностей. Різні елементи не 

поглинають один одного, а розвиваються шляхом постійного діалогу в 

межах єдиної системи, яку вони і продукують. Живий діалог з‘являється 

там, де одна аргументована позиція вступає у конфлікт з іншою 

аргументованою позицією. Відтак, істинна філософія може бути лише 

системно-плюралістичною. 

 
Література 
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РОЗМАЇТТЯ ПАРАДИГМ  
У ДОБУ ПОСТНЕКЛАСИКИ 

 

 

 Валентин Вандишев (Суми) 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗМ  

ЯК ГУМАНІТАРНО-НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ 

 

Філософське і лінгвістичне розуміння природи і сутності концепту 

виявляє певні розбіжності, хоча на думку деяких дослідників, 

концептами стають тільки ті явища дійсності, які є актуальними і 

цінними для певної культури. Феномен концептуалізму потребує 

осмислення як нова гуманітарно-наукова лінгвофілософська 

методологія, оскільки аналіз розвитку лінгвістики і філософії свідчить 

про процес їх подальшого взаємопроникнення в умовах віртуалізації 

сучасної наукової картини світу. 

У сучасній науковій картині світу очевидною є поява значної 

кількості моделей можливих світів, можливих пізнавальних і суспільних 

практик. Тому можна стверджувати, що поняття «реальність» цілком 

обґрунтовано стало об'єктом такого ж віртуального моделювання. При 

цьому визнається концептуальна заданість нових реальностей. Отже, 

існують достатньо підстав для того, щоб концептуалізм визначити як 

філософію висхідних понять, як конструктивну діяльність мислення в 

області концептів і загальних понять.  

Природною видається оцінка нинішніх уявлень про концепт як 

поняття, але поняття, яке беззаперечно, є багатозначним. Достатньо 

поширеним є уявлення про концепт як інноваційну ідею, що містить у 

собі значний творчий потенціал або креативний сенс. Річ, механізм або 

машину, за допомогою яких демонструють інноваційну ідею, називають 

концепт-продуктом. Сьогодні часто ми це бачимо, наприклад, у 

репортажах з автосалонів, де представляють у єдиному екземплярі 

concept-car. Поширено сьогодні і поняття concept-art – напрям в 

мистецтві, покликаний відображати тільки ідею, а не форму або зовнішні 

атрибути. Можна відзначити також і поширене в суспільно-історичних 

науках поняття соціальний концепт (конструкт) як породження 

конкретної культури або суспільства, що існує виключно внаслідок того, 

що люди згодні діяти так, ніби воно існує, або згодні слідувати певним 

умовним правилам.  
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Впадає в око інтенсивна літературна і науково-дослідницька 

діяльність з приводу мовних феноменів у сучасній художній літературі, 

яка обертається навколо поняття «концепт». Сьогодні достатньо часто у 

філологічних і лінгвофілософських дослідженнях зустрічаємо поняття 

концепт в сенсі стійкої мовної, або авторської ідеї, що має традиційний 

вираз. Причому дослідників часто просто «зачаровує» сам термін 

концепт, тоді як в попередні часи вони обмежилися б терміном мотив. І 

цього було б цілком досить, щоб виразити задум автора того чи іншого 

твору і поширені в нім ідеї. 

 

 

 Вадим Чуйко (Київ) 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК КОНТЕКСТ  

АКТУАЛІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ  

І МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Наповнюючи концепт «міждисциплінарності» визначеннями, які 

конкретизують специфіку взаємодії представників різних 

дисциплінарних матриць (наук) під час розв‘язання ними складних 

комплексних проблем, які не розв‘язуються в межах однієї або пари наук 

(дисциплін), виявляємо зустріч різних свідомостей, а не антропних 

одиниць. Проте ця обставина не залежить від факту, що для того, аби 

стати математиком, фізиком, хіміком, біологом, філософом, спочатку 

треба стати людиною. Взаємодія  математика, фізика, хіміка, біолога, 

філософа в міждисциплінарному дослідженні здійснюється в умовах 

усвідомлення непрозорості об‘єкта і предмета дослідження представника 

однієї науки представниками інших наук. Тобто, наприклад, математик 

розуміє свою некомпетентність стосовно завдань досліджень, які 

розв‘язуються фізиком, хіміком, біологом, філософом як носіями знання 

інших наук, а тому лише сприймає їх явлений результат.  

В умовах зазначеної «непрозорості» доводиться визнати актуалізацію 

констатованої Ж.П. Сартром специфіки феноменологічного 

дослідження: «Феномени, які здійснюють постав сущого, ні зовнішні, ні 

внутрішні, вони рівноцінні та на рівних співвідносяться з іншими 

феноменами… наприклад, сила не є ні метафізичне прагнення 

невідомого виду, захованого у потойбічні щодо її виявів (прискорення, 

відхилення та ін.) …  ніяка дія не натякає на існування сутностей за 

межами явленого, вона показує лише себе» [1, с.8]. 
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Тобто реалізується саме феноменологічна настанова, згідно з якою: 

«…Ми більше не віримо в буття поза видимістю, тому явлення… своєю 

сутністю має лише явище, яке не протиставляється буттю, а навпаки, 

стає його мірою» [1, с.9].  

При міждисциплінарному застосуванні методу (його існування в 

експлуатації) явленість об‘єкта також не обов‘язкова, оскільки метод 

імперативно може актуалізуватися знаком, який виконує функцію команди. 

Зазначена відокремленість знання методу від знання властивостей 

дійсності відбулася ще наприкінці ХІХ ст. у зв‘язку з так званою кризою 

природознавства. Особливо очевидним таке усвідомлення стає у формі 

самовизначення науковцем себе, наприклад, ―фізиком, який фізики не знає‖ 

(що було пов‘язане з відкриттям електрона). Порівнюючи цю метафоричну 

констатацію з відомим висловом Сократа, бачимо її відмінність, яка полягає 

в самоідентифікації себе ―фізиком…‖, хоча достатніх підстав для цього ніби 

немає, оскільки визнано, ―…фізики не знає‖. 

Дослідження здатності самовизнавати себе ―фізиком…‖, за умови 

―…фізики не знає‖, виявило, що поширене розуміння науки як знання, 

яке має об‘єктивний онтологічний зміст може бути спростованим. Якщо 

―фізика – це те, чим займаються фізики‖ (Гайзенберг), тоді в цьому 

випадку самоідентифікація починається з того, що відокремлене від 

онтологічного змісту знання. Тим самим, запроваджується концепт 

відокремленого бачення методів незалежно від онтології, а 

самовизначення себе ―фізиком…‖, за умови, що ―…фізики не знає‖, 

здійснюється на основі здатності до свідомого вирізнення поставу 

методів фізика від методів математика, хіміка, біолога, тощо. 

Впроваджена у такий спосіб ідея методології формує дослідження, які 

виявляють, що одночасно стосовно однієї проблеми існує багато різних 

методів її розв‘язання. Натомість, оскільки ця множина є розв‘язанням 

різними способами однієї проблеми, тобто демонструє наявність 

розв‘язків, а не їх відсутність, питання про істинність одного методу з цієї 

множини, як особлива його характеристика стосовно інших методів, 

немає жодного сенсу, бо вони усі – істинні, вони усі розв‘язують 

проблему. Тому поява методології постає як заперечення ідеї Органону 

(зразкового методу). Відповідно, поширене слововживання ―методологія 

Бекона‖ (Декарта, Ляйбніца, Канта та інших) є неадекватним 

тлумаченням ―вчення про науковий метод‖. 

Аналізуючи феномен усвідомлення існування множини різних 

методів розв‘язання однієї проблеми, можна побачити, що за умови 

усвідомлення себе носієм такої множини науковцю регулярно доводиться 

проводити аналіз, порівняння, обґрунтування, вибір, критику, 

удосконалення явлених методів.  
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Протиставляючи науковця, описаного Беконом, Декартом та ін., як 

носія Органону, науковцю, що став носієм методологічного дослідження, 

виявляємо якісну відмінність між ними. Носій Органону, виявляючи 

задачу, лише актуалізує метод її розв‘язання, тобто виявляє себе як 

діяльна людина, а носій методологічного відношення, усвідомлюючи 

наявність задачі, залишається стосовно неї пасивним, оскільки йому 

доводиться спочатку актуально ―розбиратися з методами. Із вказаного 

протиставлення стає очевидним, що носій Органону може 

класифікуватися за допомогою поняття ―примітивна, одномірна людина‖, 

а носій методології та феноменології є складним явищем, яке такими 

поняттями не описується. Відповідно, наука за доби міждисциплінарності 

має визначатися як складне багатомірне утворення, що дозволяє 

запровадити зміст поняття ―розвинена наука‖.  
 

Література 
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Ramón Emilio Mandado (Madrid, España) 

 

ESTÉTICA DEL RELATO EN El MAR DE BAROJA 

 

Pío Baroja y Nessi, el novelista en Lengua Española más importante de la 

primera mitad del siglo XX, es además un magnífico exponente de la atención 

que prestaron al mar y a sus gentes, muchos de los escritores que abordaron el 

relato de la acción y la conciencia humanas en estrecho maridaje con la 

Filosofía. Y es que el mar ha sido siempre un biotopo, un lugar de la vida, con 

todo el alcance estético y metafísico que puede darse a esta expresión, pues 

con frecuencia termina convirtiéndose, para  quienes se enredan en sus 

trampas o en su embrujo, tanto en una metáfora como en un argumento. 

Para orientar adecuadamente esta breve singladura por El Mar barojiano, 

téngase en cuenta que éste, además de un tema literario importante, es el título 

de una serie de cuatro novelas, que Pío Baroja escribió entre 1911 y 1930 y 

cuyos títulos fueron: Las inquietudes de Santhi Andía (1911), El laberinto de 

las sirenas (1923), Los pilotos de altura (1927) y La estrella del Capitán 

Chimista (1930). Tales novelas no agotan cuanto su autor escribió sobre temas 

y ambientes marítimos, pero contienen los elementos estéticos y filosóficos 

más originales y sugerentes que aportó a este asunto. Además, la misma 

diversidad de esos elementos, está llena de claves hermenéuticas, por lo que si 
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se desea navegar con facilidad por El Mar barojiano, conviene señalar en la 

carta donde elegimos nuestra derrota, algunas posiciones de refrencia, por 

ejemplo éstas:  

- La escritura barojiana… el modo de escribir y relatar del que Baroja   

echa mano en las novelas de El Mar  

- El tipo de acción que se recoge en dichas novelas 

- El Paisaje al que sus páginas nos trasladan 

- Los personajes que viven en el biotopo marino y literario de Baroja 

 

La escritura barojiana 

 

Nadie escribe sin alguna concesión al narcisismo, Baroja tampoco, pues su 

modo de escribir está regido por una explicación de su propia conciencia y 

peripecia vital, cuya importancia ha sido destacada por todos los estudiosos de 

su obra: Tengo que hablar de mí mismo declara ya en los comienzos de Las 

inquietudes de Santhi Andía
1
 y al hacerlo es consecuente con la convicción 

expresada también en el ensayo Juventud. Egolatría, de que el fondo de 

egotismo que hay en el escritor, debe entenderse como un amar lo propio 

absolutamente necesario para la autosuperación estética y moral que demanda 

la creación literaria: En toda obra entera que cuando vale algo es una biografía 

larga, el disimulo es imposible, porque allí donde menos lo ha querido el 

hombre que escribe se ha revelado.
2
 

Semejante apelación al yo individual infunde al modo de escribir y relatar 

barojiano, un carácter sostenidamente fragmentario, en donde la conciencia 

del narrador es precisamente el primer fragmento e incluso la hipóstasis de los 

demás fragmentos de la obra (episodios, personajes, lectores…). Es  mismo 

individualismo actúa como factor de fragmentación y explica que la técnica 

narrativa de Baroja sea impresionista, se detenga apenas un momento en el 

retrato psicológico de personajes o en la explicación ideológica de los 

hechos… que se interese por la acción que determina lo real más que por el 

criterio doctrinal que se esgrime en ella. Mediante la rápida sucesión de 

relatos parciales y recurriendo a una sintaxis desgarbada y en ocasiones 

heterodoxa, el modo de relatar barojiano se acoge al realismo que le 

proporciona la descripción descarnada de los hechos. Este proceder es por si 

mismo un hecho constituyente de sentido (lo que la Fenomenología alemana 

denomina Tatsache)… pues se vive como una experiencia estética dotada de 

                                                           
1 La edición de las obras barojianas que se citan en este trabajo corresponden a la del las Obras 

Completas (1972 y ss) Madrid, Editorial Caro  

Las inquietudes de Shanti Andía, 1º, III.  
2Juventud.Egolatría,  p.22 
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irrepetibilidad e individualidad que libera al ejercicio literario de todo 

formalismo inútil y al escritor de la obligación impuesta de no ser él mismo, 

de someterse a cánones o a convencionalismos. Está escrito también en los 

inicios de Las Inquietudes de Santhi Andía lo siguiente: 

Las condiciones en que se desliza la vida actual hacen a la mayoría de la 

gente opaca y sin interés. Hoy a casi nadie le ocurre nada digno de ser 

contado. La generalidad de los hombres nadamos en el océano de la 

vulgaridad. Ni nuestros amores, ni nuestras aventuras, ni nuestros 

pensamientos tienen suficiente interés… el ver mis recuerdos fijados en papel 

me daba impresión de hallarse escrito por otro y este desdoblamiento de mi 

persona en narrador y lector me indujo a continuar.
3
 

Como muestras de la fragmentación compulsiva del relato barojiano en las 

novelas de El Mar, valga el dato de que en las 432 pgs. que tiene la edición 

que se utiliza en este trabajo (Caro Raggio) de El laberinto de las Sirenas, se 

secuencian tres Partes distintas (tituladas Los caprichos del destino, El 

remanso y A la deriva) y en ellas nueve libros y setenta y tres capítulos, cada 

uno de los cuales nos refiere un lance una aventura o una acción 

particularizada con su respectivo título dentro del relato general de la novela 

(vgr. La vida de Juan Galardi, El Hombre Sapo y otros fenómenos, El barrio 

de la marina, El torrero del faro, El viaje de los hijos de Aitor, La procesión en 

el mar, Naufragio, La lucha en el acantilado…): Toda una praxis literaria de 

fragmentación del relato. 

Sin embargo y de modo dialéctico con la fragmentariedad que se acaba de 

referir, la vindicación del Yo y de la experiencia individual en el relato 

barojiano de El Mar, necesita sostenerse también en una querencia de orden, 

totalidad o sistema narrativo, pues todo relato inevitablemente tiende a ello. 

La propia secuenciación de las novelas en partes, libros y capítulos, todos 

ellos numerados y titulados, expresan ese recurso incoado a la sistematicidad. 

Con semejante proceder, el relato barojiano se instala, se tensiona más 

bien, en una dialéctica dual, negativa y sin solución de continuidad: Por un 

lado desarticula el relato fragmentando lo narrado, dispersándolo en 

numerosas descripciones de personajes, hechos y sucesos, interrumpiendo la 

acción con contemplaciones de paisajes y paisanajes o con consideraciones 

políticas, morales y filosóficas refractarias al intelectualismo e incluso 

mediante el uso poco ortodoxo de la Gramática… y por otro no dejará de 

enhebrar el relato, al persistir en los protagonistas y personajes más 

destacados, al mostrarlos regidos por filosofías de la voluntad y la vida, al 

                                                           
3Las inquietudes de Shanti Andía, p.8 
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utilizar recurrentemente expresiones, motivos o fenómenos cuya misma 

repetición en diferentes lances del relato les convierte en símbolos de 

continuidad y eterno retorno… pero sobre todo enhebrará el relato mediante la 

omnipresencia de los ambientes marítimos y portuarios, mediante la 

contemplación del biotopo del mar, humano y dialéctico, que como escribirá 

Paul Valéry, siempre vuelve a comenzar…La mer la mer toujours recomancée 

! 
4
 

La enhebración continuista del relato apela a lo universal y muestra una 

indudable vis romántica (sentimentalidad, visión metafísica del paisaje, 

historicismo, disolución de personajes y escenarios en el eterno retorno de la 

nada y de la vida etc…). La de-construcción fragmentaria por su parte, se 

acoge a la sucesión vertiginosa y discreta (sin solución de continuidad) de 

momentos, lances, escenas, sucesos, retratos… dejando la impresión de que 

cualquiera de esos momentos podría servir para dar comienzo o fin a la vida o 

a su relato, pues en palabras del propio Baroja una novela debe tener 

principio, medio y final, pero no necesariamente en este orden.
5
 Esa rebelión 

dialéctica del fragmento contra la totalidad sistemática, justificaría por tanto el 

ya mencionado uso informal del lenguaje así como el recurso a una retórica en 

tono menor…a una minima moralia que desmitifica las mediaciones 

ideológicas del lenguaje y a un realismo emotivo que subvierte la lógica 

idealizada del naturalismo positivista. Con semejante rebelión Baroja se nos 

revela como un escritor de raza, emparentado con los Flaubert, Balzac, 

Sienkiewitz, Dickens, Dostoyevsky… un escritor que emociona al reivindicar, 

como luego se verá, el vigor vital de personajes malditos y heterodoxos… 

como el Lope de Aguirre, quien su búsqueda de El Dorado por el Amazonas, 

traiciona a Felipe II y a todos sus compañeros de expedición, De él dirá Shanti 

Andía: 

El leer aquellas aventuras de Aguirre me producía un poco la impresión 

que produce a los niños el gignol (sic) cuando apalea al gendarme y cuelga al 

juez. A pesar de sus atrocidades, Aguirre el loco, me era casi simpático. 
6
 

La dialecticidad y heterodoxia formal del estilo y modo de relatar 

barojianos intentan, según las propias palabras de su autor, mirar la célula 

literaria desde el núcleo no desde la cubierta  y en ello sigue al Nietzsche que 

aconseja decir las cosas más fuertes de manera llana, suponiendo que hay 

hombres en torno que creen en nuestra fortaleza.
 7

 Signos inequívocos de esa 

fortaleza son dos: El que a Baroja le importe poco que su relato no funcione 

                                                           
4 Le cimetière marin (2008) Madrid, Alianza editorial 
5 La intuición y el estilo p.79 
6 Las inquietudes de Shanti Andía, p.42 
7 Juventud. Egolatría 58 
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como reclamo ideológico (que no sirva para dar una solución doctrinal a los 

enigmas del vivir que se ponen de manifiesto en los relatos)  y el que Baroja 

intente salvar (llevar a su consumación estética) el discurso aporético 

(contradictorio o sin solución) del relato. Semejante modo de relatar denota un 

nihilismo creativo que sólo puede ser calificado de dialéctico al modo de 

cómo se hace en la estética de Theodor Adorno y de negativo al modo como 

lo hacía la vieja lógica aristotélica con las proposiciones apofáticas.  

Con su personalísimo modo dialéctico y negativo de relatar Baroja elige 

de alguna manera a sus lectores, pues el que lo lea de modo positivo, es decir 

con sesgo ideológico, se sentirá incómodo con él: 

Yo tengo una esperanza quizá cómica y quimérica: la de que el lector 

español de dentro de treinta o cuarenta años, que tenga una sensibilidad menos 

amanerada que el de hoy y que lea mis libros me apreciará más y me 

desdeñará más 
8
  

Esta esperanza de Baroja denota un actitud al escribir que de nuevo se 

asemeja a la que Nietzsche había declarado en Ecce Homo: 

No quiero creyentes, pienso que soy demasiado maligno para creer en mi 

mismo… no hablo jamás a las masas… tengo un miedo espantosos a que se 

me declare santo. 
9
 

El individualismo fragmentarista del estilo barojiano, deviene sin embargo 

en un ejercicio intelectual que, de modo sutil, educa y selecciona al lector, 

pues al privarle de muletas doctrinarias para enfrentarse al relato de la vida le 

acostumbra a la más estricta poiesis (acción creadora y productiva) del 

pensamiento… a la ascética soledad de la nada que envuelve al piloto de 

guardia o avizora el serviola en la inmensidad del mar. Al escritor y al lector 

avisado sólo les es posible navegar por las latitudes estéticas de las novelas 

barojianas asumiendo riesgos y corriendo peligros espirituales, incluido el de 

perecer ideológicamente en su empeño. Como les ocurre a muchos personajes 

de tales novelas sólo sobrevive, es decir sólo sabe leerlas, quien hace de su 

lectura un disciplinado ejercicio de libertad. Consciente de ello exclama el 

capitán Galiardi en El laberinto de las sirenas: 

El mar el mar! Todos los caminos, todas las rutas; las cuatro direcciones, 

como en el signo de Thor y la Libertad. ¡Thalassa, Thalassa… El mar, El Mar! 

La acción en las novelas barojianas de El Mar 

Los hechos que Baroja nos traslada en sus escritos de ambiente marítimo 

son fundamentalmente acción humana. Es fácil encontrar en ellos una 

                                                           
8 Juventud. Egolatría, p. 37 
9
 Ecce Homo (porqué soy un destino)(2004) Buenos Aires, Losada 
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atracción profunda por las gentes de mar: por los pescadores, los fareros, los 

armadores, los carpinteros de ribera, los armadores, los pilotos y capitanes… 

y también por sus profesiones y sus costumbres: el arte de la navegación a 

vela, las técnicas de  construcción naval, los usos en las cofradías de 

pescadores… Sin embargo esta cercanía a la acción humana no elude las 

miserias, los aspectos hoscos o las tragedias de la vida en el mar sino que, por 

el contrario, recurre con frecuencia a ello tratando de comprender su 

verdadero alcance, su fuerza o su fatum, de modo que la acción humana que 

nos traslada Baroja a propósito del mar acaba siendo tan extraña y paradójica 

como su manera de relatarla: en correspondencia con el estilo que la contiene 

dicha acción se nos antoja compulsiva y enhebrada en un hilo argumental de 

apariencia débil, se sostiene a lo largo del relato de un modo disperso y 

dislocada en múltiples episodios. Aludiendo a Schopenhauer y a Gracián, 

autores que Baroja tiene en gran estima, la acción de los personajes en El Mar 

alimenta una suerte de parerga kai paralipomena narrativo, un cajón de 

sastre…que sin embargo bien podría tenerse por un tratamiento aforístico 

sobre el valor de la acción en la vida humana.  

No siempre ha sido bien recibido por los críticos literarios y estéticos ese 

modo de proceder: Ortega y Gasset, por ejemplo, reprocha a Baroja que 

incluya en sus escritos cualquier suceso o personaje que pase por delante suyo 

haciendo una pirueta
10

. Sin duda es un tipo de acción que desorienta y hasta 

exaspera al lector impaciente: Sus hechos son heterogéneos, acontecen en 

lugares diversos y en episodios cortos que parecen concatenarse sin mayor 

objeto que el propio suceder de la acción. Sin embargo la rapidez y brevedad 

con la que todo acontece no impide que el conjunto del relato transcurra a lo 

largo de periodos amplios (años por lo general) y la acción humana en su 

conjunto sea vista con distancia y adquiera por ello una sutil lentitud. La 

impresión que se produce en el lector es tan extraña como la del propio estilo 

impresionista con que son relatados los hechos pues, aunque éstos le 

exasperan, poseen también la rara virtualidad de educarle en una particular 

ascesis: la contemplación estética de la vida. 

El lector impaciente es el lector  positivo que quiere llegar antes de hora al 

final de un relato… a la comprensión completa de toda la urdimbre vital que 

hay en las historias humanas. Ortega, el intelectual-político de la 

europeización de España, de algún modo es ese lector. Lo que busca Baroja, 

en cambio, como se ha visto antes, debe esperar treinta o cuarenta años. 

Mientras tanto el lector, tal como hacen los héroes de las novelas de El Mar y 

con ellos el propio Baroja, necesita aprender a contemplar escépticamente la 

                                                           
10 Ortega y Gasset (1988) Ensayos sobre la generación del 98 (Anatomía de un alma dispersa) 
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turbamulta de los hechos humanos, incluso cuando se rebele y profiera 

exabruptos contra el dramatismo de la acción humana. Esa mirada escéptica y 

apasionada al tiempo, constituye una praxis estética que finalmente enseña a 

reconciliarse con el eterno retorno de la vida que rige en la sucesión de las 

cosas y los acontecimientos. En una reflexión estética y moral que hace 

Baroja en El mundo es ansí (1912),  una novela que escribe por por las 

mismas fechas en que está redactando la primera entrega de El Mar, deja 

dicho: 

Sí, todo es violencia, todo es crueldad en la vida ¿y qué hacer? No se 

puede abstenerse (sic) de vivir, no se puede parar, hay que seguir marchando 

hasta el final
11

  

La acción en las novelas barojianas de El Mar expresa una suerte de élan 

vital de héroes por el que los protagonistas de aquéllas están decididos a que 

lo inevitable en sus vidas no les impida vivir como si fueran libres, como si no 

se fueran a morir nunca aún sabiendo que un día morirán… Son personajes 

que no están dispuestos a asumir que las calamidades de sus singladuras 

(tempestades, encalmadas, averías, naufragios, huracanes, los peligros de los 

puertos donde recalan, las traiciones y motines de tripulación a los que han de 

enfrentarse, los abusos de autoridad que han de padecer… o sus propios vicios 

y errores) sean tenidas por un castigo o una condena por la que se deba odiar a 

la vida o estar resentidos contra ella. La acción que relata Baroja expresa las 

vicisitudes que tiene una lucha por la vida, cuyo élan se sostiene estéticamente 

sin necesidad de doctrina, se enhebra y se disloca en argumentaciones 

constantes eso sí, pero nunca definitivas, puesto que lo substantivo no es el 

argumento sino su empeño y la necesidad humana de argumentar, no es la 

conclusión positiva de la lectura sino la dialéctica permanente, nunca 

concluida y por tanto escéptica, de argumentar narrando y leyendo. De nuevo 

cobra sentido recordar aquí otro fragmento de La canción del Capitán Galardi 

que se transcribe en El laberinto de las sirenas: 

Tener peligros a derecha e izquierda, comprenderlos, medirlos, sortearlos 

y seguir adelante hasta dominarlos, ese es el Marino… ¡capitan, capitán! Ya 

es tiempo de partir.
12

 

Semejante tratamiento de la acción ha inducido a algunos a reputar a 

Baroja por autor frío y distante, pues priva a aquella de una articulación 

ideológica precisa. Sin embrago tal alternativa es considerada por Baroja 

como una trampa del gran relato moderno que en buena medida ha fracasado. 

Prefiere en cambio acercarse sutilmente a la emotividad del relato en tono 

                                                           
11 El mundo es ansí, p.213 
12 El laberinto de las sirena (Canción del Capitan Galardi) 
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menor, a los detalles repentinos, a la espontaneidad del librepensamiento, a la 

compasión por los personajes malditos pero humanos demasiado humanos. La 

acción y el modo barojiano de trasladarla a sus novelas, equivale a describir la 

vida cotidiana desde una perspectiva desmitificadora, propia de una estética 

que hoy se podría tener por trans-moderna o pos-moderna imcluso. A causa de 

esto, finalmente estaría acertado Ortega y Gasset cuando consideraba que Pío 

baroja se muestra, más que ningún otro autor de la primera mitad del siglo 

XX, atento a no perder la excitabilidad del sentido filosófico en su raíz 

misma
13

 

El paisaje barojiano de El Mar 

Aunque Baroja lo rechace, pertenece a una Generación Literaria, la del 98, 

que encuentra en el paisaje un reclamo fundamental para la escritura. Lo 

substantivo de este reclamo en esa Generación no es la descripción naturalista 

sino la contemplación poética y el Baroja de El Mar no será la excepción: 

Cuántas horas no habré pasado en la hamaca contemplando el mar, claro o 

tempestuoso, verde o azul, rojo  en el crepúsculo, plateado a la luz de la luna y 

lleno de misterio bajo el cielo cuajado de estrellas…
14

 

Tal contemplación induce al escritor a regenerarse en lo que escribe y al 

lector en lo que percibe… y a la postre ambos contribuyen a regenerar una 

sociedad o un país que en las primeras décadas del siglo XX se percibe en 

crisis material y moral, cuando no en decadencia histórica. Por tanto la 

apelación al paisaje en la Generación del 98 debe entenderse como interés por 

la interioridad de España, no por la España interior y meseteña como se ha 

simplificado por algunos. Por eso encontramos en los escritos de Baroja las 

llanuras de Valladolid y La Mancha o los pinares de Soria, pero también los 

extrarradios de Madrid, los muelles de Cádiz o Rotterdam, la Judería de 

Córdoba, los bulevares de París, los valles pirenaicos en torno al Bidasoa, las 

librerías de lance de Ginebra, las ciudades de San Sebastián, Valencia o Lima, 

las nieblas del Támesis o la luminosidad y los azahares de Levante. Ahora 

bien si todos los paisajes de la contemplación barojiana tienen interés estético, 

son sin embargo los que se refieren a la naturaleza, y en especial los del mar,  

los que expresan mejor el sentido poiético de la contemplación. La 

plasmación de esos paisajes se nutre de lo que Baroja vio y vivió en su 

infancia de San Sebastián, pero también del viaje  que hizo en 1910, ex 

profeso para redactar las novelas de El mar, a los puertos pesqueros de la 

costa vasca (Ondárroa, Lekeitio, Motriko, Guetaria, Bermeo, Zumaya…). Nos 

dice en Las inquietudes de Shanti Andía: 

                                                           
13 Ortega y Gasset (1988) Ensayos sobre la generación del 98 (Anatomía de un alma dispersa) 

Madrid, Alianza-Rev. de Occidente 
14 Las inquietudes de Shanti Andía, p, 17 
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Me gusta mirar, tengo la avidez en los ojos; me quedaría contemplando 

horas y horas el pasar de una nube o el correr de una fuente…Muchas veces 

me he figurado ser únicamente dos pupilas, algo como un espejo o una cámara 

oscura para reflejar la naturaleza
15

 

Siguiendo un proceder con gran tradición en la literatura europea de todos 

los tiempos, los paisajes marítimos de las novelas barojianas de El Mar 

representan la primera llamada al viaje, a salir de sí y del mundo propio, que 

tienen los personajes de esas novelas… pero también son el reclamo exterior 

para el viaje interior que, paradójicamente, implica ese salir de sí mismo. Por 

eso, en contra de algunas opiniones precipitadas, El Mar barojiano no es sólo 

un mar septentrional, sino que encontramos en él paisajes de los siete mares: 

Estampas del Océano Pacífico llenas de tagalos, piratas malayos o mandarines 

cantoneses (La estrella del Capitán Chimista), imágenes del Atlántico 

equinoccial, el de los trópicos terribles del Gran Calabar y las Antillas en 

donde se iluminó la fragata Cantabria como una heroína en un escenario épico 

de epopeyas bajo los fuegos de San Telmo (Los Pilotos de altura), panoramas 

y ambientes del Mediterráneo, unas veces hostil otras seductor en los 

pueblecitos del Mezzogiorno italiano o en el Puerto marsellés, cosmopolita, 

hampón y prostibulario como ninguno (El laberinto de las sirenas)... Sin 

embargo es verdad que las descripciones de ambientes y mares más o menos 

exóticos no adquieren la intensidad emotiva de las que se refieren a los 

paisajes del Cantábrico, a sus rías y a sus puertos, a sus cielos y a sus 

acantilados: 

Acostumbrado al horizonte violento de los trópicos, a esos cielos nublados 

y brillantes de las zonas donde reinan los vientos alisios estas nubes grises y 

suaves me acarician. La lluvia me parece caer sobre mi alma como en una 

tierra seca, refrescándola y dándola alegría… Cuando cambia el tiempo 

experimento la nostalgia de sentir la profunda paz del mar, de su abandono y 

soledad… entonces me gusta pasear por la playa y saturarme de la enorme 

melancolía del mar y empaparme en su gran tristeza…
16

 

 

Como bien se puede comprobar en la contemplación barojiana no existe 

una la literatura de escenarios sino de emotividades. La contemplación de 

paisajes expresa la interioridad del contemplador, pero sobretodo esa 

intimidad del héroe que es su niñez… la patria del superhombre. Por tanto la 

contemplación de paisajes debe ser entendida como un ejercicio poético de 

moralidad, cercano a veces al misticismo budista, que tiende a fundir en la 

nada o en el eterno retorno de la vida la conciencia del contemplador: 

                                                           
15 Las inquietudes de Shanti Andía, p.18 
16 Las inquietudes de Shanti Andía, p. 392 
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No hay fin en la vida, el fin es un punto en el espacio y en el tiempo, no 

más trascendental que el punto precedente o el siguiente… realmente el mar 

nos aniquila y nos consume, agota nuestra fantasía y nuestra voluntad. Su 

infinita monotonía, sus infinitos cambios, su soledad inmensa nos arrastran a 

la contemplación.  

Esas olas verdes, esas espumas blanquecinas donde se mece nuestra 

pupila, van como rozando nuestra alma, desgastando nuestra personalidad, 

hasta hacerla puramente contemplativa, hasta identificarla con la naturaleza.
17

  

En la emotividad con la que Baroja contempla el mar hay también, como 

ya se apuntó antes, un momento de admiración por el arte de la navegación 

tradicional, las técnicas navales y pesqueras o las costumbres de las gentes de 

mar. Véanse estos ejemplos: 

Estos pescadores son unos brutos – murmuró- Quieren salir, haga buen 

tiempo o malo, sin comprender que vale más pasar apuros que no quedar 

sepultado entre las olas. 

El viejo me explicó con detalles varias costumbres de pescadores que yo 

ignoraba. 

Los pescadores – me dijo – suelen tener algunos señeros en el Izarra y en 

Aguiró, para que e studie los cambios atmosféricos. Si las señales osn de 

bonanza, se lo indican a las llamadoras, que se encargan de ir avisando a los 

tripulantes de cada chalupa dando fuertes golpes en las puertas de sus casas. 

Si las señales son de tempestad no hay aviso; pero si el tiempo es dudoso, los 

señeros, en vez de mandar recado  atodos  los pescadores, llaman solo a los 

patrones, y en el extremo del muelle, al amanecer, discuten las probabilidades 

de que haya bueno o mal tiempo. Si no se llega a unanimidad entonces se 

somete l fallo a votación…
18

 

Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo supremo cuando, con un enorme 

estupor, vimos la goleta de Machín que venía, saliendo de las puntas, con el 

foque hinchado, como un cisne fantástico, rasando el agua. 

Todos nos quedamos atónitos. El pailebot salió de las puntas y dio una 

larga vuelta, con una rapidez inaudita. Llevaba dos pasajeros: Machín y su 

criado. Era admirable de precisión: una maniobra mal hecha, una cuerda rota 

y la goletilla se iba al fondo del mar. 
Al cambiar de dirección creímos que se hundía; hubo un momento en que 

estuvo tendida casi por completo; pero pronto se fue enderezando y vino hacia 
nosotros ciñendo el viento .Sobre la cubierta estaba Machín, tendido, 
acurrucado, y, al pasar cerca de nosostros, nos echó una cuerda. Uno de los 

                                                           
17 Las inquietudes de Shanti Andía, p.12 
18 Las inquietudes de Shanti Andía, p. 295-6 
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que iban a proa la cogió y la sujetó. Nuestro bote dio un salto al ser arrastrado 
por la goleta y comenzó a hundir la proa en el agua. 

Machín, sin atender a las indicaciones del atalayero, se lanzó sobre las olas 
amarillas de la barra, allí donde se confundían el cielo y el mar, y pasó él y 
pasamos nosotros con una  velocidad vertiginosa, tan pronto en la cumbre de 
una montaña de agua, como casi atravesándola por el medio. 

Antes de que nos diéramos cuenta estábamos a salvo; Machin y su criado 
bajaron las velas y nosotros remolcamos la goleta…

19
 

El torrero era un viejecito sonriente y amable. Sacó un álbum grande y fue 
mostrando a O´Neil los modelos que hacía, con todos sus detalles. Estos 
modelos eran reproducciones de los barcos que navegaban por el 
Mediterráneo, tanto de los antiguos, ya casi desparecidos, como d elos 
modernos. 

Había galeras, galeotas, carracas, galeones, carabelas, bergantines, 
polacras, místicos, y luego los barcos pequeños: el síndalo tunecino, la chitiha 
de los árabes, el jabeque, los cárabos, los laúdes…paluchas y bombardas…

20
 

También hay en la contemplación barojiana del paisaje, un momento de 
protesta por la falta de respeto con la que a menudo se trata al mar, sobretodo 
a partir de la industrialización generalizada de las actividades marítimas: 

Hoy el mar se industrializa por momentos… antes el mar era nuestra 
divinidad, era la reina endiosada y caprichosa, alta y cruel; hoy es la mujer a 
quien hemos hecho nuestra esclava…

21
 

Por estos fragmentos, entre otros muchos que hablan de modo semejante, 
puede deducirse que el paisaje del mar que contempla Baroja es inseparable 
del paisanaje que habita sus rutas y sus litorales y que no se puede 
comprender la contemplación de que es objeto sin percatarse de que es visto 
por Baroja como un territorio de interioridad humana : 

El torrero, nuestro amigo Juan Bautista Pica es un solitario, un místico, 
Por la mañana limpia su linterna, da cuerda a su aparato, apunta sus 
observaciones meteorológicas en un libro, habla un momento con la mujer 
que le hace la comida y con el aduanero, que  pasa, y vuelve a su sala, se 
sienta en la mesa ancha y comienza su trabajo, alegre y satisfecho. El torrero 
es un artista que quiere llegar a la perfección de su obra. La contempla, la 
estudia y al poco rato se oye el golpe isócrono del martillo: 

Tac…, tac…, tac… 
El que oye desde lejos ha pensado y se ha dicho: 
Quizá es el latido del un corazón? 
No; es el torrero del faro que construye sus modelos…. 

22
 

                                                           
19 Las inquietudes de Shanti Andía, pp. 301-2 
20 El Laberinto de las sirenas, p. 233 
21 Las inquietudes de Shanti Andía, Libro I, cap 2 
22 El laberinto de las sirenas, p. 237-8 
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Los personajes barojianos de El Mar 
El lector disciplinadamente libre de las novelas barojianas sabe bien que 

tanto la acción como el paisaje mostrados en ellas tienden a transmitir el ideal 
moral del superhombre. El particular nihilismo de ese ideal da lugar a que en 
las páginas de esas novelas abunden biografías proteicas y epicúreas, cercanas 
al niño que consumaba ese ideal nietzscheano de moralidad: 

Todavía el marino de este tiempo, hijo predilecto de la aventura, era un 
hombre atrevido, violento, inconsciente. Aquellos hombres, niños grandes la 
mayoría, sin rencor, consideraban alcanzado el fin de su vida por haber 
pasado unos días en puerto, al lado de una mujer, bebiendo y derrochando 
dinero

23
 

Pero el asunto necesita alguna aclaración: La acción que se plasma en las 
novelas barojianas de El mar es propia de personajes que viven precisamente 
ahí, en la mar o ante el mar, una patria lábil, contradictoria, desconcertante, 
aporética… y que por lo mismo suelen ser tipos duros cuyo comportamiento 
no infunde mucha fe en la condición humana: 

La marinería era completamente patibularia. Quitando los vascos, que iban 
al lado del capitán por codicia, campesinos en su mayoría y otros dos o tres, 
los demás eran una colección de borrachos, de ladrones, de presidiarios, lo 
peor de lo peor, el detritus de los puertos de las cinco partes del mundo… Los 
vascos no. Estos eran casi buenas personas. Estaban convencidos de que 
saliendo de su pueblo, el vender una familia de negros o chinos, o el robar 
barcos, no tenía importancia. Se figuraban cándidamente mis paisanos que la 
honradez, el cumplimiento de la palabra, la buena fe, eran necesarios e 
imprescindibles en la aldea. Ahora, ya en el océano, consideraban el piratear, 
el saquear o el robar como medios de enriquecerse más o menos decorosos 

24
 

A los personajes barojianos de la serie El Mar, se les puede admirar tanto 
como detestar, se les debe conceder la razón tanto como quitársela, pues con 
la narración realista de su proceder, se pone de manifiesto la cruz del relato 
ideológico en la modernidad. Así, de un capitán francés, republicano y 
revolucionario pero a la vez traficante de esclavos que brujulea por Los 
pilotos de altura, se dice lo siguiente:  

 

Aquel contraste entre sus ideas políticas y sus negocios de tratante le hacía 

quejarse de una manera muy cómica… ¡Que un pueblo que ha hecho la gran 

revolución a nombre de la libertad y de la fraternidad tenga hijos como 

nosotros mezclados en la trata de esclavos! ¡Qué miseria!...
25

 

                                                           
23 Los Pilotos de altura, pp. 105 ss. 
24 Las inquietudes de Shanti Andía, pp. 334-335 
25 Los Pilotos de altura 
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Más que las calamidades de la vida en la mar lo que cualifica a los 

personajes es su manera de asumir las contradicciones de la vida: Unos lo 

hacen instalándose sin más en el pesimismo y la resignación a la fatalidad (Un 

momento de buena suerte me hubiera reconciliado con la vida, pero ese 

momento no llegó nunca para mi, dice un personaje de Los Pilotos de Altura), 

otros lo hacen adaptándose a cuanto les toca vivir con mayor o menor fortuna, 

pero sin rendirse nunca a debilidad (…aventurero; tipo enamorado de la 

acción, con alternativas de hombre enérgico y audaz y de fatalista se entregó 

muchas veces a las fuerzas del destino, se dice de otro personaje). Los que 

proceden como éste último no se engañan sobre lo que viven o les ha tocado 

vivir, pero intentan no conformarse con ello. Por ejemplo: Los excesos 

portuarios no tienen en unos personajes el mismo significado que en otros. 

Hay personajes que se entregan al exceso como una costumbre o algo propio 

de su penosa condición sin más y no se plantean la posibilidad de elegirlo o 

desecharlo…. Otros personajes en cambio se entregan al exceso orgiástico o 

prostibulario como si de una búsqueda dionisiaca de la experiencia de vivir se 

tratara, haciendo de ello una elección, quizás equivocada, pero que por ser 

justamente eso una elección, opera en ellos como una posibilidad de 

regenerarles moralmente y salvarles (llevarles a su propia consumación como 

individuos y personajes del relato). Y es que lo que convierte en héroes o 

villanos a los individuos de la galería barojiana, no es lo que hacen sino el 

modo con el que obran. Por lo primero todos ellos serían en gran medida 

intercambiables, de ahí que en episodios como el de los dos Embil o de Juan 

de Aguirre y Tristán de Ugarte, Baroja juegue con la confusión de individuos 

y el intercambio de nombres. Por lo segundo, en cambio, se establecen 

diferencias entre los personajes: unos rigen su obrar por una indolente, 

mecánica, resignada, mediocre y pesimista voluntad de vivir o seguir 

viviendo… otros lo hacen por una ascética voluntad de poder o voluntad 

poderosa en donde no desisten de valorar lo que viven y en todo caso asumirlo 

sin estar resentidos por ello: 

Era un momento aquel por el cual yo tenía la certidumbre de que había que 

pasar alguna vez en mi vida… Estos peligros grandes y aparatosos quitan el 

miedo, sobre todo si uno tiene que asumir responsabilidad…
26

 

Este concepto formal y vitalista de la eticidad, que es de raigambre 

kantiana y nietzscheana, no sólo distingue entre la moralidad de los 

personajes, también consuma estéticamente el realismo literario de Baroja: en 

el poner de relieve cómo unos personajes intentan cualificar la vida y otros se 

resignan a padecerla, en la constatación del ethos y del pathos humano, se 

salva la veracidad del relato. 

                                                           
26 Las inquietudes de Shanti Andía, p. 298-99 
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 Роман Рошкулець (Чернівці) 

 

МЕТАФІЗИЧНІ АСПЕКТИ КРИТИКИ ПОСТПОЗИТИВІЗМУ В 

МЕТОДОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Л.ЛАУДАНА 

 

Методологія постнекласичної доби виявилася надзвичайно складною 

не тільки за предметним полем досліджень, а й зважаючи на 

багатопланове переплетення методологічних стратегій. Після занепаду 

логічного позитивізму стан справ був значно зрозуміліший, навіть попри 

всю революційність змін, привнесеним у методологію науки К.Поппером, 

Т.Куном та їх не менш відомими сучасниками. Коли ж уже сам 

постпозитивізм в його класичному вигляді почав поступово сходити з 

арени філософії науки, а суперечки послідовників згаданих вище 

мислителів не давали нових виразних стратегічних ідей, сформувалася 

картина, схожа на мозаїчну комбінацію конкуруючих дослідницьких 

програм. Новизною філософії науки починаючи десь із 70-х років стала 

відмова від спроб побудувати універсальні, фундаментальні методологічні 

концепції. До того ж вже не такою актуальною ставала критика 

позитивізму, надто ж за умов появи нових антиметафізичних концепцій на 

кшталт конструктивістського емпіризму Б. ван Фраасена, або ж так само 

емпіристської концепії Я.Хакінга. Тепер вже постпозитивізм разом зі 

здійснюваними ним спробами реабілітації метафізики в науці потрапив 

під приціл критики зі сторони нових емпіриків. 

За таких умов з‘являються оригінальні і глибокі, як для тієї пори, 

концепції наукової раціональності, що ґрунтувалися на засадах реалізму, 

тобто констатації як даності певної сутнісної сфери, або, хоча б, 

реальності ідеалізованих теоретичних конструкцій, що має свою 

онтологічну визначеність. 

Серед таких концепцій виокремлюється вчення Л.Лаудана про мережеву 

раціональність. Звичайно, не будемо переоцінювати значення ідеалістичної 

складової вчення американського філософа, проте саме такі інтенції 

спостерігаються при зіставленні його ідеї з висновками нового емпіризму. 

Л.Лаудан швидше продовжує в багатьох принципових питаннях лінію 

проблематизму К.Поппера, вважаючи, що наука повинна розв‘язувати все 

нові й нові завдання. Проте природничі науки націлені на уніфікацію. 

Інша справа – філософія і конкретні соціогуманітарні дисципліни, де 

не тільки присутні розбіжності, а де ці розходження заохочуються. 

Л.Лаудан пояснює ці відмінності через поняття консенсусу і диссенсусу. 

Причому у випадку з останнім, що спрацьовує в гуманітарному пізнанні, 

нам видається значна схожість такого підходу із постмодерністською 

ідеєю розрізнення (наприклад, у Ж.Дерріда). 
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Згідно з уявленнями філософів, вказує Л.Лаудан, «наука є діяльністю, 

в якій досягається консенсус, оскільки вчені неявно, а іноді й явно 

оформлюють свої вірування згідно із загальновизнаними канонами 

«методології науки» або «індуктивної логіки», і ці канони мислились як 

більш ніж достатні для того, щоб розв‘язати будь-які розбіжності з 

приводу фактичного» [1, с.300].  

Дисенсусний характер наукового пізнання, тією мірою, якою він 

проявляється, споріднений внутрішньо з процесами, зображеними Т.Куном 

при дослідженні ним наукових революцій. Таке ж неприйняття загальних 

схем, така ж потреба оновлення і обґрунтування нових неочевидних граней 

наукового пізнання. Невипадково, «Т.Кун наполягає, що лише існування 

розбіжностей між вченими в переважаннях і цінностях дозволяє з‘являтися 

новим теоріям» [1, с.303]. Це переконливо доводить революційність 

сутнісних змін в науковому пізнанні. Зміни ці відбуваються в межах 

контексту відкриття, якщо послуговуватися визначеннями К.Поппера, а не 

контексту обґрунтування, що фактично являє собою парадигмальний період 

розвитку науки. І саме в періоди таких революційних змін особливої ваги 

для наукової методології набувають метафізичні ідеї. До метафізичних 

можна віднести й тезу про неспівмірність теорій, коли за окремими 

теоретичними побудовами бачимо не лише концептуальні моделі 

реальності, а й світоглядні настанови, сконцентровані в явному, а швидше, 

неявному вигляді в цій теорії. 

Вже в межах своєї моделі мережевої раціональності, яку Л.Лаудан 

пропонує на противагу ієрархічній моделі, здійснюється розмежування 

фактичного, теоретико-методологічного і ціннісного рівнів 

обґрунтування наукової теорії. Звичайно, перші два рівні можна віднести 

до сфери внутрішніх цінностей науки, куди власне входять основні 

критерії науковості – доказовість, системність, інтерсуб‘єктивність 

тощо. Значно складніше з ціннісним обґрунтуванням. По-перше, воно 

виходить за межі науки у сферу соціокультурних норм і цілей. По-друге, 

саме таке обґрунтування є принципово неповним і, певною мірою, 

суб‘єктивно забарвленим. 

Та вже саме введення в методологічний обіг ціннісних параметрів 

пізнання дозволило, як не дивно, забезпечити методології науки нові 

виміри об‘єктивності і значно збагатити її ресурси. 
 

Література 

1.Лаудан Л. Наука и ценности / Л.Лаудан // Современная философия науки: знание, 

рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. – М.: Логос, 1996. – С. 295-342. 
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 Лідія Сидоренко (Київ) 

 

ЛЮДИНА ЯК СКЛАДНІСТЬ: ПОГЛЯД СИНЕРГЕТИКИ 

 

Хоча людина – соціальна істота, вона також належна до світу 

природи – біологічного світу. Людина представляє світ живого. Тому 

природничі науки, зокрема біологія, екологія, фізика живого та інші, 

надають важливі знання про структуру та розвиток людської тілесності, 

людську поведінку. Сучасна наука дозволяє представити людину як 

складну систему, що самоорганізується та саморозвивається. 

Синергетика, яка вивчає закони самоорганізації, дозволяє розкрити 

багато нового в розумінні поведінки та розвитку людини як біологічної 

та соціальної істоти. Біологія представляє молекулярні основи людської 

спадковості та біологічні основи соціальності. Теорія еволюції розглядає 

людину як ланку в спільному саморозвитку систем біологічного світу. 

Загалом сучасні природничі науки представляють наукову картину 

людини як такої, що її природне є неодмінним, складно організованим 

підґрунтям людської соціальності.  

В останні десятиліття у сфері філософських досліджень виявляється 

наростаючий інтерес до проблеми людської тілесності. Це обґрунтовано 

сучасною потребою відчути та пояснити за допомогою теоретико–

світоглядого підходу єдність людини та природи як світоглядну умову 

подолання глобальної екологічної кризи. Саме тілесність є однією з 

онтологічних засад такої єдності. 

Проблемні ситуації в сучасних дослідженнях людської тілесності 

вимальовуються в реальності досягнень біології, які окреслюють шляхи 

маніпулювання природою людини. Йдеться, зокрема, про новітні 

біотехнологічні практики – генну інженерію, клонування, використання 

стовбурових клітин тощо, які розглядають як основу реконструювання 

та конструювання людської тілесності і навіть як шляхи до соціальних 

змін – «соціальних мутацій». 

Отже, визнання соціальності людини не применшує ролі та впливу 

біологічного на її життя та поведінку. У цивілізаційній історії 

взаємозалежність людського біологічного та соціального як двох виявів 

цілого визначала силу та слабкість людини. Наприклад, екологічні кризи 

природного та антропогенного походження становлять загрозу 

біологічному існуванню людини, існуванню її як біологічного виду. 

Ставлення до людської тілесності в цивілізаційному та 

технологічному контекстах сучасності породжує цілий спектр проблем. 

Вони пов‘язані з тим, що новітні нано- та біотехнологічні практики 

здатні істотно трансформувати людську тілесність, конструюючи її. 
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Однак при цьому виникають не лише технологічні, а й світоглядні та 

етичні питання.  

По-перше, слід враховувати, що людина – це цілісність, її тілесність є 

результатом усього ходу її історичного розвитку. Отже, осмислення 

людської тілесності повинно відбуватися на підставі розуміння 

цілісності людини, неповторного «балансу» біологічного та соціального, 

тілесного та ментального. Відповідно втручання в тілесність може 

порушити цілісність як умову існування людського. Недарма західні 

дослідники, зокрема К. Гейлз, Ф. Фукуяма вводять поняття 

«постлюдина» – істота, яка виникає в результаті технологічних 

маніпулювань з людською тілесністю.   Це означає, що «тілесність» – 

поняття не лише біологічне, а й соціо-історичне.  

По-друге, соціальність людини істотно взаємопов‘язана з її 

тілесністю. Це означає, що хоча соціальність не зводиться до тілесності, 

до біоприродних її виявів, все ж таки руйнування або деформування 

тілесності може зруйнувати соціальність особистості. Таким чином, 

конструктивно-трансформаційне втручання в людську тілесність зачіпає 

саме існування людського, соціального.  

Розвиток NBIC-технологій істотно змінює природний і соціальний 

світ, відповідно, і наші уявлення про нього. У світоглядному відношенні, 

принципово, що змінюються змісти та сенси таких понять, як природа, 

життя, людина, розум. Вже зараз живі істоти створюються штучно за 

допомогою генної інженерії. Не важко припустити, що настане день, 

коли стане можливим створення складних живих істот з окремих 

елементів молекулярних розмірів.  

В той же час, слід взяти до уваги, що при проходженні складною 

системою, що самоорганізується та саморозвивається, точки біфуркації, 

складається ситуація, коли важко передбачити результат. Таке цілком 

стосується людини як унікальної складності, як складного переплетіння 

ментального та тілесного. Отже, немає гарантії, що проектовані цілі 

використання новітніх біологічних, інформаційних, когнітивних практик  

будуть реалізовані відповідно задумам, оскільки потрібно врахувати 

ризикованість втілення проектів.  

Синергетичний погляд на складність людини орієнтує на визнання 

невизначеності ситуації, коли йдеться про маніпулювання з людською 

тілесністю як основою соціальності людини. Відповідно, на перший 

план висувається потреба етичних орієнтирів, які спрямують відповіді 

про міру дозволеного втручання науки, технологій у світ людського, в 

цілісність людини. Важливий бік проблеми – врахування можливості 

свободи людини як «внутрішньої свободи». Тому проблематично, що 

новітні технологічні практики розширюють ступені свободи людини. 
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 Віталій Надурак (Івано-Франківськ) 

 

СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ТА ІДЕЯ  

ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОРАЛІ 

 
Не зважаючи на те, що поняття «фрактал» (лат. Fractus – подрібнений) 

не належить до ключових понять синергетики і не часто використовується в 
ній, проте його все таки можна зустріти в працях науковців, що працюють у 
цій галузі, адже воно здатне допомогти у вивченні тих феноменів, які вони 
досліджують. Є. Князєва та С. Курдюмов пишуть, що «фракталами 
називають такі об‘єкти, які володіють властивістю самоподібності…» [1, с. 
84]. Це означає «що малий фрагмент структури такого об‘єкта подібний до 
іншого, більш масштабного фрагмента або ж навіть до структури в цілому» 
[1, с. 85]. Природа досить часто виражає себе у фрактальних формах, 
прикладами чого є хмари, сніжинки, листя на деревах тощо. Князєва та 
Курдюмов звертають увагу на те, що в таких системах, як людина-
суспільство чи сім‘я-соціум різні рівні організації, наприклад, сім‘я можуть 
повторювати організацію всієї системи – суспільства загалом. Звідси 
відкривається можливість визначати характер процесів на великих 
масштабах, знаючи їх перебіг на малих і навпаки [1, с. 86]. 

Схоже на те, що система моралі також володіє фрактальною 
структурою, адже і в ній можна спостерігати подібність структури на 
рівні всього суспільства та окремих соціальних груп (підсистем) чи 
навіть людини, як елементарної одиниці такого фракталу. Аналізуючи 
структуру суспільної моралі у контексті синергетичної парадигми, ми 
виділили в ній макро- та мікрорівні. Макрорівень це моральна свідомість 
(уявлення про морально прийнятне і неприйнятне, яке оформлюється у 
вигляді моральних норм, цінностей, принципів, правил тощо). 
Складники цього рівня ще називають параметрами порядку. 
Мікрорівнем є моральна практика – втілення моральної свідомості у 
відносинах людей між собою та ставленні до світу загалом [2].  

Свідченням фрактальної структури моралі є те, що не лише система 
моралі всього суспільства складається із моральної свідомості і моральної 
практики (макро- та мікрорівні), а й те, що вони також присутні у стійких 
соціальних групах і, звичайно ж, в окремих індивідів. На індивідуальному та 
суспільному рівнях наявний важливий для кожної синергетичної системи 
принцип підпорядкування у відношенні між моральною свідомістю та 
практикою, а також циклічна причинність: практика визначається етичними 
поглядами індивіда, але, у свою чергу, ця ж практика формує, підкріплює 
його етичні погляди чи, можливо, змінює їх.  

Система суспільної моралі, як і кожна відкрита система, що 
саморозвивається, рано чи пізно входить у період хаосу – повної або 
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часткової руйнації її структури. Такі самі періоди бувають і в житті 
окремого індивіда, коли він переживає кризу власних моральних поглядів, 
переглядаючи і коректуючи їх. Більше того, такі кризи потрібні як 
суспільній моралі, так і окремому суб‘єктові, адже вони є дуже важливим 
кроком на шляху їх морального розвитку.  

Треба враховувати, що хоча менш та більш масштабні структури у 
системі моралі і є подібними між собою, однак йдеться не про абсолютну 
подібність, а лише про певну її ступінь. Тож необхідно наголосити, що 
ступінь структурної подібності є, як правило, вищою за ступінь подібності 
змістовного наповнення цієї структури. Наведені вище приклади 
взаємоподібності системи моралі та її підсистем і елементів, стосувались 
саме їх структури. Змістовна подібність також має місце, адже в системі 
моралі конкретне наповнення моральної свідомості окремого індивіда та 
суспільства загалом, звичайно ж, в більшості випадків співпадають (тобто 
актуальними для них є одні і ті самі норми, принципи, цінності). Хоча й 
існують, природно, відмінності, коли людина має власне трактування тих чи 
тих моральних норм або ж не дотримується окремих із них, чи сповідує ті, 
які не прийняті в суспільстві, членом якого вона є. 

З огляду на вказане вище, справедливими щодо системи моралі будуть 
висновки Є. Князєвої і С. Курдюмова про те, що вивчаючи елемент 
фрактальної структури, тим самим можна отримувати знання про 
функціонування структури загалом, і навпаки, застосовувати знання про 
всю структуру до її елемента. Оскільки подібність є більшою на рівні 
структури, аніж конкретного її наповнення, то вивчати перебіг структурних 
процесів моралі на прикладі одиниць системи можна з більшим ступенем 
точності, аніж змістовне її наповнення. Хоча й з меншою мірою точності, 
але подібні дослідження можна проводити і щодо змістовного наповнення 
цих структур. Наприклад, ми можемо шляхом вивчення моральних поглядів 
окремого індивіда скласти загальне враження про мораль всього 
суспільства, до якого він належить (чи відповідної групи). Або ж, знаючи, 
які моральні норми поширені у певній соціальній групі, ми, зустрівшись із її 
членом, будемо очікувати, що й він їх дотримуватиметься.  

Отже, викладений вище матеріал свідчить про те, що мораль, як і багато 
інших об‘єктів природного та соціального світів, володіє фрактальною 
структурою. Це створює нові можливості для її подальшого дослідження. 
 

Література 
1.Князева Е. Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 

темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – СПб.: Алетейя, 2002. – 414 с. 

2.Надурак В. Структура моралі: синергетичний підхід / В. Надурак // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 52 (спецвипуск). – 341-347. 

 

 

http://filosofua.narod.ru/files/Gileya52.PDF
http://filosofua.narod.ru/files/Gileya52.PDF


257 

 

 Людмила Лобик (Львів) 

 

СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 

ОНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Філософське осмислення проблем оновлення вищої освіти для 

суверенної України набуває особливої актуальності, адже від рівня 

обізнаності громадян у галузі сучасної науки та технології, від їх 

свідомого та цілеспрямованого включення до процесу творення нового 

суспільства значною мірою залежить наше майбутнє як держави і нації. 

Одним із важливих напрямків сучасного знання, на який вітчизняні 

вчені (В.Андрущенко, В.Лутай, М.Романенко, В.Скотний та ін.) 

покладають оптимістичні надії на позитивні зміни в cфері вищої освіти 

України, є синергетика. Грандіозним здобутком синергетики було 

відкриття того факту, що самоорганізація є атрибутом не лише живої 

природи, але й буття як такого. Вочевидь, такий підхід органічно 

включає у свою структуру раціональні та ірраціональні аспекти 

людського пізнання, адже саме поняття хаосу, одне із засадничих у 

синергетиці, є констатацією й визнанням вагомості ірраціональних та 

позараціональних факторів у житті та діяльності людини. Це поняття 

починає відігравати важливу методологічну роль у багатьох сферах 

гуманітарного знання, в тому числі і в освітній. 

З позицій фундаментальних закономірностей, відкритих 

синергетикою, з‘являється можливість синтезу знань, створення якісно 

нової системи освіти. Методологія такого синтезу докорінно 

відрізняється від методологічних засад освіти минулих епох. Хаотичний 

початок визнається як доконечний для подальшого розвитку освітнього 

процесу, причому цей розвиток може відбуватися в різних, в тому числі 

й протилежних напрямках.  

Cинергетика, яка є значним досягненням посткласичної науки, 

істотно вплинула на розробку і конкретизацію нової парадигми освітньої 

галузі. Суттєвою відмінністю такої парадигми порівняно з моделями 

освіти минулих епох є те, що в останніх зазвичай наголошувалось на 

перемозі „позитивної‖ субстанціальної основи над протилежною, 

негативною. У новій парадигмі наближення до бажаного стану 

актуалізується лише шляхом „коливальної‖ (тобто постійного руху в 

одну і другу сторону) взаємодії між різними, у чомусь протилежними 

формами діяльності. Звідси, основоположними принципами 

посткласичної методології науки й освіти є принципи плюралізму та 

діалогу. Плюралістичний принцип відображає можливість розвитку в 

різноманітних напрямках. Принцип діалогу обумовлює комунікацію між 
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носіями різних точок зору, між різними культурами, між минулим і 

майбутнім. 

Завдяки такій методології відкриваються позитивні перспективи у 

напрямку розробки й впровадження філософсько-методологічних засад 

якісного оновлення вищої освіти в Україні. З‘являється можливість 

погодження різних, у тому числі, суперечливих учень і підходів на їх 

мінімальній загальній основі. Принципове протиcтaвлення природничо-

наукової та соціогуманітарної складових науково-дослідного процесу та 

сучасної системи освіти, що cпиралоcя на уявлення про усталений 

фізичний світ та мінливий соціальний світ, нині долається. Припинення 

розмежування між ними є головною стратегемою сучасного наукового 

пізнання та освітньої діяльності.  

Розкриття закономірностей діалогової взаємодії загального розуміння 

результату навчання і виховання молоді в системі вищої освіти, різних 

форм досягнення цього результату, діалогу між релігійною і світською 

системами освіти є важливими завданнями розвитку освітнього процесу 

в Україні. Така філософська методологія дає можливість розглядати всю 

сукупність знань про реальний світ як плюралістичну цілісність, тут 

долається розрив між знанням про природу і про людину, відбувається 

справжня екологізація вищої освіти.  

У зв‘язку з цим дуже важливим завданням державного управління 

освітою в Україні є сприяння розробці нової філософської методології, її 

конкретизація стосовно всіх галузей людської діяльності, зокрема до 

освіти, впровадження нових підходів у практику навчання. Вкрай 

потрібною є концентрація спільних зусиль учених, педагогів, а також 

релігійних діячів для вироблення стратегії й тактики в галузі освіти на 

рівні державного управління в напрямі адекватної підготовки до життя 

людини ХXI століття.  

  

 

 Сергій Сидоренко 

(Київ) 

 

СИНЕРГЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ  

РОЗВИТКУ БІОСФЕРИ 

 

Біосфера є складною системою, що самоорганізується та включає 

людину з її впливами на довкілля. Невизначеність поведінки цієї 

складної системи в точці біфуркації породжує ризики. Синергетика як 

основа нелінійного мислення аргументує можливість для складних 
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систем декількох альтернативних шляхів розвитку. Отже, можна думати, 

що існують такі шляхи подальших взаємин людини та біосфери, які б не 

завдавали шкоди як біосфері, так і людині.  

Оцінка потенційно можливих подальших ситуацій у розвитку цієї 

складної системи тим більш важлива, що сучасна цивілізація стрімко 

входить у зону ризиків і нестабільних станів. Урахування 

самоорганізаційних процесів істотно змінює підходи в галузі управління. 

Долається уявлення про те, що результат від управлінського впливу 

лінійно залежний від прикладеного зусилля та може бути передбачений 

однозначно, тобто чим більший вплив, тим ефективніший результат 

З позицій синергетичного підходу, складні системи, що 

самоорганізуються та саморозвиваються, в точці біфуркації мають 

об‘єктивно рівно ймовірні можливості подальшого розвитку. Отже, 

синергетичний підхід дозволяє враховувати не лише закономірний, 

доконечний момент у змінах, а й випадковий характер подій. У 

синергетиці мова йде про реальну доконечність, яка включає в себе 

випадковість. Тому досить важко прогнозувати результат. 

У виявах техногенних впливів на екосистеми цей момент є дуже 

важливим. Можливо, це також відповідь на питання: чому практичні 

впливи на довкілля з метою покращити екологічний стан, призводять до 

руйнівних результатів? На мою думку, йдеться про врахування моментів 

вибору та випадковості. Такі методологічні можливості дозволяють 

синергетичному підходу врахувати вплив людини на природу. Причому, 

оскільки впливи на системи в точках біфуркації не потребують великих 

енергій, синергетичний підхід дозволяє усвідомити, що найменший 

поштовх може зумовити великі наслідки, оскільки запускає формування 

і дію причин, які приводять систему до різних станів. Таким чином, 

синергетичний підхід дає усвідомлення того, що незначні впливи в 

нерівноважних ситуаціях можуть призводити до значних наслідків. З 

цього випливає ще одна риса синергетичного усвідомлення техногенних 

впливів на біосферу. Йдеться про те, що вплив людини на природу 

супроводжується постійним ризиком. 

Здатність людини робити помилки – природний момент людського  

існування. Так, філософська позиція фалібілізму визнає схильність 

людей до помилок. Чарльз Пірс, який сформулював принцип 

фалібілізму, вважав що наука має здійснювати критику і корегувати 

помилки. Карл Попер таку думку використав як основу методологічної 

концепції критичного раціоналізму. У відповідності з нею, людина у 

процесі пізнання рухається від однієї спростованої теорії до іншої. Так 
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поглиблюються й уточнюються наші знання. Поки теорія не 

фальсифікована, людина керується нею на практиці, фальсифікуючи її. 

Отже, виходить, що помилки з‘являються обов‘язково, неминуче. Їх 

виправлення призводить до розвитку пізнання і, відповідно, практики. 

Синергетичний підхід дозволяє усвідомити протилежне, якщо 

йдеться про поведінку складних систем, що самоорганізуються та 

саморозвиваються. Врахування методологічних висновків, які 

випливають з синергетичного погляду на світ, приводить до висновку, 

що можливості людини щодо виправлення допущених у впливі на 

природу помилок, не є значними. 

Справа в тому, що збільшення порядку внаслідок самоорганізації або 

організації можливе за рахунок того, що вироблена в новоствореній 

системі ентропія віддається середовищу. Причому ентропія, вироблена 

при самоорганізації, значно більша за ту, яку б мало середовище, якщо б 

самоорганізація не відбувалася. Стосовно екосистем це означає, що 

далеко не всі помилки впливів людської діяльності можливо виправити. 

Отже, зруйновані екосистеми ми не в змозі відновити. Таке на емпірико-

дослідницькому рівні давно зафіксували фахівці-екологи. 

Отже, з позицій синергетичного підходу, стає очевидним, що 

проблеми з забрудненням довкілля є ентропійною платою за його 

впорядкованість. Таким чином, можливе ліквідування людиною шкоди, 

завданої природі, також може збільшувати ентропію. Синергетичний 

підхід показує, що немає гарантій того, що вихід з екологічної кризи 

шляхом виправлення людських помилок  покращить ситуацію, а не 

збільшить ентропію довкілля.  

Таким чином, синергетичний підхід має потужні методологічні 

можливості в осмисленні екологічних ризиків. Утім його 

використання не є панацеєю від помилок у формуванні неруйнівних 

впливів людини на біосферу. Йдеться про те, що синергетичний 

підхід, який дозволяє розглядати світ і людину як здатні до 

самоорганізації, не гарантує здійснення людських цілей. Однак 

нелінійне мислення, що базується на синергетичному підході,  

орієнтує на усвідомлення ризикованості людських впливів на 

біосферу, навіть у тих ситуаціях, коли людина намагається 

мінімізувати свій вплив на хід процесів самоорганізації біосфери.  
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Yash Halvawala (India – Ukraine) 

 

ETHICAL CHALLENGES AND QUESTION “OF CHOICE” 

IN MODERN MEDICAL PARADIGM 

 

While philosophy and medicine, beginning with the ancient Greeks, 

enjoyed a long history of mutually beneficial interactions, the 

professionalization of ―philosophy of medicine‖ is a nineteenth century event. 

Ethical codes against murder reflect values community members place 

upon taking human life without just cause.  Besides values, ethicists base 

normative ethics on a particular theoretical perspective.  Within western 

culture, three such perspectives predominate.  The first and historically 

oldest ethical theory—although it experienced a Renaissance in the late 

twentieth century—is virtue ethics.  Virtue ethics claims that ethical conduct 

is the product of a moral agent who possesses certain virtues, such as 

prudence, courage, temperance, or justice – the traditional cardinal virtues.  

The second ethical theory is deontology and bases moral conduct on 

adherence to ethical precepts and rules reflecting moral duties and 

obligations.  The third ethical theory is consequentialism, which founds 

moral conduct on the outcome or consequence of an action [2, 43].    

The central moral aspect concerns whether there is any morally relevant 

point during the biological process of the development of human from its 

beginning as a unicellular zygote to birth itself that may justify some 

choices that a human does. Leading candidates for the morally relevant 

point are: the onset of movement, consciousness, the ability to feel pain, and 

viability. The central legal aspect of the abortion conflict is whether fetuses 

have a basic legal right to live, or, at least, a claim to live. The most 

important argument with regard to this conflict is the potentiality argument, 

which turns on whether the fetus is potentially a human person and thus 

should be protected. The question of personhood depends on both empirical 

findings and moral claims. 

The ethical debate refers to the ongoing controversy surrounding the 

moral and legal status of abortion, cloning, euthanasia etc. The two main 

groups involved in this debate are the self-described "pro-choice" movement 

(emphasizing the right of people to choose) and the self-described "pro-life" 

movement (emphasizing the role of being a moral human). Both of these are 

considered loaded terms in general media where terms such as ―abortion 

rights‖, ―cloning rights‖, ―euthanasia rights‖ or "anti- " are preferred. Each 

movement has, with varying results, sought to influence public opinion and 
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to attain legal support for its position, with some ―anti-― advocates even 

going as far as using violence. 

Medical moral laws vary between jurisdictions. For example, in 

Canada abortion is available to women without any legal restrictions, while in 

Ireland abortions are illegal except when a woman's life is at imminent risk and 

Chile bans abortion with no exception for the life of the pregnant woman. 

The vital issue of how one chooses whether or not to have an abortion is 

of utmost importance since people, in particular women want to have a 

proper ―guideline‖ that can support them in their process of ethical decision-

making. According to pregnant women, the most crucial point seems not to 

be whether abortion is morally legitimate or not but, rather, how one should 

deliberate in the particular case. In fact, observations regularly show that 

women will nearly have the same number of abortions in contexts in which 

it is legal or not. 

Gert is right in claiming that ―the law can allow behaviour that some 

people regard as morally unacceptable, such as early abortion, and it can 

prohibit behaviour that some people regard as morally acceptable, such as 

late abortion. No one thinks that what the law decides about abortion settles 

the moral issue‖ [1, 138]. But what follows from that? What aspects should 

one consider and how should one decide in a particular case? 

It would be best to consult a neutral person who has special knowledge 

and experiences in medicine and medical ethics (for example, clinical ethics 

consultation). Most people are usually not faced with hard conflicts of 

abortion in their daily lives and get simply swamped by it; they are unable 

to determine and evaluate all moral aspects of the given case and to foresee 

the relevant consequences of the possible actions (for example, especially 

with regard to very young women who get pregnant by mistake).. 

However, the conflict of abortion as such may not be solvable, in the 

end, but the experienced professional is able to provide persons with 

feasible solutions for the particular case.  
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 Наталія Ніколаєнко (Київ) 

 

СИНЕРГЕТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

БІОМЕДИЧНИХ ПРАКТИК 

 
Можливості синергетики як сучасної стратегії дослідження 

біомедичних практик пов‘язані з тим, що вона відкриває інший бік світу, а 
саме його нестабільність, нелінійність і відкритість, врахування чого 
дозволяє проектувати різні варіанти майбутнього. Синергетика важлива 
фундаментальністю теоретичного та методологічного змісту. Фактично, 
протягом останніх десятиліть формується новий науковий напрям зі своєю 
мовою, з власною системою понять, який має глибокі філософські засади 
та наслідки. Синергетичний світогляд визначається дослідниками як 
спосіб постановки нових, нетрадиційних питань про світ, які 
стимулюють перспективні напрямки досліджень. В той же час, 
синергетика руйнує багато колишніх загальнопоширених дослідницьких 
і практичних настанов. По-перше, стає очевидним, що складно 
організованим системам не можна нав‘язувати шляхи їх розвитку. 
Скоріше, потрібно зрозуміти, як сприяти їх власним тенденціям розвитку, 
як виводити системи на ці шляхи. По-друге, важливо зрозуміти закони 
спільного життя природи та людства, їхньої коеволюції. По-третє, 
синергетика свідчить про те, що для складних систем, як правило, існує не 
один, а декілька альтернативних шляхів розвитку. 

Синергетичний підхід дозволяє розглядати біомедичні дослідницькі 
практики (ДНК-модифікації, клонування, клітинна інженерія, генна 
терапія) як складні системи, що самоорганізуються та саморозвиваються. 
Використання евристичних можливостей синергетичної методології 
стосовно пошуку специфічних рис біомедичного дослідження дозволяє 
стверджувати, що такі практики є системами з нелінійною поведінкою. 
Тому «вибір» шляху їх подальшого розвитку має випадковий, 
невизначений характер, що виключає можливість точного передбачення 
їхнього майбутнього розвитку.  

Оскільки майбутнє біомедичних практик виявляється неоднозначним, то 
вони потребують для осмислення їх проективних і конструктивних 
можливостей, перспектив і наслідків для природи та людини саме 
нелінійного мислення. Синергетична методологія відкриває нові контексти 
розуміння складних біологічних систем, їх природності та штучності, 
функціонування, розвитку, акцентуючи на єдності моментів порядку та 
безладу, хаотичності як онтологічних засад існування живого.  

Отже, синергетична методологія спрямовує дослідницьке мислення в 
напрямку нових оцінок, підходів до визначення атрибутивних ознак 
живих систем. Такі поняття синергетики, як порядок та хаос, відіграють 
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важливу методологічну роль в осмисленні біомедичних практик. Це 
пов‘язане з такими особливостями природних і штучних біологічних 
об‘єктів, як неоднорідність, нерегулярність, фрактальність і наявність 
елементів хаосу на різних рівнях організації живого. 

Так, наприклад, на молекулярному рівні дослідницькі практики 
молекулярної біотехнології, генної інженерії, ДНК-технології, 
нанотехнології – це вивчення первинної та вторинної структури ДНК, 
РНК, білків, інших макромолекул і їх комплексів. На клітинному рівні 
(клітинна інженерія, практика культивування стовбурових клітин) – 
досліджуються фрактальні властивості просторової організації мембран, 
цитоплазми, ядер; динаміка клітинного руху,  морфологія клітин тощо. На 
рівні ж органів і всього організму людини вивчається фрактальна 
організація дихальної, кровоносної систем і більшість фізіологічних 
реакцій організму. В результаті можна зробити висновок, що 
співіснування та конкуренція порядку та хаосу в функціонуванні 
організму, є атрибутивною ознакою живого. Тобто загальною властивістю 
біологічних систем є конкурентні взаємини порядку та хаосу. 

Стосовно біомедичних практик евристичні можливості синергетичної 
методології виявляються також через зв‘язок понять «хаос» і «ентропія», 
на основі смислових аспектів якого виникає поняття «генетичний хаос», 
яке позначає складне біологічне явище поведінки генів, що виявляє себе 
як підґрунтя непередбачуваної поведінки біомедичних об‘єктів.  

Треба зазначити, що синергетика дозволяє по-новому інтерпретувати 
роль людини як суб‘єкта дії. Синергетична методологія стосовно 
осмислення специфіки біомедичних дослідницьких практик дозволяє 
зрозуміти, що у взаємодії людини як суб‘єкта дослідження та живого 
об‘єкта як складної системи, що досліджується, людині може належати 
вирішальна роль у здійсненні вибору проектованої нової структури 
біологічного об‘єкта. Перспективною, в цьому відношенні, виявляється 
інтеграція методологій постнекласичного характеру. Йдеться про 
потребу використання таких аспектів нелінійного мислення, як теорії 
складності та хаосу, з урахуванням загальної теорії еволюції. 

Таким чином, розгляд біомедичних практик на основі принципів 
нелінійного мислення дозволяє розкрити особливості, які характеризують 
біомедичні системи (структурно та функціонально) як відкриті, що здатні до 
самоорганізації та саморозвитку. Отже, з позицій синергетичної методології 
можливо адекватно пояснити розвиток цих практик. 
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 Руслана Слухенська (Чернівці) 

 

КЛАСИЧНА І ПОСТНЕКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ЗДОРОВ’Я: 

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ 

 

Уявлення про здоров‘я людини пройшло ті ж етапи розвитку, що й 

наукове знання і на кожному етапі свого розвитку зазнало значних змін 

та трансформацій. Ситуація ускладнюється тим, що хронологічні рамки 

розвитку медицини, як наукової дисципліни, досить розмиті. Тим не 

менше більшість авторів погоджується, що класична медицина, хоч і 

зародилася в епоху античності, викристалізовується тільки у в епоху 

просвітництва. Воно й не дивно, адже це був період абсолютного 

«знауковлення» усіх існуючих інтелектуальних практик. До цього 

моменту медицина розвивалася радше як сакрально-містичне мистецтво 

й ґрунтувалася на ідеях тривіального холізму (інтуїтивного розуміння 

єдності людини з Всесвітом).  

Порівнюючи класику і постнекласику на методологічному рівні, ми 

маємо на меті продемонструвати ту помилкову стратегію в розумінні 

природи людини, яка призвела до знущання над тілом задля лікування 

душі, починаючи від середньовічних спалень заживо, до лікування 

психічних розладів електрошоком.  

Ідеали та норми постнекласичної раціональності, серед яких: 

настанова на цілісність, аксіологічна релевантність наукового знання, 

орієнтація на самоорганізацію тощо, актуалізують проблему здоров‘я 

людини в межах синергетики. Так, В.Аршинов зазначає: «Можна 

говорити про нову медичну парадигму, маючи на увазі автопоетичний 

фрактальний смисл, що конкретизується в світлі уявлень про рекурсію і 

рекурсивну самоорганізацію. В даному випадку під парадигмою мається 

на увазі паттерн сучасного медичного мислення, що поєднує в собі 

засновані на природничо-науковому знанні та апробовані лікарською 

практикою біомедичні моделі людського організму з настановою на 

відродження традицій цілительства і нове розуміння стану здоров‘я та 

хвороби людини. Цей образ нової парадигми в медицині не є чимось уже 

установленим. Він знаходиться в процесі становлення» [1, с.245]. 

Варто також відзначити те, що деякі аспекти здоров‘я в межах 

постнекласичної парадигми розв‘язуються в контексті аналізу «людського 

потенціалу». Це поняття включає в себе всі можливі виміри буття людини 

в їх доконечності та гармонії. Так, Б. Юдін наполягає на осмисленні 

ціннісного потенціалу здоров‘я, який є фундаментом для актуалізації 

інших потенцій людини. «У всі часи люди сприймали здоров‘я як таке, що 

володіє, окрім всього іншого, і ціннісною значимістю, хоча цінність 
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здоров‘я в різні епохи осмислювалась в кардинально різних формах. Те, 

що вирізняє наш час і те, що ймовірно, в майбутньому проявиться ще 

більш чітко, пов‘язано з розумінням здоров‘я не тільки в негативному 

плані, як «здоров‘я від» – в сенсі свободи від хвороби, але і як «здоров‘я 

для» – в сенсі тих можливостей діяти, реалізувати себе, які відкриті 

людині, оскільки вона здорова. Здоров‘я при цьому виступає не просто як 

дещо безмірне, але як те, що співвідноситься з можливостями і 

здатностями людини, що визначається ними» [2]. 

Розуміння здоров‘я в контексті потенцій особистості стимулює 

осмислення цього феномену в межах філософії науки, позаяк це поняття 

починає трактуватися в якості методологічного регулятиву. Разом з тим, 

дослідження аксіологічних аспектів здоров‘я можна здійснювати лише в 

контексті складних людиномірних систем, що саморозвиваються. З 

цього слідує, що тільки в умовах постнекласичної науки з‘явилися умови 

для якісно нового осмислення поняття «здоров‘я».  

Таке розуміння здоров‘я корелює з докласичною та частково 

класичною парадигмою медицини. Найбільш методологічно подібним 

явищем класичної парадигми здоров‘я є принцип калокагатії, який 

уособлює єдність духовного, морального, естетичного та фізичного 

розвитку. Ці критерії в сучасній постнекласичній методології 

узагальнюються під єдиним поняттям «здоров‘я». Іншими словами, міра 

краси людини, її моральні чесноти та фізичний розвиток як і в греків, так і 

в сучасній медицині розцінюються в якості міри її здоров‘я. 

Парадигма здоров‘я зазнала чималих змін в своєму історичному 

поступі. Починаючи з міфологічної, яка характеризується як цілковита 

єдність і розчинення людини в природі,  до механістичних інваріантів 

цього поняття, де «здоров‘я» та «людина» осмислювались відокремлено 

одне від одного. Формування парадигми цілісності фізіологічного та 

духовного вимірів людського буття стало можливим лише на 

постнекласичному етапі розвитку науки, завдяки таким його 

особливостям як: аксіологічна релевантність наукового знання, 

дослідження складних людиномірних систем які саморозвиваються. 
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ІНТУЇЦІЯ ЯК ДІЄВИЙ ЧИННИК  

У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ 

 
Сьогодення характеризується як епоха постмодерну, в якій наука 

набула статусу постнекласичної. Змінюються уявлення про світ і місце в 
ньому людини, виникають нові специфічні наукові дисципліни та 
комплекси знань. Істотно трансформуються погляди на саму науку та 
способи постановки наукових проблем. Змінюється наукова 
проблематика. Класична європейська раціональність переживає кризу. 
Формується некласичне розуміння наукової раціональності, в якому 
переосмислюється пізнавальний потенціал інтуїції. Такі тенденції чітко 
відображаються в динаміці сучасного соціогуманітарного знання [1, с.3].  

Отже, постнекласична наука є закономірним феноменом 
внутрішньонаукової історії, з одного боку, й одним із аспектів культурної 
динаміки – з іншого. Перебуваючи в такому стані, постнекласична наука 
стала центром суперечливих тенденцій: зберігається традиційне тяжіння 
науки до раціоналізму, поєднане з постмодерністським плюралізмом і 
відмовою від стандартів. Постмодерністська культура відмовляється від 
орієнтації на будь-які норми, залишаючи відкритим питання про можливість 
істинного знання та способи його досягнення. «Постмодерністська критика, 
– зазначає І.Ільїн, – тільки тоді й досягла свого місця серед інших шкіл, які 
сьогодні успішно функціонують, коли вийшла за межі виявлення та фіксації 
специфічних ознак літературного напряму постмодернізму й стала 
застосовувати вироблену нею методику аналізу та оцінки 
постмодерністських текстів до художніх творів різних епох» [2, с.11].  

Зазначена тенденція розвитку науки стала ядром західноєвропейської 
культури, в якому проявляються найбільш істотні суперечності сучасної 
наукової раціональності. В результаті виникає така форма раціонального 
знання, що дозволяє надалі впорядковувати нескінченне різноманіття у 
сфері науки і культури. Зрештою наука досягає нового рівня розвитку, 
для якого характерна легалізація інтуїції, ціннісне навантаження знання, 
холізм і т.ін. [див.: 7, с.305].  

Динамічна зміна системи життєдіяльності на межі століть неодмінно 
вимагає і змін у способі мислення, встановлення його нової парадигми. 
Такою парадигмою може бути постнекласична раціональність, 
обов‘язковим елементом якої є інтелектуальна інтуїція. Вона сьогодні 
активно досліджується в багатьох сферах: філософії, психології, математиці, 
фізиці тощо. Постнекласична наука розширює поле рефлексії над 
інтуїтивними аспектами наукової діяльності. Вона враховує співвідношення 
отриманих знань про об‘єкт не тільки з особливістю засобів і операцій 
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діяльності, а й ціннісно-цільовими структурами. При цьому експлікується 
зв'язок внутрішньо-наукових цілей з ненауковими, соціальними цінностями 
і цілями [5].  

Історія пізнання показує, що знання завжди зумовлене потребами й 
інтересами суспільства. Так, розвиток гносеологічних уявлень наприкінці 
ХХ століття визначається тим, що воно відбувається в умовах 
інформаційного суспільства та частково спирається на постнекласичну 
науку. Для такого етапу розвитку характерні такі особливості: а) зміна 
об‘єктів дослідження (ними є цілісні, «людиномірні» системи, здатні до 
саморозвитку), значне поширення ідей і методів синергетики, 
методологічний плюралізм; б) подолання розриву між об‘єктом і суб‘єктом 
пізнання; поєднання об‘єктивного світу зі світом людини; в) включення 
категорії часу в усі науки, їх глибока діалектизація та історизація тощо. 

У праці Л.Мікешиної «Філософія пізнання» згадується цікава 
класифікація моделей знання американського професора Д.Мастерса, в якій 
виокремлено три принципово різні підходи до знання: інтуїція, верифікація 
(висунення і перевірка емпіричної гіпотези) і відповідність образу [див.: 3]. 
Інтуїтивна модель пов‘язана з постмодернізмом, вона притаманна 
письменникам, артистам. Весь досвід має суб‘єктивний характер, пізнання 
постає як інтуїтивне розуміння [див.: 6, с.71].  

Загалом, постнекласичній науці важливими рисами ідеалу науковості є 
висока соціально-практична зорієнтованість, а також інтуїтивна 
спроможність. 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. Ірраціоналізмом називають сьогодні різноманітні течії у філософії, 
які обмежують абсолютизацію розуму в процесі пізнання, а основою 
світорозуміння їх є щось ірраціональне. На перший план у такій теорії 
пізнання виноситься воля (волюнтаризм), інтуїція (інтуїтивізм), уявлення, 
інстинкт, 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 миттєвість 
і безпосередність. Їх супроводжують простота, гармонія, витонченість. Це 
виражається в тому, що при розв‘язанні пізнавальної проблеми, суб‘єкт не 
порівнює всі можливі шляхи, а миттєво приходить до найбільш 
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.  
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Сучасна наука характеризується взаємодією з різними пізнавальними 
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, сконструйована за особливим 
типом раціональності, котра, у свою чергу, побудована на інтуїції та 
специфічній структурності. Цій традиції притаманний прогностичний 
потенціал. Її перевага в тому, що за допомогою інтуїції містична свідомість 
намагається вловити початкове єднання всіх речей [4]. 

Розкриття закономірностей, які б змогли визначити інтуїцію є доволі 
важливою, і водночас, важкою справою, що потребує зосередження зусиль 
спеціалістів найрізноманітніших сфер. Адже, в цьому є потреба, так, як 
реальне прискорення науково-технічного прогресу пов‘язане із якісним 
прирощенням, передусім фундаментальних, тобто принципово нових (тому 
наперед не запрограмованих і не виведених одним лише формальним 
шляхом) результатів. Тут, ясна річ, неминуче виникає питання про роль 
інтуїції у науковому пізнанні, яка являє собою важливу цінність у 
постнекласичній філософії та методології науки. Та вчених завжди 
хвилювало питання розвитку інтуїтивних здібностей, навиків. 

Отже, смисл і цінність інтуїції в контексті постнекласичної філософії та 
методології науки пов‘язується передусім із тим, що реалізація людиною 
свого потенціалу в багатьох випадках призводить до актуалізації нових 
можливостей розвитку. Тому сьогодні особливо важливим є всебічне 
дослідження смислового та нормативно-ціннісного потенціалу інтуїції в 
науці, шляхів і способів його реалізації в науковій творчості. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ  

РОЗМЕЖУВАННЯ ЯВНОГО І НЕЯВНОГО ЗНАННЯ  

В РАЦІОНАЛЬНОМУ МИСЛЕННІ 

 

Аналіз засад наукової раціональності, як невід‘ємного елемента 

людської культури, завжди знаходився в числі пріоритетних завдань 

філософії та методології науки. Наразі раціональність актуалізується в 

найрізноманітніших сферах людської діяльності, виходячи за рамки 

вузькоспеціалізованого, методологічного, аспекту, проникаючи в сферу 

політики, освіти, міжнародних відносин, економіки, юриспруденції 

тощо. Спостерігається також розширення поняття «наукова 

раціональність», шляхом включення в нього елементів духовного, 

інтуїтивного, естетичного, етичного досвіду тощо. Це можна трактувати 

як повернення до первинного (антисцієнтистського) осмислення 

раціональності, коли раціональне мислення розвивалося пліч-о-пліч з 

таємними, неявними формами розумності. 

Є підстави вважати, що наукова раціональність біля своїх витоків 

була сформована як опозиція таємному, невідомому, неявному, а 

основним її завданням було раз і на завжди потіснити свого опонента й 

відкрити людському розуму всі таємниці. Однак, в процесі її розвитку 

виявилося, що раціональне не витіснило свого опонента, а навпаки, 

постійно вдосконалювалася в якості партнера і може бути осмислене 

тільки в тісному взаємозв‘язку з неявним. Так чи інакше, еволюція 

раціональності демонструє нам якраз спроби зазирнути по ту сторону 

видимого, а не войовниче протистояння неявному. За словами 

А.Новікова: «Саме філософія виявилася історично першою формою 

суспільної свідомості, що поставила ratio в основі суспільної «будови». 

В цьому і полягала її принципова відмінність від своїх «старших сестер» 

– мистецтва, міфології, релігії. Останнім аж ніяк не була чужою 

розумність, але розум ніколи не був головним і тим більше єдиним 

засобом їх самореалізації» [1, с.47].  

В сучасній методології неявне знання трактується як особливі форми 

особистісного досвіду, однак детальне дослідження раціональності 

показує генетичний зв‘язок концепції неявного знання з первісними 

гносеологічними проблемами та теорією пізнання в цілому, як 

філософською дисципліною. 

Прояви раціонального мислення, сягають своїм корінням сивої 

давнини, однак, аналіз природи самого мислення має іншу історичну 

долю. Рефлексія проблеми «знання» – доволі драматична лінія 
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інтелектуальної історії людства, пов‘язана з ґенезою наукової 

раціональності. Умовно її можна поділити на два періоди: донауковий та 

науковий. Перший відображає історичні концептуалізації 

співвідношення явного і неявного знання в руслі власне філософського 

осмислення буття, інший пов‘язується зі становленням класичної науки 

(ХVI-XVII ст.) та формуванням наукового методу. 

Смислові інваріанти неявного можна простежити в будь-якій 

культурі, починаючи від Вавилону, оскільки з таємним пов‘язана 

практично вся релігійна практика, а на ідеї «невидимої» сторони 

Всесвіту ґрунтується образ духовного. Наше завдання – показати неявне 

не як дещо позбавлене чуттєвої артикуляції, а як іншу сторону 

людського інтелекту, що проникає в сферу невідомого і є іншим 

полюсом розумного. Тому відправним пунктом дослідження слід 

вважати наукову раціональність, що уособлює в собі передові 

досягнення інтелектуальної еволюції людства. 

Зародки раціонального мислення можна зустріти ще в стародавній 

Індії та Китаї. В межах цих культур було сформовано корпус 

математичних, медичних, астрономічних знань. Систематизація 

подібних знань про Всесвіт призвела до становлення протонауки, котра, 

однак, фундувалася на міфологічному світогляді. Ритуал був 

пріоритетним способом спілкуватися з світом та проникати в сферу 

неявного, невідомого, таємного. Раціональність, в її науковому 

розумінні, вперше була сформована греками, як інструмент пізнання 

світу, спосіб «насильно» (оминаючи ритуал та межі дозволеного) 

отримувати знання про невідоме. 

«Грецьке чудо» – одна з найбільш значимих революцій в історії 

людства. За значенням її можна порівняти хіба що з неолітичною, або 

промисловою революцією. «Атомна бомба вибухнула в античності» – ці 

слова А.Айнштана яскраве тому підтвердження, оскільки саме греки 

сформували такий стиль мислення, який в кінцевому результаті зробив 

можливим пізнання найбільш загадкових таємниць світобудови. 

«Виникнення раціональної свідомості, – пише В.Швирьов, – являє собою 

якісний скачок, революційну подію в історії культури. І суть цього 

процесу полягає в проблематизації основ світогляду та світорозуміння, в 

розвитку критичного відношення до традиційних форм свідомості, в 

намаганні концептуалізувати альтернативні форми осягнення світу 

посередництвом вільного мислення» [2, с.18] 

Очевидно, що неможливо уявити собі сучасну науку без ідеалів 

критичності, відкритості новому, дослідної перевірки теорій тощо, однак 

для греків такі ідеали несли в собі ризик з точки зору цілісності 

світогляду. Зрікшись перевірених способів пояснення світу, античні 
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мудреці ступили на нову, незвідану територію, де вони залишилися сам-

на-сам з власним розумом і вже не могли заручитися «божественною 

підтримкою». Рішучий відхід від міфологічної свідомості показує, що 

«раціональність формується як специфічний тип орієнтації в світі, 

пов‘язаний з певними способами діяльності з його пізнавальними 

моделями. І цей спосіб діяльності реалізується передусім в античній 

філософії в соціокультурному контексті, породжується полісною 

демократією» [2, с.19]. 

Не слід нехтувати тим, що філософія, навіть як раціональне 

мислення, не втратила генетичного взаємозв‘язку з міфологічними 

образами, що неминуче відобразилося на її концептуальній структурі, 

однак без сумнівів правильніше буде говорити: «про міфологічну 

стилізацію і відповідний традиціоналізм філософського мислення. Для 

останнього це було настільки ж природним та неминучим, наскільки 

небезпечним для класичної міфології та язичницької релігії була 

філософська їх раціоналізація: перетворення, наприклад, античних богів 

у філософські категорії, «раціональні речі» Таким чином, при всій 

насиченості міфологією, антична філософія рішуче переключає свою 

увагу до істино сущого, і апелює до поняття, логіки, факту» [1, с.30]. 

Спорідненість з міфічною свідомістю, однак, зберігає за 

натурфілософією живу образність та метафоричність мислення, що до 

певної міри конфліктують з чистою раціональністю. Факт зародження 

раціонального мислення у взаємозв‘язку з міфологічними образами 

пояснює постійну проблематизацію гуманітарного, неявного аспектів у 

науковому знанні. 

Створення перших пізнавальних моделей слід віднести до античної 

натурфілософії, що в первоначалах добачала не буквальне вираження 

стихії (води, вогню тощо), а спосіб пояснити світ, пізнати його 

закономірності, зрозуміти те, що знаходиться по той бік видимого. 

Формуються перші методи пізнання, націлені розкрити таємниці буття, 

представити їх людському розуму в простих та зрозумілих схемах. Цей 

процес супроводжується «критико-рефлексивним осмисленням основи 

формування «картини світу». На відміну від традиційності й 

авторитарності міфології філософія виступає як вільне, якщо завгодно, 

авторське мислення» [3, с.19], що бере на себе відповідальність за 

одержане знання. Отож, витоки раціональності свідчать про її 

проблематизацію між двох начал «явного» (світлого, зрозумілого, 

видимого) і неявного (таємного, непізнаного), а ключовою її ознакою 

була здатність рухатися від неявного до явного, керуючись виключно 

власним розумом. 
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Пріоритетною категорією раціональності є «знання», що можна 

вважати винаходом грецької філософії. Первинно знання в античності 

осмислювалося в цілісному контексті як «Логос» і тільки пізніше 

диференціювалося на різні типи, та протиставлялося незнанню, гадці 

тощо. Логос був уособленням розумного начала Всесвіту, а розумне 

можна пізнати тільки з допомогою розуму, тому так званий 

«логоцентризм» слід також розглядати як інваріант раціональності в 

межах Античності. В свою чергу Логос мав бінарну природу, володів 

атрибутами явного і неявного водночас, оскільки «космос, згідно 

Геракліту, пронизаний зворотною гармонією протилежностей. Логос, 

також втілює в собі цю особливість космосу, несе в собі дуалізм 

прихованого та явного і є оформлюючим принципом переходу сущого 

до відкритості для людини» [3, с.22]. 

Логос мислився як спосіб експлікувати неявне знання, що вже 

знаходиться в його межах, однак ще не доступне свідомості, 

невербалізоване в мові, та неартикульоване в досвіді. Тут відкривається 

ще одна особливість грецької філософії, що полягає в трактуванні 

пізнавального процесу як експлікації неявного знання. Разом з тим 

пізнавальні здатності людини обмежувалися певними її особливостями, 

для більш досконалого пізнання необхідно було змінювати себе і свій 

розум. Звідси особлива увага греків до гармонії душі та тіла, акцентування 

уваги на моральних чеснотах, естетичному смаку тощо. На наше 

переконання це було першим кроком в бік усвідомлення антропологічно-

ціннісної компоненти науки. «Зрозуміло, що по самій своїй суті відкриття 

глибинних рівнів буття не може бути холодно-безпристрасною 

констатацією існуючого стану справ. Очевидно, що вирішення 

пізнавальних задач так званої раціональної свідомості повинно 

передбачати напруження особистісних зусиль. Таким чином вихідний 

смисл ідеї розумної, раціональної свідомості вельми далекий від 

майбутнього розуміння раціональності в позитивістському дусі в якості 

«тверезого» безпристрасного пізнання дійсності, «як вона є» в її 

фактуальності, максимально вільній від людського особистісного начала» 

[2, с.19]. Очевидно, що Логос є одним з перших концептуальних каркасів 

розмежування явного та неявного знання в межах наукової раціональності.  
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 Степан В. Возняк (Івано-Франківськ) 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ 

 
Філософсько-рефлексивний розгляд мислення з доконечністю 

передбачає прояснення того онтологічного фундаменту, який постає 
передумовою для такого розгляду – в іншому випадку є ризик 
розглядати та досліджувати не дійсне мислення, але виключно ілюзорні 
уявлення про нього, котрі не існують поза межами свідомості 
дослідника. У рамках традиції класичного європейського раціоналізму 
можна виокремити дві фундаментальні передумови мислення. Перша – 
це фіксація тотожності мислення із буттям, що є, напевне, 
найістотнішим імпульсом для європейської думки – від Парменіда до 
Геґеля. Друга закономірно випливає з першої. Якщо ми фіксуємо 
істотний, вихідний зв'язок мислення з буттям, то, очевидно, існують 
якісь універсальні параметри, згідно з якими цей зв'язок виявляє себе у 
мисленні. Це, у найширшому розумінні, закони логіки. Фактично, 
понятійно-категоріальний каркас мислення є не лише принципом 
влаштування самого мислення, а й принципом улаштування буття. 
Поняття і категорії не вигадуються, не створюються – вони мисляться, 
розумом спостерігаються у самому бутті. Саме завдяки цьому вони 
постають універсальними формами дійсного мислення. 

Виникає питання: чи існують формотвірні принципи мислення, ширші 
та більш універсальні за категоріально-понятійні? Питання загострюється 
у контексті гайдеґерівського розмежування обчислювального 
(раціонально-розрахункового, науково-калькулювального) мислення з 
сутнісним (спрямованим на схоплення буття у його неприхованості). 
Точками максимальної актуалізації та концентрації сутнісного мислення у 
Гайдеґера постають екзистенціали. Чи є у нас підстави для жорсткої 
дихотомії ―категорії – екзистенціали‖? Звісно, для цього протиставлення  
потрібно, за Гайдеґером, осмислити й узагальнити всю класичну 
європейську традицію філософії як таку, що реалізує себе у концепції 
―обчислювального‖ мислення, котре до сущого ставиться структурно, 
категоріально, операціонально, методологічно – інакше кажучи, як до 
засобу досягнення деякої розсудково визначеної мети. Попри всі 
складності, пов‘язані з неоднорідністю класичної філософії та 
неоднозначністю думки самого Гайдеґера, цілком можна сконструювати, 
припустити таку схему: ―категорії у мисленні мають справи з речами 
сущого, а екзистенціали – з горизонтом буття‖. 

Звісно, не все так однозначно, й ця схема (як, зрештою, і будь-яка 
інша) потребує найприскіпливішої уваги та найкритичнішого 
осмислення. Але Гайдеґеру, на мою думку, вдається схопити вкрай 
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важливий момент стосовно природи мислення: існує деякий 
дорефлексивний горизонт, вимір мислення, який ніби лежить ―під‖ 
логіко-категоріальною схематикою тотожності мислення й буття. Цей 
сутнісний вимір ми розкриваємо саме через екзистенціали. 

Сутнісне мислення можна визначити, за Гайдеґером, як спів-дію 
істотності буття у тому, що до нас звернене. Тобто йдеться про 
фундаментальну сумірність, суголосність, зрощеність людини з буттям – 
мислення постає тут не як наша власна інтелектуальна активність зі 
створення нових смислів, змістів і форм. У рамках цього визначення 
воно загалом нам не належить, ми ним не володіємо. Радше, ми 
належимо мисленню – як тій сфері, у якій буття виходить у неприховане. 
І цей вихід відбувається саме через екзистенціали як точки гранично 
даного нам переживання буття, як нашого власного і як такого. 
Відповідно, мова йде про мислення екзистенціалами. Цікаво, що у ―Бутті 
і часі‖ екзистенціали постають тотожними з певними психологічними 
станами – страх, смерть, совість, рішучість, провина. У пізнього 
Гайдеґера ми можемо знайти розгляд буттєвості мислення у горизонті 
пам‘яті, вдячності, відстороненості (рос. – ―отрешѐнности‖). Буття не є 
предметом раціонально (або розсудково) влаштованої рефлексії; воно 
постає як абсолютний смислотвірний горизонт усієї людської 
суб‘єктивності, визначеної цілісно.  

 

 

 Інна Халай (Чернівці) 

 

ЕВОЛЮЦІЯ АНТРОПОКОСМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ:  

КЛАСИКА, НЕКЛАСИКА, ПОСТНЕКЛАСИКА 

 
Людина і Всесвіт (Природа) – два антиподи, між якими постійно 

розігрувались історичні баталії за перевагу над супротивником. Проте 
тепер, коли пальма першості нарешті опинилась у людських руках, 
виявилось, що вона не зможе існувати без свого одвічного ворога – 
інакше, зникне сама.  Тому, від способу мислення і ціннісніх пріоритетів 
сучасної цивілізації, які застосовуються по відношення до природи, 
залежить їх спільна подальша доля і взаємне благополуччя.  

Попередня механіцистська та квантово-релятивістська картини світу, на 
жаль, такого розуміння не надавали. Так, класична наука ХVII-ХІХ ст. 
керувалась беконівським кредо «знання – сила», сприйнявши цей гучний 
лозунг абсолютно буквально.  Хоча, той факт, що англійський мислитель 
наполягав на умові підкорення природи шляхом підпорядкування їй – з 
якихось причин для наступних поколінь науковців та дослідників 
залишилось на задвірках його філософської спадщини. Метою всіх 
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наукових дослідів було встановити причинно-наслідкові зв'язки 
всеможливих природних явищ та процесів, тобто досягти точного, 
об'єктивного знання про світ. Звідси, наука стала набувати кумулятивний, 
нагромаджувальний характер. Та примножуючи знання, людина 
примножила своє панування над природою.  

У гонці за відкриттям нових законів та правил природи, був 
упущений один доволі важливий момент – суб'єктивний фактор. 
Експериментатор виступав всього лише в ролі фіксатора даних тих чи 
тих наукових дослідів і за допомогою математичного мовного апарату 
описував досліджувані ним закономірності. Його особистість 
залишалась за кулісами наукового досліду, щоб не спотворити істинність 
останнього. Тому, недивно, що весь світ сприймався як один величезний 
механізм, і всі ієрархічні рівні органічного життя, включаючи людину, 
яку можна було вивчити аналогічними методами, - це, по-суті, різного 
рівня складності машини. «З погляду науки Нового часу Всесвіт 
представляв собою машину – самостійний та самодостатній механізм, в 
якому діяли сліпі природні сили, котрий не мав мети, не був наділений 
розумом чи свідомістю і своєю організацією був найвищою мірою 
чужий людині» [2, с.205]. Не дарма, відомий соціолог М.Вебер назвав 
такий механічний світ «розчаклованим світом», так як всі багатовікові 
завіси його таємничості падали перед силою людського розуму. Лише 
деякі мислителі і науковці  вбачали в такій науковій картині  небезпеку 
для людини і природи, а вже зовсім окремі -  сприймали останню як 
живий організм (Б.Спіноза, Г.Ляйбніц, Ж.-Ж.Руссо).  

Ситуація докорінно змінюється з кінця ХІХ ст. Еволюціоністські ідеї 
розвитку природи, закони  збереження та перетворення енергії, а пізніше 
айнштайнівська теорія відносності та квантово-релятивістська теорія 
підірвали основу ньютоно-картезіанської інтерпретації світу, в слід за цим, 
змінилась і методологічна база, й ідеали наукового пізнання. Відхід від 
жорсткого детермінізму класичної науки відкрив можливість для її нового 
етапу розвитку, що характеризувався включенням принципу 
невизначеності. Тепер, випадковість та ймовірність – ось ті параметри, 
котрі супроводжують нову наукову картину світу. Звідси і ріст 
плюралізму в науковій методології, і зміна суб‘єкт-об‘єктних відносин.  

Слід зазначити, що в період некласичної науки значно виростає роль 
суб‘єкта – він стає впливовою складовою наукового досліду, іншими 
словами, складає з об‘єктом певну єдність, загальну систему. Тож, як 
слушно зазначив один з творців некласичної науки А.Ейнштейн, «людина 
– це частина цілого, котру ми називаємо Всесвітом, частина, що обмежена 
в часі і просторі. Вона відчуває себе, свої думки та відчуття  як дещо 
окреме від усієї решти світу, що є свого роду оптичним обманом. Ця 
ілюзія стала в‘язницею для нас, що обмежує світом власних бажань та 
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прив‘язаністю до вузького кола близьких нам людей. Наше завдання – 
звільнитися від цієї в‘язниці, розширивши сферу своєї участі до всілякої 
живої сутності, до цілого світу,  у всій його пишноті» [1, с. 60]. 

В результаті четвертої глобальної наукової революції кінця ХХ ст. 
сформувалась сучасна – постнекласична наука. Її відмінною рисою від 
некласичної науки є спосіб бачення світу. Якщо раніше він сприймався 
більш фрагментарно, мозаїчно, то тепер – цілісно. Як стверджує 
Д.Зайцев, «якщо усталена науково-матеріалістична картина світу 
розглядає Всесвіт як безжиттєве розряджене фізичне середовище з 
концентрацією в окремих місцях речовини та енергії, яка в рідкісних 
випадках володіє ознаками життя і ще рідше – свідомості, то сучасні 
наукові погляди на світ дозволяють бачити у Всесвіті дискретно-
неперервну цілісність, єдність речовинно-енергетичних та 
інформаційно-енергетичних процесів, що характеризуються різним 
ступенем життєвості та розуму...» [3, с. 236]. 

Такий цілісний (голістичний) підхід визначає те, що найбільш 
загальні закони нашого світу обумовлюють закони його частин. І такими 
найбільш загальними законами виступають закони Всесвіту. Більше 
того, в рамках постнекласики, світ розглядається в стані постійної 
динаміки розвитку (теорія глобального еволюціонізму). Тому, на відміну 
від двох попередніх періодів розвитку наукового знання, в центрі уваги 
сучасної науки стоять відкриті і складні системи, що саморозвиваються 
та саморегулюються, включаючи  і так звані людиномірні системи, 
котрими займається досить молода трансдисциплінарна наука – 
синергетика. Отже, в надрах сучасної науки погляди на людину і 
Всесвіт, а також їх взаємодію, набувають якісно нового смислу і 
розкриваються у зовсім іншому ключі, ніж до цього. Наприклад, 
з‘являються такі наукові принципи як «антропний космологічний 
принцип», «принцип генетичної єдності людини і Всесвіту» 
(А.Павленко), ідея антропотеокосмічного союзу (В.Візгін) тощо. Звідси 
бачимо, що поступово в наукові та культурні сфери стала повертатися 
архаїчна ідея про органічний зв‘язок людини і Космосу 
(антропокосмоса), про людину як мікрокосм в макрокосмосі, правда в 
дещо інших формулюваннях та модифікаціях. 
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 Людмила Остринська (Чернівці) 

 

ЦІННІСНА ОСНОВА 

ГУМАНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

На сучасному етапі розвитку людства, в період становлення нової 

інтелектуальної епохи, однією з нагальних потреб постає вивчення 

масштабів природних зрушень. Стратегічно зорієнтований науково-

технічний тип поведінки людини став однією з причин сучасної кризи. 

Людина прагне заволодіти всім, навіть якщо вона цього не потребує. 

Через свою зухвалість вона знищує природу, цінності, і врешті-решт, 

саму себе. Підкорення природи означає підкорення людини. Непокора та 

жадання, що виросли з цього підкорення природи, від самого початку 

загрожували цивілізації [1, с.91]. 

Сучaснa eкологiчнa ситуaцiя стaлa нaслiдком соцiaльно-eкономiчного 

розвитку свiтового спiвтовaриствa, орiєнтовaного нa тeхнокрaтичнi цiлi 

й цiнностi та мaтeрiaльнe споживaння, вiдсунувши нa другий плaн 

духовнi фaктори iснувaння. Суть проблeм, що постaли пeрeд сучaсною 

цивiлiзaцiєю, слiд шукaти нe в зовнiшнiх чинникaх, a у внутрiшнiх, сaмe 

в людинi, її свiтосприйняттi, сукупностi цiннiсних настанов, якi 

зумовлюють її вчинки i способи сaморeaлiзaцiї. Щоб вижити, людству 

нeобхiдно дiяти з урaхувaнням eкологiчних зaкономiрностeй, 

створювaти тaку кaртину свiту дe пeрeвaжaтимe принцип гaрмонiзaцiї. 

Потрiбно сформувaти цiннiсну систeму, дe врaховувaтимуться нe лишe 

зaгaльнолюдськi цiнностi, a й eкологiчнi цiнностi, цiнностi природи. 

Головнa мeтa формувaння цiннiсного стaвлeння до природи полягaє в 

тому, щоб об'єктивнi свiтогляднi позицiї стaли внутрiшнiми, 

суб'єктивними, визнaчaючими повeдiнку i вчинки людини в природному 

сeрeдовищi.  Стaновлeння нової глобaльної цивiлiзaцiї, зaсновaної нa 

eколого-гумaнiстичних цiнностях, дозволить утвeрдитися систeмi 

цiннiсних прiоритeтiв, зaсновaних нa eкологiчному i морaльному 

iмпeрaтивaх. [3, с.146]. Новa цивiлiзaцiя є, з одного боку, духовним 

суспiльствм з умовaми для розкриття кожною людиною свого духовно-

творчого потeнцiaлу, з iншого − eкологiчним суспiльством, орiєнтовaним 

нa досягнeння гaрмонiї мiж людиною i природою. «Систeмa цiнностeй i 

свiтоглядних орiєнтирiв склaдaє свого роду «культурну мaтрицю», − як 

зазначає В.Стьопін, − щось нa кштaлт гeному культури, який зaбeзпeчує 

вiдтворeння тa розвиток соцiaльного життя нa пeвних пiдстaвaх. Ця 

мaтриця вирaжeнa розумiннями того, що є людинa тa природа» [4, с.56]. 
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Eкологiчнi цiнностi формують eкологiчну кaртину свiту, дe i 

розглядaється  вiдношeння людинa – природa – суспiльство. Eкологiчнa 

кaртинa  свiту – цe кaртинa цiлiсного свiту в його eкологiчному вимірі, що 

вiдобрaжaє зaгaльнi зaкономiрностi систeмно-структурної взaємодiї 

прeдмeтiв свiту тa їх сeрeдовищ; єдинa, iнтeгрaльнa, цiннiсно 

обґрунтовaнa концeпцiя гaрмонiзaцiї соцiоприродних вiдносин нa бaзi 

комплeксного вивчeння взaємодiї людини, суспiльствa i природи. Сучaснa 

нaуковa eкологiчнa кaртинa свiту покликaнa виконувaти нe тiльки 

свiтоглядну, a й eвристичну функцiї, будучи нaуковою основою 

eкологiчного тeорeтичного синтeзу тa eкологiчної прaктики в умовaх 

нaдзвичaйно гострих вiдносин природи i суспiльствa. 

Сьогоднi в культурi пiд дiєю iдeй сaморозвитку, глобaлiзaцiї тa 

iнформaтизaцiї суспiльствa склaдaються тeндeнцiї, спрямовaнi нa 

формувaння нової нaукової кaртини свiту. Ця кaртинa вiдчувaє нa собi 

вплив усiх форм культури, aкумулюючи в собi висновки рiзних нaук i 

сприяючи їх iнтeгрaцiї в iншу форму культури сучaсного суспiльствa. 

Нaйвaжливiшe знaчeння в трeтьому тисячолiттi нaбувaють гумaнiтaрний, 

морaльний тa eстeтичний aспeкти сучaсної нaукової кaртини свiту тa її 

вiдповiднi функцiї, a тaкож синтeз, який вiдiгрaє чи нe нaйголовнiшу 

роль у побудовi кaртин. 

Сучaснiсть розцiнюється як глобaльнa eкологiчнa кaтaстрофa, 

подолaння якої потрeбує рiшучої змiни цивiлiзaцiйних мeхaнiзмiв. Нa 

змiну eго-цeнтричному гумaнiзму з домiнaнтою волi, мaє прийти eко-

цeнтричний гумaнiзм з домiнaнтою вiдповiдaльностi. Тeпeр питaння стоїть 

про змiну пaрaдигми гумaнiзму: пeрeходу вiд eго-цeнтричного, 

буржуaзного гумaнiзму до eко-цeнтричного гумaнiзму, в систeмi якого 

людинa «зрушує» свiй свiтогляд вiд домiнaнти «свободи» до домiнaнти 

«вiдповiдaльностi» [5, с.59]. Сьогоднi, коли гумaнiзм ввaжaється основою 

будь-якої дiяльностi людини, вaжливим є нe стiльки нaуковe визнaчeння 

його сутностi, скiльки збeрeжeння людяностi тa гумaнностi як основних 

його aтрибутiв [2, с.92] тa пeрeнeсeння цих aтрибутiв з систeми «людинa − 

людинa», в систeму «людинa − природa». В даній системі важливу роль 

відіграватиме не лише екологічний імператив виживання людства, а 

радше трансформація його в еколого-гуманістичний імператив. Eколого-

гумaнiстичний iмпeрaтив, постає в якостi бaзису, виводить розумiння 

eкологiї з вузько прeдмeтної облaстi у сфeру зaгaльнолюдську, 

фiлософську, природно-духовну. Цe остaточно дозволяє зiмкнути цикл 

природничих i гумaнiтaрних знaнь, вийти нa рiвeнь фiлософських 

узaгaльнeнь тa iнтeгрaцiї з тeологiєю, в рeзультaтi чого розвинеться 
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глобaльнe мислeння з його вaжливим eлeмeнтом, яким постане 

гумaнiтaрно-eкологiчнa кaртинa свiту, як iнтeгровaнa кaртинa.  

Гумaнiтaрний aспeкт вaжливий у будь-якiй кaртинi свiту, тому i 

виниклa потреба цiлiсного фiлософського осмислeння гумaнiтaрного 

погляду нa свiт i його склaдники. Сaмe цiлiснe гумaнiтaрнe бaчeння 

будь-якої проблeми i чaстини життя − iндивiдуaльної, соцiaльної i 

нaвiть соцiоприродної − визнaчaє «влaснe людський» погляд нa свiт i 

вiдповiднi види прaктичної дiяльностi, якi нaбувaють вирaжeного 

гумaнiстичного тa гумaнiтaрного зaбaрвлeння. Нa основi цього й 

виникaє потрeбa в новій кaртині, дe поєднувaлись б усi гумaнiстичнi тa 

гумaнiтaрнi принципи з eкологiчними нaстaновaми. Як вiдповiдь нa 

цей зaпит i виникaє гумaнiтaрно-eкологiчнa кaртинa свiту. 

Гумaнiтaрно-eкологiчнa кaртинa свiту охоплює eкологiчну рeaльнiсть 

aнтропного i соцiaльного буття. Ця кaртинa свiту охоплює соцiaльнe 

нaуковe знaння  i eтико-морaльнe знaння. Eтико-морaльний aспeкт 

eкологiчної кaртини свiту бaзується нe тiльки i нe стiльки нa поняттi 

доцiльностi, скiльки нa уявлeннi про добро i зло. Нa основi eтичної 

оцiнки людинa формує iдeaльну модeль систeмно структурної 

взaємодiї зі свiтом. Унiвeрсaльними цiлями-iдeaлaми гумaнiтaрно-

eкологiчної кaртини свiту є: Iстинa, Добро, Любов, Крaсa, Гaрмонiя, 

Зaгaльнe Блaго, Всeєднiсть. Пiд морaльно-eкологiчним стaвлeнням слiд 

розумiти стaвлeння взaємодiї i бeзконфлiктного спiвiснувaння людини i 

свiту в усiх його проявaх.  Отже гумaнiтaрно-eкологiчнa кaртинa свiту 

– цe узaгaльнeння шляхом синтeзу одночaсно всiх знaнь, в яких 

розкривaється сутнiсть нaйбiльш зaгaльних взaємозв'язкiв у природi, 

суспiльствi, особистостi, тa в свiтi в цiлому, нa основi гaрмонiзaцiї тa 

принципу вiдповiдaльностi спiвiснувaння «людини тa природи». 
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Рaзвитиe (Terra Humana). − Сaнкт-Пeтeрбург, 2006. − №1. – С.58-60. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sreda-razvitie-terra-humana
http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sreda-razvitie-terra-humana
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 Илиана Владленова,  

Эдуард Кальницкий (Харьков) 

 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ  

НОВОГО СПОСОБА МЫШЛЕНИЯ 

 
Современная эпоха характеризуется ускоренным процессом 

объединения человечества во всемирном масштабе, она стимулирует 
философию обращаться к проблемам, порождаемым глобальными 
процессами. Философия генерирует теоретическое ядро нового 
мировоззрения, вводит новые представления о мироустройстве. 
Современные философы, культурологи, социологи и ученые других наук 
констатируют начало нового исторического цикла изменений и новаций 
общепланетарного характера. Однако нет глубокого и всестороннего 
понимания, что такое глобализация, какова сущность и перспективы 
культурных проявлений, которые являются следствием глобализационных 
процессов. Требуется многоаспектный философский анализ данных 
феноменов, онто- и гносеологическое исследование роли глобализации в 
мировоззрении современного человека. Важен также вопрос развития 
современных социальных процессов, связанных с глобализацией, влияние 
науки на формирование новых глобальных мировоззренческих ориентиров. 
В некоторой степени, отдельные аспекты влияния глобализационных 
процессов на миропонимание человека рассматривались В. Барановым, 
А. Бараноевым, И. Валлерстайном, В.И. Вернадским, А.Г. Дугиным, 
С.Г. Кара-Мурзой, В. Кулыгиным, Д. Мейером, Г. Никитиным, Р. Рахмат-
уллиным, Р. Робертсоном, А.Л. Чижевским, К.С. Циолковским и др.  

Когда речь идет о глобальности, подразумеваются глобальные 
процессы, которые  затрагивают все человечество, а также глобальные 
проблемы, которые  не могут решаться изолированно друг от друга. 
Понятие «глобализация» употребляется довольно часто в различных 
аспектах, на что указывает Дж. Сорос: «глобализация – это слишком 
часто употребляемый термин, которому можно придавать самые разные 
значения» [1, с.105]. Наиболее общее определение глобализации можно 
сформулировать следующим образом: глобализация – это процесс 
формирования единого (мирового, но одновременно – имеющего четкие 
и достаточно узкие границы) военно-политического, финансово-
экономического и информационного пространства, функционирующего 
почти исключительно на основе высоких и компьютерных технологий 
[2]. Однако следует отметить, что глобализация – это не только процесс 
увеличения системы единых связей между людьми в их 
жизнедеятельности, но и соответствующее осознание этого процесса, 
отражающееся в мировоззрении, в научной деятельности. 
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На социокультурном каркасе глобализационных процессов рождается 
новый глобальный способ мышления, строится методологический и 
мировоззренческий базис на принципе полиморфизма. Принцип 
полиморфизма выступает в роли когнитивной нормы как одна общая 
закономерность методологического сознания, задающая следующую 
стратегию – отказ от универсальной редукции, признание многообразия и 
независимости элементов знания [3]. 

Английский социолог науки Малкей показал, что когнитивные 
структуры и специальные методики определяют социальное поведение 
ученых. Сами эти нормы наполняются реальным содержанием лишь в 
терминах научного знания и научной практики. В рамках установок 
когнитивной социологии науки, Малкей в 70-е гг. осуществлял ряд 
конкретных исследований, посвященных анализу соотношения научных 
достижений с их социальным контекстом. Впоследствии Малкей 
перешел на более радикальные позиции, поставив  науку в зависимость 
от субъекта научной деятельности и социальных условий ее развития, 
которые определяют все предпосылки знания [4]. Современная наука 
характеризуется новыми радикальными изменениями в своих 
основаниях. Этот процесс связан с вовлечением в круг исследований 
качественно новых объектов, а также определенными 
социокультурными предпосылками, в том числе, процессами 
глобализации. Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний 
план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно 
ориентированные формы исследовательской деятельности.  

В каждой научной дисциплине можно обнаружить многообразие 
различных форм знания. Все они организованы в целостность благодаря 
основаниям, на которые они опираются. Основания определяют 
стратегию научного поиска и опосредуют включение его результатов в 
культуру соответствующей исторической эпохи. Именно в процессе 
формирования, перестройки и функционирования оснований науки 
наиболее отчетливо прослеживаются социокультурная размерность 
научного познания, а также влияние глобализационных процессов на 
формирование нового стиля мышления.  
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Богдан Дубовий (Чернівці) 

 

ПОСИЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ ЯК ДОКОНЕЧНИЙ АПГРЕЙД НА 

ШЛЯХУ ДО ПОСТСИНГУЛЯРНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Однією з ознак кінця XX – початку XXІ століття є прискорення 

технічного прогресу. Ще М.Гайдеґер розглядав феномен техніки та 

перспективи розвитку, доводив, що її трактування як нейтрального 

феномена та засобу діяльності, унеможливлює розуміння її сутності та 

приховує шанс свідомо впливати на неї. «Найгіршим чином ми 

віддаємося у владу техніки тоді, коли розглядаємо її як щось нейтральне; 

адже таке уявлення, нині особливо поширене, робить нас абсолютно 

сліпими щодо сутності техніки» [4]. Можна сказати, що доконечною 

умовою осмисленого впливу на техніку, за М.Гайдеґером, є робота 

людини над собою: вона повинна згадати і зрозуміти свої вищі цінності, 

щоб підпорядкувати їм цінності не настільки високі: комфорту, влади 

над природою тощо [4]. 

Сьогодні ці ідеї постають особливо актуальними, адже наукове 

співтовариство дедалі частіше говорить про можливість досягнення 

певного етапу розвитку людства – точки технологічної сингулярності – 

моменту гіпотетичного вибухоподібного зростання швидкості науково-

технічного прогресу, що, ймовірно, відбудеться зі створенням штучного 

інтелекту і машин, здатних до самовідтворення; моменту, після якого 

технічний прогрес стане настільки швидким і складним, що виявиться 

недоступним для розуміння [3].  

Тож людина постає перед перспективою позбавлення статусу 

«найрозумнішої істоти», що спричиняє численні етичні суперечки, які 

потребують філософського дослідження, що має базуватись на 

теоретичному прогнозуванні ймовірних сценаріїв розвитку 

постсингулярного суспільства.  

Вчені-футурологи виділяють кілька можливих шляхів переходу до 

точки технологічної сингулярності: 

1. Комп'ютери отримають «свідомість», що спричинить появу 

надлюдського інтелекту. 

2. Великі комп'ютерні мережі (та їх об'єднані користувачі) зможуть 

«усвідомити себе» в якості надлюдських розумних сутностей. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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3. Машинно-людський інтерфейс стане настільки тісним, що інтелект 

користувачів можна буде цілком обгрунтовано вважати «надлюдським». 

4. Біологія зможе забезпечити людство засобами покращення 

природного людського інтелекту [1]. 

Перші три можливості безпосередньо пов'язані з удосконаленням 

комп'ютерного апаратного забезпечення. Остання також залежить від 

нього, хоч і опосередковано. Відтак, найчастіше, коли говорять про 

«надлюдський розум», йдеться про проект зі створення штучного 

інтелекту [2]. Так математик і вчений-футурист В.Віндж, у роботі «Шлях 

до сингулярності» під шляхом до формування надлюдського розуму 

вбачає стрімкий розвиток комп'ютерних мереж і людино-машинних 

інтерфейсів, що виглядає реальнішим із погляду сучасної науки. Цей 

підхід Віндж називає «посиленням інтелекту», – процесом, який протікає 

настільки природно, що його не усвідомлюють навіть розробники. Та 

щоразу, коли у людини покращуються можливості доступу до 

інформації та передачі її іншим, відбувається своєрідний «приріст» 

природного інтелекту. Дует знаючої, мислячої людини і простої робочої 

станції здатний до своєрідного синергетичного взаєморозвитку 

(коеволюції). 

Посилення інтелекту є полегшеною альтернативою створення 

штучного інтелекту. Поступове створення розумних систем на основі 

людських здібностей видається легшим, аніж з'ясування істинної суті 

мислення людей і подальша побудова аналогічних їм інтелектуальних 

машин [1]. Подібне дослідження можна провести у рамках сучасної 

комп'ютерної науки.  

Автори інших парадигм переконують, що проекти зі створення 

штучного інтелекту і нейромереж лише виграють від тіснішого зв'язку з 

біологічним життям. Замість того, щоб намагатися просто моделювати і 

відтворювати біологічне життя за допомогою комп'ютерів, зусилля слід 

спрямувати на створення композитних систем, що мають за основу 

біологічну основу чи властивості, що недостатньо вивчені й зрозумілі, 

але цілком можуть бути відтворені за допомогою апаратів. І це доводять 

наступні експерименти: 

1. Протезування кінцівок: нейро-кремнієві перетворювачі можуть 

бути безпосередніми додатками до людського тіла. Що є першим кроком 

до налагодження безпосереднього людинно-машинного зв'язку. 
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2. Прямі канали зв'язку з мозком. На подібні дослідження 

накладається табу з етичних причин у багатьох країнах світу. Теоретичні 

розвідки можна знайти у доробках Р.Нозіка, Х.Патнема.  

3. Підключення до оптичної магістралі має потенціал величезної 

пропускної здатності. Та для цього варто розібратися в найтоншому 

механізмі зору та вживити величезну кількість надточних електродів. 

Щоб широкосмугове з'єднання посилило можливості з обробки даних, 

що вже є в людському мозку. У цій сфері ведуться експерименти. Так, у 

спеціалізованих виданнях вже є новини про підключення цифрової 

камери до зорового нерву. 

4. Експерименти із зародками тварин. Забезпечення доступу мозку, 

що розвивається, до складних симульованих нейроструктур могло б, 

зрештою, привести до появи додаткових нервових зв'язків і нових 

інтелектуальних здібностей. Якщо вдасться використовувати нервові 

клітини тварин для заміни людських, це, щонайменше, може допомогти 

у лікуванні численних недуг [1]. 

Та вчені не впевнені у безпечності такого шляху до сингулярності. 

Посилений інтелект для людських індивідуумів може створити зловісну 

еліту, яка зневажатиме тих, хто не має доступу до подібного апгрейду. 

Або ж, навпаки, маси без посиленого інтелекту, вбачатимуть загрозу в 

тих, хто ним володітиме. В будь-якому разі, сингулярність суперечить 

усталеним поняттям про людське буття і потребує детального 

міждисциплінарного, в тому числі, й філософського осмислення. 

Передусім, йдеться про наслідки наукового прориву і появи 

надлюдського розуму. Прогрес, спрямований інтелектом, який 

переважає людський, стане значно стрімкішим [1]. Заборонити чи 

уникнути технологічної сингулярності наразі неможливо. Адже навіть 

якщо всі держави світу усвідомлять загрозу, прогрес не зупиниться. 

Конкурентна перевага будь-якого досягнення в засобах автоматизації є 

настільки непереборною, що заборона подібних технологій просто 

гарантує, що хтось інший освоїть їх першим [3].  

І більшість футурологів, зокрема У.Гібсон, Ч.Стросс, Д.Бродерік, 

П.Уоттс та інші припускають, що прискорений темп технологічного 

розвитку спричинить появу все розумініших і розумніших сутностей, і 

зрештою, людина, втративши статус істоти «найрозумнішої серед інших», 

втратить і контроль над ситуацією, без можливостей його повернути. 



286 

 

Література 

1. Виндж В. Технологическая сингулярность [Електронний ресурс] / В. Виндж; [пер. з англ. 

О. Данилов]: матеріали симпозіуму Vision-21. – 1993. – Режим доступу: http://www.e-

reading-lib.com/book.php?book=11489 
2.Диринг М. Рассвет сингулярности Електронний ресурс] / М. Диринг; [пер. с англ. 

П.Васильева]. – 2000. – Режим доступу: http://transhumanism.org/ 

languages/russian/dawnofsingularity/Deering.htm. 
3.Новоселов А. Технологическая сингулярность как ближайшее будущее человечества / А. 

Новоселов. – М.: Наука, 2001. – 112 с. 

4.Хайдеггер М. Время и бытие / М.Хайдеггер. – Статьи и выступления; [пер. с нем. В. В. 
Бибихин]. – М.: Республика, 1993. – 392 с. 

 

 

 

 Ярослав Пушкар (Суми) 

 

ВПЛИВ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ  

НА СТАНОВЛЕННЯ МЕГАСОЦІУМУ 

 

Останнім часом уважного ставлення дослідників вимагає питання 

щодо аналізу змісту та сутності високих наукомістких технологій та їх 

впливу на еволюцію суспільства, яке прямує до свого наступного етапу – 

утворення мегасоціуму. А під поняттям мегасоціум ми розуміємо спосіб 

буття планетарної цивілізації в умовах взаємодій мережевого характеру, 

які формуються, функціонують і посилюються під впливом високих 

наукоємних технологій (hi-tech, hi-hume, NBICS). 

Виходячи з вище сказаного, метою даної публікації є філософська 

рефлексія впливу сучасних технологій на розвиток суспільства, яке 

прямує до становлення мегасоціум. 

У тенденціях розвитку сучасного людства проглядаються нові умови 

людського буття дихотомічного значення. З одного боку, розвиток і 

використання високих наукомістких технологій, які базуються на розвитку 

Hi-tech, Hi-hume, NBICS, дають людині ширші можливості для доступу до 

знань та інформації, сприяють підвищенню якості, комфортності життя 

завдяки розвитку економіки, охорони здоров‘я, удосконаленню 

демократичних процедур тощо. З іншого боку, Hi-Tech приховують ризики 

у вигляді апокаліптичних загроз. Стрімкий розвиток науки, техніки й 

технологій не менш стрімко накладає відбиток на суспільство та 

екзистенцію людини. Як приклад давайте візьмемо інтернет-технології, 

позитивний вплив котрих на соціум справляє двояке враження.  

З одного боку: в останні кілька років соціальні мережі, такі як Facebook і 

Twitter, завоювали мільйони прихильників. За допомогою соціальних 

http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=11489
http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=11489
http://transhumanism.org/%20languages/russian/dawnofsingularity/Deering.htm
http://transhumanism.org/%20languages/russian/dawnofsingularity/Deering.htm
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мереж люди об'єднуються в групи за інтересами і обмінюються ідеями. 

У мережі людям легше спілкуватися, тому що не відбувається прямий 

контакт. Виникає ілюзія анонімності. Тому, багато дозволяють собі 

писати і говорити в мережі все, що завгодно. Навіть те, що вони ніколи 

не сказали б у реальному житті. 

Інтернет дає багато можливостей і для ведення бізнесу. Наприклад, в 

наш час необов'язково відправлятися на біржу праці, щоб знайти роботу. 

Досить просто створити «аккаунт» на спеціальному сайті, розмістити 

своє резюме і роботодавці самі знайдуть тебе, якщо ти підходиш під їхні 

вимоги. Існування таких сайтів вигідно як для роботодавців, так і для 

тих, хто шукає роботу. 

Інтернет наклав відбиток і на сучасну торгівлю. Тепер необов'язково 

виходити з дому, щоб зробити покупки. Досить доступу в Інтернет і 

кредитної картки. Можна замовити навіть дуже рідкісні товари з іншого 

кінця світу. Стали популярними інтернет аукціони, такі як «e-Bay».  

Найголовніше, що дав нам інтернет – це можливість миттєвого доступу 

до величезних обсягів інформації. За допомогою пошукових машин можна 

майже моментально отримати доступ до потрібної інформації. Це відкриває 

дуже широкі можливості для навчання і досліджень.  

З іншого боку є і негативні сторони, які зобов'язують суспільство 

замислюватися над проблемами дегенерації, відчуження, знеособлення 

людини. Розглянемо деякі з позначених проблем. 

Люди розучилися думати. Мислення – та мала, але значна 

властивість, яка відрізняє людей від тварин. Зараз не обов'язково знати, 

коли, наприклад, народився А. С. Пушкін, досить набрати в пошуку 

«Коли народився Пушкін», і ви отримаєте відповідь. Коли такі знання 

знадобляться, то людина виконує наступні дії: 1) набирає пошуковий 

запит; 2) отримує необхідну інформацію; 3) використовує цей результат 

за призначенням; 4) і ... забуває. 

Людина перестала бути особистістю в інтернеті, всі індивідуальності 

стираються, і мислення стає одноманітним і простим. Все зводиться до 

натискання Кнопки. Люди з часом забувають, як спілкуватися в 

реальному житті безпосередньо, адже в мережі можна робити те, що в 

реальності ніколи ви собі не дозволите: повна відсутність контролю у 

виразах, безграмотна мова – норма, адже себе можна представити зовсім 

іншою людиною, з іншим ім'ям , ніж є насправді. 

 Майбутнє людства – в руках самої людини, «людини розумної», 

озброєної раціональною зброєю наукового пізнання світу. Адже, як 

відомо, «знання – непереборний компонент будь-якого людського 
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способу освоєння світу – може бути втілене практично у всіх продуктах 

матеріальної і духовної діяльності людей». Саме наука повинна стати 

однією з основних рушійних сил з подолання системної кризи 

цивілізації, виживанню людства, виходу на новий етап розвитку 

цивілізації. Сьогодні людство знаходиться в точці біфуркації. Ми 

підійшли до усвідомлення того, що повинні стати частиною природи, 

жити за рахунок принципово нових ресурсів і технологій, створених за 

зразком живої природи. А це можливо тільки з використанням 

найдосконаліших технологічних досягнень. Збереження нашої 

цивілізації, її майбутнє пов'язане з появою і розвитком конвергентних 

NBICS-технологій. Саме вони дозволять створити гармонійне 

суспільство майбутнього − мегасоціум, в якому вся сукупність 

суспільних зв'язків − буде не конфліктувати, а доповнювати один 

одного, найтіснішим чином взаємодіяти. 

Отже, наукомісткі технології стимулювали розвиток сучасного 

суспільства, але, з іншого боку, ми спостерігаємо і чимало небезпек. У 

той же час, всі недоліки і негативні наслідки розвитку науки і техніки 

перекриваються позитивними: із зростанням науки, росте і загальне 

людське знання, що дозволяє економити ресурси, гроші, час. Також, все 

більша кількість людей стає на шлях підвищення культурних цінностей, 

з використанням сучасних досягнень техніки. 

Сучасні технології виражають прагнення людини до перетворення 

внутрішнього і зовнішнього світу, природи – для здійснення своїх цілей. 

А це вимагає знання і розуміння процесів, що відбуваються в світі, в 

природі. Останнім часом пильна увага приділяється розробці великого 

спектру наукоємних технологій – це біотехнології, інформаційні 

технології, лазерні та мікроелектронні технології, – яким належить 

революціонізуюча роль на шляху людства від індустріальної 

(техногенної) цивілізації до мегасоціуму. 
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ДО ПРОБЛЕМИ МОНОТЕЇЗМУ КСЕНОФАНА 

 
– –

) – віровчення про існування єдиного Бога, Творця всього 
сущого, видимого і невидимого, творіннями якого є всі інші істоти, як 
духовні так і фізичні, виключаючи існування інших, рівних йому 
божественних істот [1]. 

На основі даної дефініції ми розглянемо теологію Ксенофана. 
Виділимо ключові поняття в дефініції на які слід звернути увагу при 
досліджені: 1) одиничність, 2) вічність, 3) несотворенність. Без цих 
ключових властивостей втрачається смисл монотеїстичного бога. 

Ксенофан зазначає – «якщо щось є, – маючи на увазі бога, – то воно 
не могло виникнути» [4]. Він починає свій виклад з припущення – «якщо 
щось є». Тобто з припущення, що бог може існувати, а може і не 
існувати. Якщо «щось» все ж таки існує то, яким воно має бути? Якщо 
це «щось» – бог, то він повинен бути вічний. Адже бог не може бути 
створений бо, якщо б він був створений [кимось], то це означає, що є 
щось або хтось перед ним, що і створило його.Тоді він не був би богом. 
Однак, він міг з‘явитися з нічого. Але за уявленнями елеатів, ніщо не 
виникає з нічого. Це тому, що небуття немає і все повинно мати свою 
причину появи, однак крім первня, яким у Ксенофана є бог. Інакше ми 
ввійдемо в нескінченний пошук детермінантів. Якщо бога ніхто не 
створив і він не з‘явився з нічого це значить, що він несотворенний. 
Якщо бог несотворенний і не міг з‘явитися сам з нічого то, логічно 
випливає, що він є вічним.  

Доводи на користь вічності бога можуть бути і іншими. Наприклад, 
задавши питання: за яких умов бог може бути не вічним? Ми можемо 
отримати наступні відповіді: якщо він створений, з‘явився сам з нічого 
чи еволюціонував. Перші два варіанти ми вже спростували, довівши їх 
неможливість.  

Еволюцію бога, тобто розвиток чи трансформацію ми заперечимо 
через онтологічне розуміння закону збереження енергії. В замкнутій 
системі, якою є наш універсум, сума енергій є постійною. Отже, 
неможливий еволюційний розвиток від гіршого до кращого, без 
привнесення енергій. Таким чином, якщо система замкнута і енергія не 
додається, то бог не міг еволюціонувати. Ось як про це пише Ксенофан: 
«якби з більш слабкого виникало більш сильне або з гіршого – 
найкраще, або ж, навпаки, з кращого – найгірше, то тоді суще виникло б 
з не-сущого , що неможливо. Стало бути, в силу цього бог вічний» [4]. 
Таким чином ми довели, що бог має бути вічним. 
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З несотворенності та вічності бога можна зробити висновок і про 
його унікальність. Тобто, що йому належить бути одним. Одиничність 
бога також можна довести кількома способами. Перший і найлегший – 
це апеляція до самого поняття «бог». Бог це певний ідеал якому 
притаманні такі властивості: могутність, унікальність тощо. Тобто, якщо 
богів не один а, наприклад, двоє, то бог перестає бути богом через те, що 
втрачається його унікальність. Саме поняття з таким набором 
властивостей унеможливлює існування двох богів. Ксенофан 
використовував інші атрибути бога для такого роду доказу. «Далі, якщо 
бог – наймогутніша із всіх [істот], то йому личить бути одним. Бо якби 
[богів] було два або більше, то він вже не був би наймогутнішим і 
найкращим з усіх істот» [4]. 

Інший спосіб доведення одиничності бога це дослідження 
можливості чи неможливості ієрархії серед богів. Якщо богів декілька то 
між ними можуть бути певні відносини засновані на ієрархії. Один бог 
підпорядковується іншому чи править над ним. Звісно, може бути 
ситуація коли вони не комунікують між собою. Якщо один бог 
підпорядковується вищому богові, то він не є вже богом згідно з 
аналізом поняття «бог». Рівність богів Ксенофан теж виключав: «Якщо 
ж вони рівні, то не будуть володіти природою бога, тому що бог повинен 
володіти перевагою над всіма, а рівне не краще і не гірше рівного. Тому, 
якщо вже бог є, і якщо вже він такий, то він повинен бути тільки 
один»[4]. Це спрощене доведення одиничності бога на основі 
можливості ієрархії між богами показало, що бог можливий один і 
тільки один. Цього вимагає сама сутність бога. 

Таким чином на основі дефініції терміну «монотеїзм» і аналізу 
теології Ксенофана ми довели, що теологія Ксенофана є 
монотеїстичною. Його монотеїзм є водночас і далеким, і дуже близьким 
до монотеїзму християнського. Це випливає із власних тверджень 
Ксенофана про бога. А саме, що бог нестворений, єдиний, вічний. 
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Henryk Hoffmann (Krakow, Polska) 

 

NAZEWNICTWO NAUKI O RELIGIACH ŚWIATA  

A JEJ WEWNĘTRZNA TREŚĆ 

 

Nauka o religiach świata – religioznawstwo ma już (od 1873 roku) 

ponad 140 letnią tradycję. Przez okres ten była jednak rozmaicie rozumiana 

i wielokrotnie – tak w poszczególnych krajach, jak też i na forum 

międzynarodowym (Kongresy, Konferencje, Sympozja etc.) podnoszono 

kwestię jej nazewnictwa. Stosowano bowiem rozmaite nazwy, i z reguły za 

nimi kryły się różne (często diametralnie odmienne) rozumienia celów 

badawczych tej nauki, jak też stosowanych w jej obrębie metod, technik i 

narzędzi badawczych. 

Od początków istnienia tej nauki ważnym stało się zakreślenie wyraźnych 

linii demarkacyjnych występujących pomiędzy religioznawstwem a innymi 

dziedzinami wiedzy  badającymi religię, a dla których (podobnie jak dla 

religioznawstwa) jest ona także głównym przedmiotem zainteresowań. 

Chodzi tu przede wszystkim o teologię i filozofię religii. 

Problem polega na tym, że religioznawstwo w drugiej połowie XIX wieku 

emancypowało się właśnie o teologii i ówczesnej Religionsphilosophiе (np. 

dla Hegla nie było tu żadnej różnicy), którą pojmowano ja naukę 

spekulatywną. Z kolei pamiętać należy, że znaczna część rzeczników 

wyodrębnienia się nauki o religii z teologii, była teologami, a w toku rozwoju 

religioznawstwa nieustannie (co naturalne) poddawane było ono presji coraz 

to nowszym orientacjom filozoficznym. Tak zresztą często pozostaje do 

dzisiaj i zapewne podobnie będzie w przyszłości. 

Problem zależności nazewnictwa nauki o religiach świata w kontekście 

jego adekwatności do wewnętrznej treści był w Polsce już podejmowany 

prawie 40 lat temu przez Zygmunta Poniatowskiego. 

W niniejszym opracowaniu pragniemy wykazać na ile jego ówczesne 

ustalenia mogą być przydatne współcześnie, jak też wskazać na aktualne 

trendy, uwidaczniające się w kwestii nazewnictwa religioznawstwa jako nauki 

na Kongresach, Konferencjach i Sympozjach religioznawczych. Sądzimy, że 

pomoże to w lepszym zrozumieniu stanu współczesnego religioznawstwa jako 

nauki podlegającej ciągłemu rozwojowi i licznym przemiano. 
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 Gerardo Bolado (Cantabria, España) 

 

GÉNESIS Y SENTIDO DE LA CREENCIA EN LA OBRA  

DE ORTEGA Y GASSET
27

 

 
En este artículo, ensayo una discriminación del concepto orteguiano de 

creencia, que precise el origen y significado de los distintos usos del mismo, 
así como su sentido y alcance en la obra filosófica del maestro de la Escuela 
de Madrid; de esta manera, espero facilitar el desarrollo de un concepto 
orteguiano de creencia con sentido y virtualidades en el presente.  

En la obra del joven Ortega abundan los textos significativos que lo 
convierten en uno de los teóricos de la Antitradición española más destacados 
de su Generación española, la cual tiene precisamente entre sus marcas más 
características esa abierta tendencia antitradicional frente a la ―España negra‖. 
Siguiendo la posición krausoinstitucionista, retomada por el grupo literario 
más influyente de la Generación del 98, Ortega rechaza y silencia la gran 
tradición preilustrada española que tenía en su núcleo la fe católica romana, 
por considerar que esa ―creencia tradicional‖ de ―Trampeltier‖ es una vis a 
tergo remedievalizante que no sólo frena, sino que impide la generación de un 
tejido social joven de España, con tendencias modernas como el liberalismo 
económico y político, la institucionalización de la ciencia, o el desarrollo de 
una creación estético artística secular. La generación joven no debe heredar 
esa (su) tradición, ni la creencia cristiana romana que la enuclea, porque es 
una cadena del pasado que impide su futuro.  

En el fondo de la obra de Ortega hay pues un rechazo de la fides cristiana, 
al menos en lo que tiene de creencia tradicional española, vinculada a la 
Iglesia romana como a su depositaria, y con ello una negación del concepto 
teologal de creencia. El criterio de valoración de una creencia es el propio del 
historicismo: cada creencia tiene su época y su evolución histórica. Si una 
creencia que se ha cosificado socialmente, no se desarrolla con los tiempos y 
persiste más allá de su época sin desarrollarse históricamente, se vuelve contra 
la vida y la historia, se convierte en algo inauténtico y falso. 

 
1. La concepción psico-epistémica de Investigaciones psicológicas. 
Los orígenes de la concepción orteguiana de ―creencia‖ se remontan a los 

primeros escritos, exponentes de su obra madura (Lasaga: 1994, 206). Pero es 
en un curso de 1915-1916, Investigaciones psicológicas, donde encontramos 
una primera elaboración del concepto de ―creencia‖ con alcance en su obra, 

                                                           
27 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación Fundamental LA "ESCUELA DE 

MADRID" Y LA BUSQUEDA DE UNA FILOSOFIA PRIMERA A LA ALTURA DE LOS 

TIEMPOS, referencia FFI2009-11707, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España. 
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que nos deja por cierto una concepción psico-epistémica, de inspiración 
fenomenológica, dependiente de la expuesta en el parágrafo 103 de Ideas por 
Husserl (1913: 214-215), con quien Ortega reconoce explícitamente su deuda 
(Ortega: 1983, XII, 434). Recordemos que la concepción fenomenológica de 
la creencia en Ideas es noético-trascendental y considera a esta como el modo 
tético original de la actividad noética de la conciencia intencional, por 
ejemplo del enunciado en el que asentimos o reconocemos el ser o no ser de 
algo, o su ser o no ser de tal o cual modo. 

En la lección V de Investigaciones Psicológicas (Ib., 373-388), como de 
pasada,  y en relación a la condición histórica de la verdad, adelanta dos 
rasgos esenciales de su concepción de la ―creencia‖. Ante todo que el modo 
de creer definitorio de la creencia no depende de las características 
epistémicas del contenido creído, de manera que el modo de creer del creyente 
religioso en un objeto que rebasa las posibilidades de la intuición y el 
razonamiento humano, es igual que el modo de creer de un creyente que 
asiente sin prueba racional a una teoría científica o a una ideología política. 
Por otra parte, tiende a pensar que los contenidos de las creencias tienen una 
dimensión histórica que los hace característicos de determinadas épocas de la 
humanidad: la creencia en los dogmas decretados por los Concilios es 
característica de la Edad Media de la civilización occidental, como la creencia 
en la ciencia lo es de su Edad Moderna. La independencia del modo de creer 
con respecto al contenido creído, que confiere a la creencia la posibilidad de 
ser permanente en la historia humana, unida al hecho de que la Modernidad ha 
convertido la ciencia en objeto de fe, hace que la creencia mantenga su 
funcionalidad en el mundo contemporáneo y sea digna de atención teórica 
(Ib., 373)  

Ninguno de esos dos rasgos de la concepción orteguiana de la creencia 
procede de la fenomenología (San Martín: 1998, 224). Pero la influencia 
fenomenológica reforzará el primero de ellos, como el segundo se verá 
intensificado por su elaboración de la creencia correspondiente a su filosofía 
de la razón histórica. Estos dos rasgos corresponden a la ―creencia no 
sospechada‖, no razonada, ni fundada, y, en consecuencia, no epistémica, y 
característica del ―modo natural de la conciencia precientífica‖ que Ortega 
considera propio de la filosofía antigua en la lección X (Ortega: 1983, XII, 
414) 

En la lección X, deja un apunte sin desarrollar que hace explícitas algunas 
conexiones de su elaboración de la creencia con concepciones psicológicas de 
la misma, y con la concepción nietzscheana de la verdad: ―La verdad es el 
sentimiento de evidencia.–la creencia, James, la reacción emocional del 
hombre entero.–La customary connexion de Hume.–Nietzsche: la verdad ‗es 
aquella clase de error sin la cual no puede vivir una especie determinada‘.‖ 
(Ib., 417). Lorenzo Alquezar considera que ―Ortega da pasos peligrosos en la 
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aceptación del concepto pragmatista de creencia como sentido de realidad, 
pero no acepta el psicologismo.‖ (Lorenzo: 2007, 166) 

Ortega tematiza específicamente la cuestión de la creencia en la lección 
XII (Ortega: 1983, XII, 430-436), y lo hace en relación al problema de la 
verdad, su posibilidad y el relativismo. Antes de entrar en materia, recuerda 
que su análisis del juicio como reconocimiento le había llevado a la 
conclusión de que ―juzgar que A es B es creer que, en efecto, A es B‖ (Ib., 
429). Para explicar ese ―en efecto‖ expone el concepto de Meinong, 
―Annahme‖ (―asumpción‖, traduce Ortega), en el que falta ―aquel género de 
eficacia última, de ejecutividad, de sentencia, en suma, que el juicio posee‖ 
(Ib., 430). La asumpción o supuesto lógico del juicio hipotético [p. e. ―Si 
ahora se apagan las luces nos vamos a quedar a oscuras‖], ―viene a ser la 
sombra de un juicio, un juicio neutralizado, desvirtuado. Eso que sobre 
aquélla tiene éste [p. e. ―ahora se apagan las luces‖], ya lo sabemos de sobra, 
es la tesis de convicción, la creencia.‖ (Ib.) 

La creencia es el modo característico de un tipo de actos (noesis), no del 
contenido (noema) de los actos de la conciencia intencional. Más en concreto, 
es el rasgo esencial del modo tético -efectivo, ejecutivo- característico de la 
actividad noética de la conciencia que llamamos juzgar o enunciar, y que 
consiste en asentir a la realidad, al ser, de su contenido noemático. Ortega se 
inspira en esa concepción fenomenológica, pero la expresa con sus propios 
términos, más ‗psicológicos‘ que fenomenológicos: ―No se cree en las cosas 
sino en nuestro pensar las cosas… En menos palabras: creer es creer que a mi 
conciencia corresponde un ser‖ (Ib., 430). La modalidad original de ser que 
aporta el creer a un juicio o enunciado de la conciencia, es el reconocimiento 
de que su contenido ―no depende de una subjetividad‖, de que es una realidad. 
A diferencia del fingir, el creer ―es la declaración de que lo creído vive por sí 
mismo independientemente de mi acto de creer, de suerte que no nace ni 
muere con éste.‖ (Ib., 431). 

Para explicar la relación intencional entre el modo tético ―creer‖ y la 
modalidad noemática ―ser o realidad‖, Ortega acude a una comparación, 
reveladora una vez más de la clave psicológica que rige su exposición: ―como 
el color es el correlato del ver, es el ser correlato del creer; en cierto modo es 
lo que ve el creer.‖ (Ib., 431).  

Una vez que ha fijado su concepción de la creencia en fórmulas como, ―La 
creencia en suma es la conciencia de que algo es –es independiente de esta mi 
conciencia‖ (Ib.), afronta la relación entre creencia y verdad en unos cauces 
que no son fenomenológicos, ni en sus conexiones terminológicas, ni en su 
manera de proceder. Lo característico de la creencia es, a juicio de Ortega, 
reconocer que el pensamiento creído es real, verdadero, pero puede haber 
creencias ilusorias, falsas, más aún, lo único que puede ser verdadero o falso 
es la creencia pues en ella se reconoce el ser o no ser real de algo pensado, es 
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decir se afirma o se niega su verdad o falsedad. En este punto Ortega percibe 
una tensión en su planteamiento, originada desde su concepción de la creencia 
como un modo tético de la actividad de la conciencia que es ―no sospechada‖ 
e independiente de su contenido o pensamiento creído. ¿Cómo va a ser 
ilusoria o falsa una creencia, si esta no duda de sí, ni depende del contenido 
creído?: 

―Cuando aseguro que A es B, creo que A es B, y nada más. No creo que A 
es B, y, además, que esa mi creencia es una verdad… En la creencia a creo en 
la conexión entre A y B; en la creencia N creo en la conexión de ―creencia a‖ 
y ―verdad‖. La verdad es un carácter que creo encontrar en la ―creencia a‖ 
(Ib., 431-432) 

Al relacionar la creencia con la verdad, Ortega encuentra una insuficiencia 
de su concepto de ―creencia no sospechada‖ que es una ―Urdoxa‖ no 
epistémica e independiente del contenido creído; e intenta resolverla 
añadiendo un concepto epistémico de creencia que tendría como contenido la 
creencia no sospechada desde el punto de vista de su verdad o falsedad. Esa 
―creencia epistémica‖ es una creencia verdadera resultante de una 
comprobación racional que Ortega cifra en la comparación de la creencia no 
sospechada con las cosas mismas. Mantiene, sin embargo, que la creencia no 
depende del contenido creído, por lo que convierte a la creencia no 
sospechada, desde el punto de vista de su verdad o falsedad, en el contenido 
de la creencia epistémica: ―Si el creer es creer que A es B, esa creencia será 
una verdad cuando su pretensión se confirme, cuando, en efecto, resulte que A 
es B. Para esto necesito comparar la ―creencia a‖ con las cosas mismas –no 
con sus conceptos-, con las cosas mismas A y B‖ (Ib., 432).  

La verdad -entendida como ―el carácter que adquiere una proposición o 
creencia cuando creemos que su pensamiento coincide con la realidad‖ (Ib., 
433)- es definida por Ortega como el rasgo esencial de esa creencia 
epistémica que recuerda la concepción del conocimiento en el Teeteto 
platónico como ―creencia verdadera según razón‖, si dejamos de lado esa 
referencia a ―las cosas mismas‖. En efecto, Ortega identifica explícitamente el 
conocer con la creencia epistémica en que creemos en la verdad o falsedad de 
otra creencia no sospechada (Ib.). Y deja sin responder la pregunta ―¿Cómo es 
posible que la verdad de una proposición consista en que hayamos visto su 
coincidencia con las cosas mismas, con el ser mismo?‖ (Ib.).  

Ortega afirma esta concepción epistémica de la creencia frente a la 
filosofía moderna que convierte la subjetividad en ―cárcel de sí misma‖ (Ib.) y 
que pretende concluir el sentido de la verdad y su relatividad desde un análisis 
de las posibilidades y límites cognoscitivos de aquélla. Desde su concepción 
epistémica de la creencia, le parece absurdo que se haga ―depender el carácter 
de la verdad de la peculiar estructura del sujeto‖ (Ib., 434), pues no hay 
diferencia entre verdad en si y verdad para mí. Cuando digo que algo es 
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verdadero para mí, ―creo que a este mi pensamiento de algo corresponde una 
realidad‖; y también cuando digo que algo es verdadero en sí, o simplemente 
verdad, creo que ―a esto que yo pienso corresponde una realidad.‖ (Ib., 435) 

Y, desde esa consideración de la creencia, rechaza también que el sentido 
de la verdad sea relativo, pues ―La creencia misma en que esa cuasi verdad 
[relativa a las posibilidades y límites cognoscitivos de la subjetividad humana] 
se afirme, creerá que lo que ella afirma es, y ese ser, esa seguridad y 
forzosidad en ella creada no admite reservas, ni contenciones. Cuando se cree 
que la verdad es algo relativo, esto se cree absolutamente.‖ (Ib., 433-434) 

Ortega concluye su tematización de la creencia en Investigaciones 
psicológicas utilizando la concepción husserliana de creencia como Urdoxa, a 
fin de refutar la objeción a esas consideraciones que podría seguirse de la 
errónea concepción, según la cual la creencia tiene sus grados, e. d. el creer 
cierto, el creer probable, el creer posible, el creer dudoso. La creencia es la 
modalidad tética original del juicio o enunciado, de manera que, cuando creo 
que algo es cierto, o probable, o posible, o dudoso, etc., lo creo con la misma 
certeza y absolutamente: ―Duda, probabilidad, etc., son en rigor modalidades 
de la creencia, como el estar sano y el estar enfermo, modalidades del ser 
vivo.‖ (Ib., 434) 

En Investigaciones psicológicas, concluimos, encontramos la acepción 
fenomenológica de la creencia propia del juicio -como modalidad tética 
original de la actividad ejecutiva de la conciencia intencional que tiene como 
contenido noemático el ser o la realidad- en dos concepciones distintas de la 
misma. La ―creencia no sospechada‖, v.  g. la creencia tradicional, que es de 
carácter psicológico, no dependiente del contenido, no epistémica y no 
cambiante o ahistórica. Y la ―creencia epistémica‖ que tiene por contenido la 
verdad o falsedad de aquella, y es de carácter psicológico, epistémico, no 
dependiente del objeto y no cambiante o ahistórica. 

 
2. El concepto de creencia correspondiente al desarrollo de la filosofía 

ortegiana de la razón histórica. 
En este apartado, exponemos la compleja elaboración personal del 

concepto de creencia que desarrolla Ortega y Gasset, inspirado por Dilthey, en 
el contexto teórico de su Filosofía de la razón histórica. Llegado a este punto, 
y antes de dar comienzo a la exposición, conviene hacer una observación que 
me parece metodológicamente significativa. El filósofo madrileño no 
tematiza, ni utiliza el término ―creencia‖ en cualquier texto o contexto teórico, 
ni bajo la inspiración de cualquier autor; sino más bien, en textos y contextos 
teóricos muy determinados, y bajo la inspiración de dos autores 
principalmente, Husserl y Dilthey. No lo he encontrado, por ejemplo, en 
ningún texto o contexto teórico de inspiración heideggeriana, lo cual no 
impide que pueda existir una similitud entre la doctrina heideggeriana de la 
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familiaridad del Dasein con el mundo y la doctrina orteguiana de la creencia, 
como ha indicado Morón Arroyo (1968, 163). 

Ortega no hizo la elaboración del concepto de creencia correspondiente a 
su filosofía de la razón vital, que se desarrolla por ejemplo en cursos como 
¿Qué es filosofía? (1929) o Unas lecciones de Metafísica (1932). Javier San 
Martín con su fórmula, según la cual la creencia es ―vida radical dóxica‖ que 
tiene como correlato la realidad

 
(1998, 239-240), indica tal vez por donde 

podía haber ido esa elaboración desde una perspectiva fenomenológica. El 
filósofo madrileño, en cambio, tematizó parcialmente en Ideas y creencias 
(1940) el concepto de ―creencia‖, correspondiente a su filosofía de la razón 
histórica que había aplicado ya con su nuevo sentido, en relación a la cuestión 
del cambio histórico, en el curso En torno a Galileo (1933). Hasta la ―Lección 
VI. Cambio y crisis―, de ese curso, venía utilizando el término ―convicción‖ –
que es, por cierto, la traducción castellana del término diltheyano 
―Überzeugung‖

28
 (Dilthey: 1914, 50)-, para referirse a ―esas últimas 

certidumbres‖ sin cuyo soporte es imposible la vida humana: ―El hombre más 
escéptico vive ya en ciertas convicciones radicales, vive en un mundo, en una 
interpretación.‖ (Ortega: 1933, 72). Todavía al comienzo de esa lección VI, 
utiliza el término convicción en relación al cambio histórico: ―hay crisis 
histórica cuando el cambio de mundo que se produce consiste en que al 
mundo o sistema de convicciones de la generación anterior sucede un estado 
vital en que el hombre se queda sin aquellas convicciones, por tanto, sin 
mundo‖  (Ib., 118).  

En varios textos del curso Investigaciones psicológicas, los términos 
creencia y convicción aparecen juntos como sinónimos; por ejemplo, en la 
lección IX, anota Ortega: ―El juicio: la tesis de creencia o convicción o 
afirmación‖ (Ortega: 1983, XII, 411). Y no faltan pasajes anteriores de la obra 
de Ortega, hasta en sus escritos de juventud, en los que aparece el término fe o 
creencia no sospechada para referirse a convicciones características de una 
época histórica. Sin embargo, el uso del término creencia con el nuevo sentido 
de convicción socio-histórica de una época que se fija con precisión en la 
significativa nota preliminar de Esquema de las crisis y otros ensayos (1942), 
redactada (Ortega: 1933, 57) poco después de terminado el curso En torno a 
Galileo, emerge en la lección sexta de este curso, convertido ya en clave 
explicativa de las crisis y del cambio histórico (Ib., 119-120). 

Aunque Ortega no sólo hace uso, sino que modifica y completa el sentido 
de esta nueva acepción histórica de creencia en sus principales escritos 
posteriores a En torno a Galileo (1933), es en Ideas y creencias (1940) que 
proyectaba como primer capítulo de su Aurora de la razón histórica, y donde 

                                                           
28 Me parece que Dilthey reserva el concepto de creencia (―Glaube‖) para las convicciones 

religiosas, porque considera que la convicción depende de su contenido, al contrario de lo que 
hace Ortega, para quien la creencia es independiente del objeto creído. 



298 

 

la convierte en objeto temático y la estudia más detenidamente. En el 
comienzo de esa obra, justifica esa dedicación temática, porque la vida y la 
historia se basan en creencias, no en ideas, y, en consecuencia, no pueden ser 
esclarecidas mediante una historia de las ideas que reconstruye la ―vida 
intelectual‖, sino mediante una historia de las creencias que componen la 
―vida viviente, la real, la que somos‖ (Oc. V, 666). Por eso, la filosofía de la 
razón histórica, que tiene en su núcleo una Filosofía histórica de esa ―ciencia 
del hombre‖ que es la Historia (Ib., 667), requiere de entrada poner en claro el 
concepto de creencia, diferenciándolo del concepto de idea. 

En el primer capítulo y parte del segundo, del primer libro de Ideas y 
creencias, Ortega concibe ―idea‖ en un sentido moderno, como un término 
psicológico que se refiere a un pensamiento del yo consciente, a una 
representación producto de su inteligencia o de su imaginación, no a un 
sentimiento o a una volición. Y propone reservar el término ―creencia‖ para 
referirse a aquellas ―ideas‖ vitales, elementales y básicas, que son para el yo 
viviente como su ser y la realidad misma con la que cuenta (Ib., 662). Esta 
intención delimitadora del uso del término creencia por contraposición al 
concepto de idea, le lleva a  extremar un tanto ese contrapunto en el ―Capítulo 
primero. Creer y pensar‖.  

Las ideas y las creencias pertenecen a estratos distintos de la vida y tienen 
diferente entidad (Ib., 662). Aquellas son pensamientos que tenemos en la 
conciencia, porque los hemos imaginado, entendido, razonado, leído, 
escuchado, etc. Así que son representaciones de las que somos conscientes, y 
que podemos imaginar, definir, argumentar, ordenar, etc. con cierta libertad. 
Las creencias, en cambio, son el estrato más profundo de nuestra vida, el 
sustrato de su arquitectura, sobre el que no solemos pensar, pero que 
determina en mayor o menor medida nuestras ideas y nuestro comportamiento 
consciente. Así que son para nosotros la realidad misma con la que contamos 
para vivir.  

Además, ideas y creencias juegan distinto papel en nuestra vida, tienen 
una ―enorme diferencia de rango funcional‖. Mediante las ideas nos 
representamos intelectualmente el mundo y a nosotros mismos, pensamos las 
cosas, incluso podemos planificar nuestra acción; pero no son automatismos, 
ni tienen el carácter ejecutivo (Lasaga: 1994, 223) que es propio de las 
creencias con las que contamos en todo momento para vivir. Vivimos de las 
creencias, no de las ideas, porque aquellas constituyen las realidades con las 
que contamos en las decisiones más o menos automáticas que rigen nuestro 
comportamiento cotidiano (Oc. V, 664). 

Así que las ideas y las creencias se relacionan con la vida de manera 
diferente. Las ideas se relacionan con el yo consciente y pensante. Son 
representaciones que nosotros ideamos o recibimos. Imaginamos y pensamos 
las ideas, las discutimos, las razonamos, las atacamos y refutamos, las 
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defendemos y argumentamos, etc., pero no vivimos de ellas. En cambio las 
creencias son las realidades con las que cuenta nuestro yo viviente, como algo 
dado y que se nos impone; así que, parafraseando al Apóstol,  en ellas 
―vivimos, nos movemos, y somos‖ (Ib., 665); y, desde luego, estos 
automatismos están a la base de nuestro comportamiento consciente, también 
del intelectual. ―Entre nosotros y nuestras ideas hay, pues, siempre una 
distancia infranqueable: la que va de lo real a lo imaginario. En cambio, con 
nuestras creencias estamos inseparablemente unidos. Por eso cabe decir que 
las somos.‖ (Ib., 667) 

Esta marcada contraposición entre las ideas y las creencias, le lleva a 
Ortega a establecer una relación de asimetría entre las mismas. Nuestra 
actividad intelectual, nuestro pensamiento consciente, supone y se ve 
influenciado por esas ―implicaciones latentes‖ que son las creencias (Ib., 664). 
Así que nuestras ideas se ven afectadas por nuestras creencias. En cambio 
nuestras ideas no afectan a las creencias, a esos automatismos con las que 
contamos de continuo para vivir, pero que raramente se hacen objeto del 
pensamiento consciente, y, en cuanto tales, nunca llegan a formularse con 
precisión. 

Más aún, las ideas y las creencias son inconmensurables. Las ideas son 
construcciones imaginarias de carácter representativo que forman parte de lo 
fantástico (Ib., 671); las creencias en cambio nos presentan la realidad con la 
que contamos al vivir. La verdad de una idea no es correspondencia con 
nuestras creencias, con nuestras realidades, sino con nuestra idea de la  
realidad,  pues ―nuestra idea de la realidad no es nuestra realidad.‖ (Ib., 665).  

Resulta igualmente  equívoco, a juicio de Ortega, considerar que las 
creencias son un tipo de idea asentida, lo que nos llevaría a pensar, por 
ejemplo, que los principios evidentes o las leyes científicas bien fundadas son 
creencias. Pues esa adhesión a una idea evidente o fundada racionalmente, es 
una adhesión intelectual, mental: ―la adhesión mental tiene como condición 
que nos pongamos a pensar en el asunto, que queramos pensar. Basta esto 
para hacer notar la irrealidad constitutiva de toda nuestra "vida intelectual"‖ 
(Ib., 666). En nuestra adhesión a la creencia no media el pensamiento (Ib.). 
Las creencias son automatismos vitales que se nos imponen como la realidad 
que constituyen, sin que medie la reflexión consciente. En cambio, ―la verdad 
de las ideas se alimenta de su cuestionabilidad. Por eso, consiste esa verdad en 
la prueba que de ella pretendemos dar.‖ (Ib.) 

La inconmensurabilidad que establece entre ideas y creencias, le lleva a 
Ortega a precisar que ―entre las creencias del hombre actual es una de las más 
importantes su creencia en la "razón", en la inteligencia‖ (Ib., 667), a fin de 
poder explicar por qué tenemos creencias científicas: ―nos vacunamos, 
ejercitamos usos, empleamos instrumentos que, en rigor, nos parecen 
peligrosos y cuya seguridad no tiene más garantía que la de la ciencia‖ (Ib.). 
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Pero la creencia del hombre moderno en la razón no significa que la gente 
pueda creer en todas las ideas científicas o en visiones del mundo 
cientificistas producidas por la razón, como por ejemplo el Materialismo 
histórico. 

La asimetría e inconmensurabilidad entre la realidad de la creencia y la 
verdad de la idea, muestra que la ―creencia‖ de que habla Ortega en Ideas y 
creencias, ya no es la Urdoxa husserliana o modalidad tética original del juicio 
que le inspiraba en Investigaciones psicológicas; pues el juicio es una 
formulación consciente en la que se enuncia la verdad o falsedad de una idea, 
y la creencia, en cambio, es el automatismo vital, producto de una revelación 
que pone realidad. 

En el último epígrafe del primer capítulo, Ortega intenta responder a una 
pregunta que había formulado como de pasada, y se había dejado atrás: ―¿De 
dónde vienen, cómo se forman las creencias?‖ (Ib., 666). El hombre es 
primaria y normalmente ―creyente‖, nos dice, pues vive de un fondo de 
creencias que son la ―tierra firme‖ de su actividad vital. Sin embargo, la 
superfetación y la pugna de creencias introducen en ocasiones la duda en el 
sistema de creencias, pudiendo llegar a abrirse el abismo de la duda en ese 
fundamento de la vida. Para describir la situación de inestabilidad y 
fluctuación en que pone a la vida esa duda, utiliza metáforas como ―abismo‖, 
―realidad líquida‖, ―mar de dudas‖, ―terremoto‖. Ortega habla de la 
―verdadera‖ duda; no de la duda intelectual, ni de la duda existencial de un 
individuo, sino de la duda radical que no producimos nosotros, sino que es un 
modo de la creencia, el contrapposto de ésta (Ib. 670), que se instala, 
sustituyéndola, en su mismo estrato vital (Ib.). 

El hombre puede vivir con dudas intelectuales, incluso con una profunda 
duda existencial, pero la duda radical crea tal inestabilidad y fluctuación que 
no permite seguir viviendo, sino que detiene la vida ante la necesidad de 
recomponer la realidad básica sobre la que se desarrolla. De la misma manera 
que nuestro sistema de creencias condiciona nuestra actividad consciente, 
tanto nuestro comportamiento como nuestra pensamiento y nuestra actividad 
intelectual, la vida acuciada por la necesidad de ―salir de duda‖ (Ib.),  se 
agarra al pensamiento ―como a un salvavidas‖ (Ib., 671). Este pensamiento de 
la duda radical produce las ideas que llenan los huecos producidos por 
aquélla, devolviendo así la solidez y estabilidad al sistema de creencias desde 
el que vivimos, y, con ello, la normalidad de la vida (Ib., 671). 

Al final del capítulo primero, Ortega intenta formular la solución que dará 
su filosofía de la razón histórica a la cuestión del origen y la génesis de las 
creencias, pero es tan marcada la contraposición que ha establecido entre las 
ideas, tomadas en su sentido moderno de pensamientos conscientes, y las 
creencias entendidas como substrato real permanente y ejecutivo de la vida, 
que no puede hacerlo sin entrar en conflicto con lo que piensa desarrollar. 
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Pues, ¿Cómo se llega a dudar, y a cambiar de creencias, si forman un sustrato 
vital permanente? ¿Cómo se convierte una idea de mundo y sus 
modificaciones -que en principio son representaciones fantásticas del 
pensamiento en la conciencia, aunque sean ―verdaderas‖- en el sistema de 
creencias que constituye el sustrato de la arquitectónica vital?  

El planteamiento adecuado de la cuestión por el origen y la génesis de las 
creencias, supone reconocer el carácter histórico de las creencias y pensar las 
ideas de tal manera que puedan de alguna manera mutar e incorporarse en el 
estrato  radical y ejecutivo de la vida, convertidas en creencias. 

Desde el principio del ―Capítulo segundo. Los mundos interiores‖, Ortega 
adopta el punto de vista de la razón histórica y reconoce el carácter histórico 
de las creencias. En los últimos siglos, nos dice, se ha vivido de la creencia en 
la razón, de la fe en las ideas y en la vida intelectual; pero ―esa fe en la razón 
vacila, se obnubila‖ (Ib., 673) en el presente. Sin embargo, ―no hay en el 
horizonte ninguna otra fe capaz de sustituirla‖ (Ib.), y ―no es posible que una 
fe muera, sino es porque otra fe ha nacido‖ (Ib.). De ahí, ―la impresión de que 
caemos, caemos en un vacío sin fondo‖ (Ib.). Ortega compara la situación en 
que deja a la vida histórica moderna la crisis de su creencia en la razón, con 
una ―formidable Panne (avería)‖, y se presenta a sí mismo como el mecánico 
que ―entiende de ese asunto‖, y que puede ajustar ―la razón‖ para ponerla en 
marcha como ―razón histórica‖. 

La historicidad es propia de todo el sustrato vital de creencias, como se 
pone de manifiesto en el siguiente pasaje de Aurora de la razón histórica 
(1935), en el que Ortega distingue un estrato elemental de ―creencias básicas‖  
en dicho sustrato, e insiste en que ese estrato elemental experimenta cambios, 
es histórico. Con lo cual, parece excluir la distinción entre creencias 
permanentes y creencias históricas dentro del conglomerado de creencias que 
es histórico en su totalidad (Oc. V, 372-373). 

En Historia como sistema (1941; 1935 en inglés) insiste en que las 
creencias forman una arquitectura jerárquica, en la que hay creencias 
elementales, básicas, y otras que se derivan y sustentan en las básicas. Este 
orden jerárquico resulta de que ―forman siempre un sistema en cuanto 
efectivas creencias‖ (Oc. VI, 2010, 48). Si tomamos a las creencias que 
sostienen una vida, como si fueran meras ideas, no podríamos componerlas 
lógicamente en un sistema, pues son ―a veces incongruentes, contradictorias o, 
por lo menos, inconexas‖ (Ib.).  Pero las creencias efectivas tienen siempre 
una ―articulación vital‖ (Ib.),  forman una unidad orgánica, son sistemáticas 
como la vida misma. 

Si las creencias son históricas, ¿Cómo se produce entonces el cambio de 
creencias? En los primeros compases del capítulo segundo de Ideas y 
creencias, retoma la contraposición establecida entre creencias e ideas, y nos 
dice que vivimos de un enorme repertorio de creencias que son para nosotros 
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―la realidad plena y auténtica‖; mientras que ―las ideas [vulgares, científicas, 
religiosas y de cualquier otro linaje] nacen de la duda, es decir en un vacío o 
hueco de creencia‖ (Oc. V, 674), y no son para nosotros ―realidad plena y 
auténtica‖, sino más bien artificios ortopédicos que ―actúan allí donde una 
creencia se ha roto o debilitado‖ (Ib.). A renglón seguido de su consideración 
figurativa del ―carácter ortopédico‖ de las ideas, Ortega propone orillar de 
momento la cuestión por el origen y la génesis de las creencias (Ib.), hasta 
ganar claridad sobre lo que sean las ideas, y partir de lo incuestionable, de 
―que nos encontramos constituidos de un lado por creencias –vengan de donde 
vengan- y de ideas;  que aquéllas forman nuestro mundo real, y estas son… no 
sabemos bien qué.‖ (Ib., 674-675) 

Sin embargo, en los epígrafes siguientes del capítulo segundo, ―II. La 
ingratitud del hombre y la desnuda realidad‖, y ―III. La ciencia como poesía.-
El triángulo y Hamlet.-El tesoro de los errores‖, insiste en el carácter histórico 
de las creencias, reformula la relación de las mismas con la realidad en sí y 
con las ideas, y deja desarrollos de la cuestión del origen y la génesis de las 
creencias. 

La substancia de la vida es su historia (Ib., 675), y la realidad con la que 
ésta cuenta para vivir no es la realidad en sí, sino nuestras creencias sobre la 
misma. El sistema de creencias que constituye el estrato radical de la 
arquitectura de la vida, no es un sustrato permanente, sino una interpretación 
de la realidad en sí de carácter histórico, heredado, tradicional (Ib., 676). 

La estabilidad en el sustrato vital de creencias es el estado original y 
normal de la vida: ―El hombre no puede comenzar por dudar. La duda es algo 
que pasa de pronto al que antes tenía una fe o creencia, en la cual se hallaba 
sin más y desde siempre‖ (Ib., 683). En su Vives (1940), después de escribir 
que el sustrato de creencias pasa por estados de fe viva, de fe inerte o 
―muerta‖, y de duda que es ―un modo deficiente del creer‖, añade: ―[Dudar] es 
un creer doble. Estamos en la duda porque dos creencias incompatibles 
batallan dentro de nosotros, y entre ambas oscilamos, fluctuamos.‖ (Oc V, 
616) 

En todo cambio de creencias media ese estado fluctuante de las mismas 
que es la duda. La creencia es inerte desde el punto de vista de la creación de  
conocimiento; es la duda, lo que dinamiza en la vida ―su angustiosa actividad 
de conocimiento. Este nace en la duda y conserva siempre viva esta fuerza 
que lo engendró‖ (Ib., 683). El sustrato de creencias que sostienen nuestra 
vida, procede de ideaciones cuestionables que hicieron nuestros antepasados, 
como la creencia de la antigua religión griega en que la Tierra es la diosa 
madre, Demeter, o la creencia de la ciencia moderna en que se trata de un 
astro del sistema solar (Ib., 676).  

Para llegar a la realidad en sí, sería preciso ―quitar de sobre ella todas esas 
creencias de ahora y de otros tiempos, las cuales son no más que 
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interpretaciones ideadas por el hombre de lo que encuentra al vivir, en sí 
mismo y en su contorno‖ (Ib., 676). La realidad sin el soporte de las creencias 
es para la vida caos y abismo, un enigma que el hombre experimenta en la 
duda radical cuando hay oscilaciones y fisuras en el sustrato de creencias. 

En este contexto, introduce Ortega términos nuevos, como ―mundo (s) 
interior (es)‖, ―ensimismarse‖ desde los que va  revisar su concepción de 
―idea‖ y de la relación entre ideas y creencias, manteniendo la 
inconmensurabilidad entre la verdad de aquella y la realidad de ésta. Ante el 
―primario y preintelectual enigma‖ que representa la realidad desnuda de 
creencias, el hombre se ensimisma, entra dentro de si, en su mundo interior, y 
mediante su inteligencia y su imaginación crea mundos o partes de mundos 
matemáticos, físicos, religiosos, políticos, etc., que son órdenes orientados a 
interpretar aquél, dándole forma y sentido. Cuando esos mundos imaginarios, 
interiores, interpretan de manera adecuada ese enigma, se ajustan a él ―con 
máxima aproximación‖ (Ib., 677), se consideran verdaderos, son aceptados. 
Pero ―no se confunden nunca con la realidad misma‖ (Ibidem), pues ninguna 
interpretación satisface plenamente al enigma. Ortega reitera el carácter 
interior, imaginario, ―poético‖, de cualquier idea, incluidas las ideas 
científicas, que las diferencia de las creencias (Oc. V, 67). 

Pero de alguna manera, las ideas y las creencias tienen que ser 
convertibles, pues su irreductibilidad haría imposible la continuidad entre las 
mismas que supone la explicación orteguiana del cambio histórico, según la 
cual la creencia proviene de la idea. ¿Cómo se transforman entonces las ideas 
en creencias? En su ensayo breve Aurora de la razón histórica, se pone de 
manifiesto que la creencia no es un asentimiento intelectual basado en la 
dimensión emocional-volitiva, puesto que puede contravenir a nuestro deseo y 
a nuestra voluntad. La creencia le pone al hombre fuera de sí, en la realidad 
(Oc. V, 373) 

Entonces, ¿Cómo? El ensimismarse de la vida ante la duda radical, no deja 
la ideación ensimismada en el vacío, porque la vida vuelve a sí misma cargada 
de experiencia. Desde la experiencia de la vida, el ensimismamiento produce 
ideas que están ordenadas a convertirse en creencias. Por eso la idea puede 
mutar y convertirse en creencia; de la misma manera que las creencias 
muertas, descreídas, se transforman en meras ideas.  

En su curso en Argentina, La razón histórica (1940), en el que desarrolla la 
contraposición entre idea y creencia, nos dice que entre ambas hay sólo 
diversidad de grado de adhesión; con lo cual se reconoce la posible 
transformación de aquella en ésta y viceversa: la creencia es una idea creída y 
la idea es una creencia no creída o descreída. Una vez que se ha hecho la 
contraposición, y clarificada la diferencia entre idea y creencia, escribe 
Ortega, ―se puede sin riesgo reconocer que desde la pura creencia hasta la mas 
etérea poesía pasando por el estrato intermedio de la ciencia se dan en el 
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hombre con perfecta continuidad todos los grados de adhesión –quiero decir, 
que hay creencias que son, a la vez, como ideas y que hay ideas que casi, casi, 
son ya vigorosas creencias.‖ (Oc. IX, 486). 

En Historia como sistema, habla de dos papeles de la idea en la vida 
humana. A veces se comporta como mera idea, ―Entonces la idea es lo 
contrario de una revelación –es una invención‖ (Oc. VI, 76). Pero en otras 
ocasiones la idea es una revelación, no nos parece ni idea, ni nuestra: ―… la 
idea desaparece como tal idea y se convierte en un puro modo de patética 
presencia que una realidad absoluta elige‖ (Ib.).  

Hay pues una vivencia radical de la vida, la revelación, en la que la idea 
muta en creencia (Oc. V, 678). 

El acto de creer convierte en real, exterior y ejecutivo, lo que antes era 
meramente imaginario, interior y representativo, aunque intelectualmente 
fuera considerado verdadero. El concepto orteguiano de creencia se inscribe 
en una filosofía historicista, según la cual toda realidad es histórica, para 
empezar la realidad radical que es la vida humana individual (Oc. VI, 2006, 
80). No hay realidades trascendentes a la historia que se revelen en la misma 
en un momento decisivo y permanezcan en ella de manera permanente como 
un sentido perenne de aquella. La creencia tiene su origen en una revelación 
de la realidad radical en la que se le manifiesta a ésta, lo que la trasciende, e. 
d. lo que es real para ella. La revelación se produce en la realidad radical, en 
la vida personal o interpersonal, no en la gente que vive de las creencias 
colectivas. En la revelación, una idea del mundo o una parte de la misma, que 
ha producido el pensamiento de la vida ensimismada, se acopla con el enigma 
que constituye la realidad en sí misma, deja de ser una interpretación 
fantástica e íntima de la vida, y se convierte en algo trascendente para la 
misma, en la realidad mundo, o en esa parte real del mundo.  

En fin, en Ideas y creencias, Ortega es consciente de que se ha alejado del 
concepto epistémico de creencia, y se ha aproximado al concepto de ―creencia 
tradicional‖: ―La creencia es certidumbre en la que nos encontramos sin saber 
cómo ni por donde hemos entrado en ella. Toda fe es recibida. Por eso el 
prototipo es ‗la fe de nuestros padres‘‖ (Oc. V, 683). Pero no aclara más allá 
qué tipo de entidad es la creencia, ni quién es el sujeto que exterioriza y 
transmuta las ideas en creencias; sólo nos dice que no son realidades 
psicológicas subconscientes, ni mecanismos psicológicos, como los hábitos. 

Será en escritos como Vives (La Nación, diciembre 1940), en Historia 
como sistema, en su curso Sobre una nueva interpretación de la historia 
universal. Exposición y examen de la obra de Arnold Toynbee: a Study of 
History (1948), etc., en los que Ortega deja claro qué tipo de entidad es la 
―creencia‖ que opera en el cambio histórico.  

Las creencias pueden ser de un hombre, de un pueblo o de una época; en 
otras palabras, las creencias pueden ser una entidad psicológica o sociológica. 
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Ante todo las creencias son particulares, algo de la realidad radical o vida 
individual, son ―una actitud cerrada hacia dentro del hombre, intima, por 
tanto, y es, además, ciega‖ (Oc. IX, 1228). Pero, escribe en su Vives (1940),  
la creencia en sentido pleno supone la concordancia de la creencia de la 
realidad radical con el estado de creencias colectivo: ―Una creencia plenaria 
solo es posible cuando nuestro contorno social participa de ella y tiene en su 
ámbito plena vigencia.‖ (Oc. V, 617). Más aún, la creencia particular del 
individuo parece insostenible sin esa concordancia: ―la creencia es lo 
incuestionable. Mas parece sumamente difícil que nos sea incuestionable lo 
que en nuestro derredor vemos cuestionado.‖ (Ib.). 

¿Quiere esto decir que las creencias particulares son a juicio de Ortega un 
mero reflejo de las creencias colectivas, interiorizadas de alguna manera por 
la vida? La respuesta parece ser no; por el contrario, esa doble dimensión de 
las creencias es, lo que puede dar lugar a su cambio histórico, pues el 
mecanismo desencadenante de este proceso tiene que ser el conflicto interior 
producido por la incompatibilidad de las creencias colectivas con alguna 
creencia particular. Las creencias colectivas forman parte del sistema de 
creencias particulares o sustrato de la realidad radical; de tal manera que 
operan automáticamente desde el mismo como tales creencias. Si una creencia 
colectiva es incompatible con las creencias particulares en el sistema de 
creencias de la realidad radical, puede dar lugar en éste a una oscilación de 
creencias o duda radical. Y ya sabemos que la duda conduce a la realidad 
radical al ensimismamiento, al pensamiento y a la ideación que media en todo 
cambio de creencias. 

Ahora bien, lo que produce el cambio histórico, no es el cambio en las 
creencias particulares de los individuos, sino el cambio en el estado colectivo 
de las creencias de una época. En Historia como sistema deja bien claro que 
las creencias protagonistas del cambio histórico son entidades sociales, a las 
que llama ―opinión colectiva‖, ―creencia pública‖, incluso dispone para ellas 
la denominación de ―dogma social‖ (Oc. VI, 52).  

En este escrito, afirma abiertamente que esa creencia colectiva es un uso 
social, más en concreto, que es el uso denominado ―opinión pública‖ (Ib., 69). 
En cuanto que es un uso, añade en ese pasaje, es una ―vigencia social‖, por 
consiguiente ―tardígrada‖ -es decir que viene del pasado y tarda en formarse-, 
y que actúa como una vis a tergo  determinando ―lo que la sociedad en cada 
momento va a ser.‖ (Ib.). También en su Vives ([inédito], 1940), escribe que 
las creencias son usos; y, aunque no todas las creencias son usos, todos los 
usos tienen algo de creencias en cuanto que se nos imponen como realidades 
con las que tenemos que contar (Oc. IX, 446). 

En su filosofía de la sociedad, El hombre y la gente (1949), Ortega no 
utiliza el término ―creencia‖, pero necesitamos acudir a esa obra para 
desarrollar este concepto sociológico; pues, como acabamos de ver, considera 
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que la creencia colectiva es un uso, más aún, la identifica con el uso que en 
aquella obra denomina ―opinión pública‖ (1962, II, 151-166). Las creencias 
colectivas son ―hábitos sociales‖, y ―vigencias sociales‖ persistentes, 
coercitivas, e irracionales. Las creencias colectivas son en concreto las 
opiniones reinantes que interiorizan los individuos con el habla materna, y que 
condicionan tanto las creencias individuales, como el resto de los usos de la 
gente que flotan en aquellas. 

Una creencia colectiva es un hábito social, es decir ―aquella conducta que, 
por ser ejecutada con frecuencia, se automatiza en el individuo y se produce o 
funciona mecánicamente‖ (Ib., 71). La colectividad es la gente, lo humano 
deshumanizado (Ib., 47), los individuos en cuanto conglomerados de usos. 
Los usos dominan las creencias, el habla y el comportamiento social de los 
individuos a los que convierten en la gente (Oc. IX, 446). 

Una creencia colectiva es una ―vigencia colectiva‖, es decir un mecanismo 
extraindividual, coactivo y persistente (1962, II, 92) que lejos de depender de 
la adhesión de los individuos, se impone a ellos como una ―terrible e 
inexorable fuerza social‖ (Ib., 91). Ortega caracteriza precisamente la vigencia 
colectiva mediante dos rasgos. Ante todo por el carácter coactivo por el que se 
nos imponen con independencia de nuestra adhesión individual: ―está ahí, 
tenemos que contar con ella, y ejerce, por tanto, sobre nosotros su coacción‖ 
(Ib., 162). Pero también por su carácter posibilitante que hace que ―en todo 
momento podemos recurrir a ella [una vigencia colectiva] como a una 
instancia de poder en que apoyarnos.‖ (Ib., 162) 

Ya dijimos anteriormente que esas vigencias colectivas son persistentes, 
tardígradas, e. d. son una vis a tergo que procede del pasado y condiciona el 
futuro. 

En El hombre y la gente, Ortega distingue entre vigencias colectivas 
―fuertes y rígidas‖, como el Derecho y el Estado, y vigencias ―débiles y 
difusas‖ (Ib., 97-98), como la opinión pública o estado colectivo de creencia. 
Al considerar a las creencias colectivas como vigencias ―débiles y difusas‖ 
quiere decir, por un lado, que su fuerza social no es ejercida por instituciones, 
o procedimientos, establecidos específicamente, para cumplir esa función; y, 
por otro, que su trasgresión no es penalizada con sanciones graves como las 
que se aplican a delitos civiles o penales. En ese texto, Ortega sitúa 
obviamente las creencias colectivas en sociedades modernas. 

Las creencias colectivas son esencialmente irracionales, incomprensibles 
por sí mismas, aunque puedan ser significativas, explicativas desde el punto 
de vista funcional.  Pues su razón de ser se retrotrae necesariamente a la razón 
histórica por la que llegaron a ser. La racionalidad de las creencias colectivas 
descansa en la razón histórica que las muestra en su fieri, que las licua 
reproduciendo narrativamente su génesis desde la vida personal que 
experimentó su revelación. La vida personal, y, desde la misma, también la 
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vida interindividual que resulta de la interacción de un yo y un tú, de dos 
vidas personales, son las que actúan con sentido (o sin él) y la fuente última 
de la racionalidad de las creencias colectivas. 

Las creencias colectivas son la ―opinión pública‖
 
–que no es un fenómeno 

específicamente moderno (Ib., 160)-, las opiniones reinantes o tópicos 
establecidos que dominan el habla de la gente. A diferencia de las opiniones 
particulares que se dicen con retórica y argumentativamente, las opiniones 
reinantes se dicen ―como cosa que va de suyo y en que, al decirlas, se cuenta 
desde luego con que lo que se llama ―todo el mundo‖ las admite‖ (Ib., 158). A 
nadie se le ocurre presentarlas como algo personal, ni  razonarlas o 
envolverlas de persuasión, pues, como ―vigencias‖ que son, ejercen ―su 
presión mecánica sobre todos los individuos, su coacción sin alma‖ (Ib., 159) 

Las opiniones reinantes se constituyen e imperan a través del habla de la 
gente que es el conglomerado de usos verbales de la comunidad. Ortega 
distingue entre el ―decir‖ que es un uso particular y creativo de la lengua, y el 
―hablar‖ que es simplemente utilizar la lengua ―en cuanto que está hecha y 
nos es impuesta por contorno social‖ (Ib., 131). Al hablar, el individuo 
exterioriza mecánicamente el habla de la gente que ha interiorizado 
anteriormente (Ib.,  151). 

Las creencias colectivas constituidas como opiniones reinantes del habla 
de la gente, son interiorizadas por los individuos con la lengua materna que 
―desde la primerísima infancia va penetrando mecánicamente en nosotros al 
oír lo que en nuestro derredor dice la gente‖ (Ib., 151). Y Las creencias 
colectivas interiorizadas a través de la lengua materna condicionan las 
creencias particulares de los individuos (Ib., 140). 

Las creencias colectivas u opinión pública son como la raíz de todos los 
usos, pues de  ella surge el poder que los da vigencia, en ella se sostienen y de 
ella se alimentan: ―El poder público no es pues sino la emanación activa, 
energética de la opinión pública, en la cual flotan todos los demás usos y 
vigencias que de ella se nutren.‖ (Ib., 165). 

El Ortega que tematiza en los años treinta el concepto de creencia dentro 
del marco teórico de su filosofía de la razón histórica, distingue como ya 
vimos entre creencias particulares y creencias colectivas. Ortega no reduce las 
creencias particulares a las creencias colectivas interiorizadas  -por lo menos 
no en toda realidad radical-, pero la mayor parte de aquellas proceden de la 
interiorización de éstas que rigen desde luego todo el comportamiento social 
del ser humano.  

Las creencias históricas de que habla Ortega son ante todo realidades 
sociológicas que proceden de ideas o creencias particulares. Una creencia o 
una idea particular de la realidad radical se convierten en una creencia socio-
histórica, cuando se transforman en una vigencia colectiva, cuando se 
cosifican en un uso social. 
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3. Reflexiones conclusivas.- 

El doble concepto de creencia –creencia no sospechada / creencia 

epistémica-, de inspiración husserliana, que aparece en el contexto teórico de 

unas Investigaciones psicológicas con una decidida funcionalidad 

epistemológica –una defensa de la verdad frente al subjetivismo y el 

relativismo moderno-, queda diluido en cuanto tal en una concepción 

historicista de creencia que se inscribe en la tradición filosófica alemana, 

vinculada a la fundamentación de las ciencias del espíritu 

(Geisteswissenschaften). 

En efecto, en los años treinta Ortega desarrolla su concepción psicológica 

de la ―creencia no sospechada‖, irracional o no epistémica, en un nuevo 

contexto teórico diltheyano, la explicación del cambio histórico, y elabora un 

concepto dual de creencia como realidad histórica que tiene una dimensión 

psicológica como creencia particular de la realidad radical, y una dimensión 

sociológica como estado colectivo de creencia de una sociedad o de una 

época. Las creencias particulares de la realidad radical que tienen una entidad 

psicológica, proceden en su mayor parte, cuando no por completo, de una 

interiorización de las creencias colectivas de la gente que tienen una entidad 

sociológica. Ortega sigue manteniendo que la creencia no depende del 

contenido creído.  

Este nuevo concepto historicista de creencia es un elemento conceptual 

básico de la filosofía orteguiana de la razón histórica que juega un papel clave 

en las transformaciones que experimenta ésta en sus relaciones con la Historia 

universal, con la Historia de la Filosofía, con la Antropología y, en general, 

con las Humanidades o Ciencias del Hombre. También la concepción que 

tiene Ortega del intelectual y su práctica, y su teoría de la relación entre 

liberalismo y democracia, se replantean conformes con este nuevo concepto 

historicista de creencia.  

En fin, nuestra intención expositiva no ha dejado lugar a la necesaria 

discusión de esta concepción de la creencia desde otras tradiciones filosóficas, 

como el Marxismo que la criticará sin duda por ideológica, como la Analítica 

que la cuestionará por irracionalista, o como la Filosofía cristiana que 

desconfiará de su reduccionismo historicista y de su disolución del carácter 

teologal de la fides. Sirva cuando menos esta exposición, para que se valore 

esta posición orteguiana como un elemento considerable en la necesaria 

discusión contemporánea del sentido de la creencia. 
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 Артем Глазов (Львів) 

 

НІЦШЕАНСЬКА КРИТИКА ХРИСТИЯНСТВА  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ 

 

Мабуть, було б наївно припускати, що християнство вступило в 

критичну фазу саме під час філософської рефлексії Ф. Ніцше або в 

сторіччі, яке він не втомлювався критикувати. Навіть ті нечіткі межі, що 

були встановлені ним [3, с.690-691] і вказували на добу Ренесансу як на 

спробу людини звільнитися від пут домінуючої в Європі релігії, навряд 

чи відображають справжній стан речей, у тому числі в душі цього 

нестримного борця з християнськими цінностями. 

Криза християнства, на думку Ф.Ніцше, має перманентний характер, 

є доконечною передумовою його виникнення, єдиним виправданням 

його існування. Релігія, що заперечує все навколо себе, не може існувати 

поза межею кризи. Зокрема, ставлення цієї релігії до того, ким вона була 

започаткована, Ніцше поставив під сумнів: «був лише один християнин, 

і він залишився незрозумілим, будучи розіп‗ятим на хресті» [6, с.656-

657]. Філософ бачив в історії християнства лише довгий шлях 

безперервної зради заповідям, з якими прийшов у цей світ Ісус Христос. 

Аналізуючи основні передумови зародження християнства, можна 

побачити, що однією з важливих причин його виникнення була криза 

іудаїзму, зародки якої потрібно шукати в невтомній боротьбі за владу, 

наслідком якої стало фатальне розділення на Ізраїль та Іудею. Згубні 

результати такого розколу виявилися вже в VIII – VI ст. до н.е., коли 

євреї були атаковані спочатку ассирійськими (722 рік до н.е.), а потім 

вавилонськими царствами (586 рік до н.е.). Результатом ассирійського 

нашестя стала асиміляція значної частини євреїв з народом, який не знав 

Ієгову, що призвело до повного знищення ізраїльського царства. 

Вавилонська експансія призвела до руйнування Храму Соломона, втрати 

Ковчегу Заповіту та до вавилонського рабства, яке, в свою чергу, 

скінчилося втратою власної мови [9, с. 307]. Втративши Ковчег Заповіту, 

євреї позбавилися трьох стовпів, на яких трималась їхня на той час вже 

роздроблена держава, а підміна древньоєврейської мови арамейською, 

змусила колись сильний у своїй непереможній єдності народ вдатися до 

двомовності. Додамо також, що створений у такий спосіб поділ між 

священною та розмовною мовами, не міг не призвести до часткової 

втрати наступними поколіннями єврейського народу розуміння 

релігійних основ іудаїзму, що також посилювало його розпорошенню. 

Відомо, що діяльність фактично всіх великих та малих пророків, 

канонізованих пізніше християнством, припадає саме на цей, нелегкий 
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для єврейського народу період. Жодному іудею не спало на думку 

проповідувати про неминучий прихід Месії під час загарбницьких війн 

під керівництвом Ісуса Навина, страшних звірств, вчинених Давидом 

проти оточуючих його народів [2 Цар. 12:31] та під час золотого віку 

царя Соломона. Слід погодитись з тим простим фактом, що 

інтенсивність розробки есхатологічних основ юдаїзму, які в подальшому 

так плідно будуть використані християнством, прямо залежала від того 

жалюгідного становища, в якому опинялися євреї протягом своєї історії. 

В наступні століття, надмірною фрагментацією єврейського народу 

не зловживав хіба що лінивий. Так, в період з VI – IV ст. до н.е. Іудея 

перебувала у залежності від персидського царства, а у II ст. до н.е., 

потрапила під жорстке ярмо грецького царя Антіоха IV, яке закінчилось 

лише завдяки кривавим та спустошливим макавейським війнам. У 

першому ж столітті до нашої ери, завдяки старанням Помпея [Пл.3, с. 

361], Іудея перетворилась на римську провінцію. 

Рабський стан іудейського народу та його невтомне очікування месії 

підготували необхідний ґрунт для зародження християнства, а великі 

пророки (перший з них Ісая) дали можливість поєднати нове віровчення 

з відомим та близьким євреям юдаїзмом. Ф.Ніцше неодноразово 

підкреслював істотні різниці між головними положеннями християнства 

та іудаїзму. Підкреслюючи цю різницю стосовно Бога християнського та 

іудейського, він писав: «Коли він був молодий, цей Бог зі сходу, тоді був 

він жорстокий та мстивий і побудував собі пекло, щоб розважати своїх 

улюбленців. Але нарешті він постарів, став м‗який та співчутливий, 

більш схожий на діда, ніж на батька…» [7, с.188]. Що ж змусило так 

змінитися іудейського Бога? Криза власного народу! 

Слід згадати також, що Ісус Христос, прийшовши в цей світ, 

проповідував про Царство Боже, що в середині нас, про спростування 

будь-яких законів (всі здійснені ним чудеса були спрямовані, в першу 

чергу, проти законів природи), про звільнення від тягаря причинності, 

про пріоритет живої віри над мертвою буквою. Він говорив, що так 

довго очікуване пророками здійснюється вже зараз в кожному, хто 

слухає його проповідь. Притому слухали її і розуміли, за словами 

Христа, лише звані, обрані. На думку Ф.Ніцше, те, що так просто 

звучало в вустах Ісуса, ніяк не могли вмістити користолюбні та 

меркантильні голови касти жреців. Їм не потрібно було вчення для 

обраних. Обраних завжди мало! Їм потрібно було володарювати масами. 

І вони профанували це вчення для потреб черні, якої завжди і всюди 

досхочу і яка завжди перебувала в стані кризи. 

 Першому це вдалось реалізувати апостолу Савлу (якого Ф.Ніцше 

незмінно називав найвеличнішим із апостолів помсти) шляхом зведення 
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божественної природи людини до стану peccatum originale. Тим самим 

було створено умови, у яких усі люди ставали однаково 

неповноцінними. Безперечно, в таких умовах були перш за все 

зацікавлені такі неповноцінні, а послання до Коринтян яскраво 

характеризує його адресатів: «не багато серед вас мужніх…». Концепція 

первородного гріха, що з рабинською спритністю контрабандою була 

перенесена на сторінки послання до Римлян [Рим. 5:12], перебуває в 

кричущій опозиції до твердження Ісуса Христа про миттєве прощення 

всіх гріхів тому, хто вірить. Беручи до уваги той факт, що євреї завжди 

називали себе обраним народом, місіонерську діяльність апостола Павла 

можна сміливо називати редукцією християнства до, як висловився 

філософ, «платонізму для народу» [8, с.240]. Наслідком такої редукції 

стала «дизангелія», звістка, що приголомшила обраних, але якій так 

зрадів натовп. 

Усе це робило християнське вчення ближчим до категорії людей, яка 

не могла з тих чи інших причин висунути високі вимоги до себе, але 

безмежно раділа, коли хтось з тих, хто знаходився вище, опускав себе до 

її жалюгідного стану. Християнство, перебуваючи в перманентній 

опозиції до моралі нобілітету, завжди заохочувало та провокувало 

маргінальні прошарки суспільства голосно заявляти про власні права, що 

не могло не сприяти зміцненню одного з найнебезпечніших у світі 

положень, начебто право виносити судження про оточуючий нас всесвіт 

має лише завжди й усім незадоволена чернь, у якої почуття глибокої 

фрустрації придушувалось лише зрідка викинутим їй шматком хліба та 

видовищами, що наводили невимовний жах. Адже саме чернь приходила 

у захват від гладіаторських боїв і вона ж із задоволенням споглядала всі 

жахи інквізиції. І саме ця чернь першою в захваті накинулась на 

запропоновані ідеї християнства, вхопившись за них як за єдину 

можливість виправдати своє невиправдано пусте існування. Саме 

християнство дало релігійне обґрунтування ідеям античної демократії, 

озброївши її сакральною складовою та змусивши непересічну людину зі 

страхом припадати перед епігонами цього вчення. Що могло б 

запропонувати християнство сучасній демократичній Європі навіть 

сьогодні, якщо всі європейські цінності зневажають християнську 

мораль, є результатом послідовного перетворення фундаментальних 

християнських принципів на свою протилежність. Августинівський 

постулат наперед визначених Богом спасенних перетворився на 

релігійний снобізм, лютерівска максима laborare est orare − на засіб 

виправдання сріблолюбства, а слова Христа про самозречення породили 

страшні форми аскетизму, жодну з яких Спаситель ніколи не схвалював, 

що лягли в основу розроблених пізніше систем жорстокостей. 
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В розповіді Ф.Достоєвського «Великий інквізитор» [2, с.298-299] 

Торквемада звертається до Христа, що прийшов вдруге, зі словами 

докору, переконуючи Його, що всі вчинки, скоєні Ним протягом земного 

життя,увсі муки, які Він добровільно взяв на себе заради людства, були 

марними. Пересічна людина ніколи не здатна не те що б повторити, але 

й до кінця усвідомити Його шлях. Людям зовсім не потрібна їхня 

свобода, свобода, з якою вони ніколи не знали що діяти, оскільки в душі 

вони слабосильні, порочні, нікчемні та бунтарі. Людям потрібні тиранія, 

об‗єкт поклоніння, звичайно ж не потойбічний, але спільний та загально 

визнаний, перед яким вони впадуть ниць в дружньому заклику: врятуйте 

нас самих від себе! 

Divide et impera – відомий принцип Імперського Риму, вказує на 

пограничний, кризовий стан як на єдиний можливий шлях 

володарювання та керування масами. І саме до такого шляху вдалася 

паразитично налаштована каста жреців, яка тільки й здатна проживати 

власне життя за рахунок життя чужого. 

Безжалісно поправши моральні цінності сучасної йому Європи, 

Ф.Ніцше просто не мав ніякого морального права очікувати на ґрунтовне 

розуміння власної творчості з боку тодішньої академічної філософії. 

Відмовляючись від власного громадянства, посилаючи своїх 

найближчих друзів до біса, він, мабуть, і не надто переймався ще однією 

формою непорозуміння між ним та його близьким і не дуже близьким 

оточенням. Згадуючи всі ті біди, що пророкував Ніцше майбутнім 

поколінням, навряд чи він тішився думкою, що буде високо оцінений та 

адекватно зрозумілий у далекій перспективі, хоч він і наголошував на 

тому, що народився не у свій час. 

Всі його випади проти християнської моралі загалом, сучасного йому 

суспільства, його відомих представників були лише маніфестом людини, 

яка глибоко відчувала життєві протиріччя, без яких неможливо уявити 

мислячу та одночасно діючу людину. Проте одна концепція Ф.Ніцше 

отримала все ж таки закінчений вигляд - концепція вічного повернення, 

яка сама по собі була далеко не новою. Майже одночасно 

сформульована в древньому Єгипті та в індуїзмі, вона знову була 

повторена його наставником, Шопенгауером, але в ніцшеанській 

інтерпретації була представлена, як amor fati. У Ф.Ніцше це звучало, що 

й не дивно для його філософії, як виклик. Фатальне поєднання 

скінченної кількості елементів всесвіту з нескінченним плином часу 

змушує з комічним драматизмом нескінченно повторюватися кожну 

нікчемну дрібницю нашого життя. Це призводить до необхідності 

надавати вселенської ваги будь-якій думці, будь-якому вчинку. 
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Ф.Коплстон [4, с.464] пояснював таке замикання світу самого на себе 

нестримною жагою Ф.Ніцше до посюсторонності, яка досягалась 

шляхом елімінування Бога за межі самодостатнього всесвіту, що в своїй 

безконечній повторюваності ніколи не потребував і не потребує Творця. 

Заради того, щоб відібрати у Бога його творіння, Ф.Ніцше готовий був 

заплатити будь-яку ціну, навіть винести нестерпно нескінченну 

повторюваність власного буття. М.Кундера в своєму відомому романі 

"Нестерпна легкість буття" [5], цікаво інтерпретувавши цю концепцію, 

прийшов до парадоксального висновку, стверджуючи, що оскільки 

людина живе в цьому світі лише один раз, то й порівнювати наслідки 

своїх життєвих вчинків їй просто немає з чим. Ця обставина знімає з 

людини всю відповідальність за зроблений нею вибір. Ф.Ніцше ж таку 

відповідальність сприймає болюче, так, ніби одного, сповненого 

духовними та тілесними муками життя йому було замало.  

 Багато міркуючи про золотий вік античності та безупинно 

критикуючи все, що належить до пера сучасників, не стомлюючись 

наголошувати на деградації сучасної йому культури, філософ  

парадоксально вбачав в цій ситуації передумови появи надлюдини. На 

думку Ф.Ніцше, такий парадокс пояснюється сингулярністю, 

запаморочливим стрибком від останньої людини до надлюдини. Але 

звідки в цієї останньої людини візьмуться сили для такого стрибка, 

мислитель не говорить. 

Вже перебуваючи в Йенській психіатричній лікарні, Ф.Ніцше, 

посміхаючись, просить у лікаря дати йому трішки здоров'я. І, мабуть, 

саме гостра нестача життєвих сил на протязі всього його свідомого 

життя і виступила в ролі головного стимулу створення ідеї надлюдини - 

воїна, що вибудовує із залишків цього світу, власні цінності. 

Надлюдини, як alter ego її автора. 

Міркування Ніцше про хворобливий стан європейської культури, 

деградацію її цінностей знайшли відгук у творчості багатьох сучасних 

мислителів, зокрема в їх ставленні до науки і наукового прогрессу. Важко 

уявити загалом зміни, що відбулися у свідомості посткласичної епохи, 

якщо не звертатись до творчості цього мислителя. Його гостре відчуття 

кризи, майбутніх катастроф і мрія про інший стан суспільства та іншу 

людину знаходять великий резонанс у сучасній філософії, мікруваннях 

про науку і тенденціях звернення до гуманітарного пізнання, як такого, 

яке має сприяти виходу суспільства з глобальної кризи. 

На сьогоднішній день жодна сфера природничих наук не повинна 

уникати етичних питань, а її представники вважати свою наукову 
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діяльність самоцінною. Минуле сторіччя продемонструвало в повній 

мірі загрозливі деструктивні наслідки, до яких з фатальною 

невідворотністю призводить метушливий розум вченого, зайнятого 

дослідженнями у ділянці точних наук. Безперечно, і гуманітарні галузі 

знань (свідомо чи не свідомо) зробили свій внесок у розгортання 

сучасного кризового стану. Різного роду невдало побудовані 

філософські системи спонукали Платона будувати ідеальну державу на 

Сіциліі, Лафаєта йти на штурм Версаля, а Маркса вимагати рішучих дій 

від пролетаріату. Та все ж, такі локальні непорозуміння не йдуть ні у яке 

порівняння з усіма тими жахами, які пропонує на сьогоднішній день 

біологія, генетика, фізика та спорідненні з ними науки. Двадцяте 

сторіччя, озброївшись Гегелівським "все дійсне розумно, все розумне 

дійсне" [1, с.53] надало позитивного онтологічного статусу таким 

страхіттям, які напевно змусили б переосмислити роль людського 

розуму в історії, навіть такого невиправного панлогіста, як Гегель. 

Постмодернізм позбавив нас ілюзій щодо беззаперечної віри в благо 

наукового прогресу, але те, що вже відбулося, більше потребує адекватної 

реакції представників гуманітарних галузей знання, аніж віри. Впродовж 

останніх ста років суспільство пережило колосальні зміни, пройшовши 

шлях від етатизму і тоталітаризму до нестримної глобалізації, де 

переслідують власні цілі та диктують власні правила вже не стільки 

окремо взяті держави, скільки транснаціональні корпорації. Технології, 

розвиваючись нестримними темпами, змушують не залишатись осторонь 

всіх тих, хто причетний до їх впровадження та розповсюдження, 

покладаючи на вузькі плечі вченого тягар відповідальності не лише за 

якість життя на планеті, але й за його наявність. 
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Лілія Фльорко (Львів) 

 

МЕТОДОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СВІТОГЛЯДНИХ 

ПРИНЦИПІВ У РЕЛІГІЙНОМУ СПРИЙНЯТТІ ПРИРОДИ 

 
Актуальність звернення до питань методології в дослідженні 

релігійного екологізму зумовлена суттєвою відмінністю релігійного 
сприйняття природи від наукового, адже в релігії присутнє ставлення до 
природи здебільшого як до суб‘єкта діалогу, тоді як для науки вона 
завжди лише об‘єкт пізнання.  

У релігії природа постає суб‘єктом діалогу на підставі її 
пантеїстичного сприйняття. Пантеїзм, як світоглядний принцип, домінує 
в язичництві та буддизмі, що чітко простежується у вірі в реінкарнацію, 
яка лягла в основу переконання щодо духовного зв'язку людини й світу 
тварин. Це переконання втілилося у культі вегетаріанства та в прагненні 
не завдавати шкоди живим істотам. Принцип пантеїзму в буддизмі 
постулює стан досконалої мудрості, злагоди й емпатії у Всесвіті, що 
зумовлений взаємозалежністю усього живого та внутрішньою 
природною логікою. У практичному житті пантеїзм втілився в 
екологічний принцип ахимси, який вимагає шанувати життя живих істот: 
«якщо не можеш розуміти, то принаймні не зашкодь живій істоті» [2].  

На відміну від буддизму, як природної релігії, пантеїстичне 
сприйняття світу в надприродній релігії ісламу підпорядковується 
антропологізму, що виражений принципом міри. Згідно з ісламом, світ, 
слідуючи волі Аллаха,  існує самодостатньо сам із себе і все на землі має 
відбуватися згідно з «середнім шляхом», який є імперативом для 
кожного: ніхто й ніщо не повинне втручатися у встановлений порядок. 
Людина має виходити з правила: в усьому належить дотримуватися 
міри, бо Бог не любить надмірності. Її ставлення до всього живого 
повинно відповідати настанові: твори добро і протидій злу, яке містить 
норматив «хими», що спрямований на охорону вільних, незайманих 
територій. На цих землях не можна займатися землеробством, 
видобувати корисні копалини, зводити будівлі тощо. Близьким до 
нормативу «хими» є звичай «харим», який забороняє в будь-який спосіб 
освоювати неплодоносні землі, що мають джерела, криниці, річки чи 
дерева. Усе ж, така екофільна спрямованість на природу вказує на 
антропоцентризм світобачення, який врешті-решт передбачає, що в 
створеному Богом світі людина посідає центральне місце, а отже, все в 
ньому влаштоване для неї та їй підпорядковане.  

Інша світова релігія – юдаїзм, як й іслам, декларує, що світ має єдину 
сутність і найвищою цінністю на землі є життя як людини, так і тварини. 
Близькою до екологізму буддизму та ісламу є заповідь: «Не руйнуй!», 
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яка застерігає людину не зловживати своїм панівним становищем у 
природі. Так, наприклад, встановлено, що після кожних семи років 
обробки плантації на восьмий земля повинна відпочити, щоб вона не 
виснажувалась. Таке піклування випливає не просто з екологічних 
міркувань, а підпорядковане прагматичним настановам. Так само, 
проголошення найвищою цінністю життя людини й тварини, не є 
вираженням благоговіння перед природою, позаяк укорінене в 
світоглядний принцип антропоцентризму, згідно з яким, усе існуюче 
замикається на людині, існує для її блага. Так, заборона на полювання і 
умертвіння тварин за винятком самооборони випливає не з переконання 
(як це є в буддизмі), що людина як жива істота не має переваги над 
життям тварини, а зумовлена в своїй основі контролем за мірою 
споживання і життєдіяльності людини.  

Екологічні аспекти християнсько-середньовічного сприймання світу 
є однією зі сторін теоцентричної ідеології та культури. Згідно з Книгою 
Буття, створений Богом світ структурований і впорядкований. Його 
структурні складові – це Небо, Земля, Світила, Вода. Природа постає 
цілісною гармонійною екосистемою. 

Пояснюючи буття світу, Августин висунув концепцію «природного 
порядку»: у світі все відбувається згідно зі встановленими Богом 
законами. Проте, накреслена Августином ієрархія живих істот у природі, 
виражаючи теоцентризм християнського віровчення, по-перше, відкидає 
властиве язичництву і буддизму переконання у рівності всього живого, 
як засади впорядкованості й гармонії. По-друге, вносить 
антропоцентричні моменти, відходячи від традиційно екофільного 
сприйняття природи, через визнання людини її володарем, де все існує 
лише для задоволення людських потреб. По-третє, концепція 
«природного порядку» передбачає наперед заданий закономірний поступ 
усього існуючого, в якому не залишено місця для надприродного «чуда»: 
Справжнім чудом, згідно з цією концепцією, «є цей світ, це небо і земля і 
все, що в них існує. …Та й сама людина є більше диво, ніж всі дива, що 
творять люди» [1]. Теоцентричний світогляд, постулюючи любов, як 
космічну силу, що йде від Бога, спрямовує її лише на людей, аби в 
любові і через любов вони пізнали Бога. Світ природи відчужується від 
людини, позаяк виключається з трансцендентного зв‘язку між людиною 
і Богом. Точніше, на місце традиційного емоційно-чутєвого, тілесного 
зв‘язку між людиною і природою стає абстрактно-духовне відношення 
«Бог – природа – людина», в якому природа сприймається як витвір і 
відображення Бога й символ Божої могутності.  

У добу високої схоластики усе виразніше виявляє себе принцип 
антропологізму, що знаходить вираження в підвищеному інтересі до 
наукового знання через досвід, який «іде дорогою природи». Цей шлях, 
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вважає Р. Бекон, веде до добробуту й покращення духовного життя. 
Цікаво, що Бекон при цьому особливий наголос робить на потребі 
наслідувати природу, що вказує на екологічний мотив його вчення: «Бог 
надав природі незмінні закони… а ви, безумці, ви її зневажаєте й не 
вмієте її наслідувати» [3]. 

Ставлення до природи в період найвищого злету схоластики, 
виражене в творах Т. Аквінського на засадах принципів теоцентризму, 
телеологізму та антропоцентризму. Його тео-антропоцентричному 
вченню притаманний оптимізм, згідно з яким, Бог влаштував цей світ 
так, що все в ньому спрямоване до добра, навіть зло врешті-решт слугує 
добру. Людина є найдосконалішою з усіх істот на землі і їй 
підпорядковується все, що є живе в світі. У цій ідилічній картині 
природи екологічним ситуаціям чи катастрофам просто не стає місця.  

Отже, незважаючи на явно екологічні мотиви в християнському 
віровченні, воно, за своїм світоглядом теоцентричне і водночас 
антропоцентричне, виходить у ставленні до природи з відношення 
«людина – Бог» (що є домінантним у східному християнстві). У цілісній 
соціо-природній екосистемі людина відсутня, вона виключена з неї і не є 
рівноправним і самостійним суб‘єктом взаємин з довкіллям, на відміну від 
язичництва чи буддизму. У християнстві, як і юдаїзмі, природа 
підпорядкована людині, яка почувається в ній повноправним господарем. 

У підсумку, на засадах світоглядних принципів, притаманних 
світовим релігіям, як методологічних підстав аналізу екологічних 
уявлень, зазначимо таке: в природних релігіях, якими є буддизм та 
язичництво, людина, виражаючи пантеїстичне світосприйняття, 
органічно інтегрована в екосистему природа-суспільство і її поведінка й 
діяльність є цілком екофільними. В надприродних релігіях, як іслам, 
юдаїзм і християнство, все помітніше проступають мотиви 
антропоцентризму, абстрактного ставлення до природи, що сприяє 
відчуженню природи від людини. Природа постає в ролі обслуги 
всезростаючих потреб людини, а екологічні проблеми й виклики, 
зумовлені відношенням «людина – природа – Бог», сприймаються як 
непріоритетні, а то й другорядні.  
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 Микола Шкрібляк (Чернівці) 

 

ІДЕЯ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ  

ЯК ФОРМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН 

У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ В ПОБЕРЕСТЕЙСЬКИЙ ПЕРІОД 

 

Ідея Київського патріархату як ніколи гостро постала у 30-ті XVII ст. 

Ініціатива у цій справі належить польському уряду, а точніше, королю 

Владиславу IV, який санкціонував поїздку в Рим Мефодія Терлецького, 

єпископа Холмського. Саме він підняв перед Апостольським престолом 

питання про створення на Русі-Україні окремого патріархату як об‘єднавчого 

фактору «Русі з Руссю». Єпископ Мефодій запевняв Папу в готовності 

руської пастви, розділеної унійними колізіями кінця XVI ст., визнати його 

зверхність, якщо їм буде дана згода на проведення спільного уніатсько-

православного собору, який проголосить Київський (Руський) Патріархат. 

Водночас зауважимо, що сучасний дослідник Ю. Мицик має інше 

бачення щодо ініціативи проголошення Київського патріархату. Він, 

зокрема, зазначає: «Встановлено, що головним ініціатором створення 

спільного Київського Патріархату був волинський воєвода, католик, 

князь О. Сангушко, який у жовтні 1635 р. звернувся з двома посланнями 

до Риму» [6, с. 63].  

Отже, перш, ніж перейти до більш рельєфного унаочнення основних 

етапів цього процесу, зауважимо, що твердження цього дослідника 

відображає лише той етап патріархального руху епохи раннього 

модерну, коли ідея Київського Патріархату набрала публічності. А 

насправді її почали розробляти уже в двадцятих роках XVII століття. До 

цього ієрархів обох частин Руської церкви (уніатської і антиуніатської) 

спонукали події, що розгорнулися на теренах Київської митрополії після 

висвяти патріархом Феофоном нової ієрархії 1620 р.: церковно-релігійна 

полеміка, правове та соціальне становище духовенства, «поєдинок за 

Білорусь» владик Йосафата Кунцевича і Мелетія Смотрицького, що 

закінчився трагедією – смертю першого. Щоправда переговори велися 

таємно і не були системними.  

Але, якщо бути об‘єктивним, то потрібно визнати, що ідея Київського 

патріархату – така ж давня, як і сама Руська церква (Київська митрополія). Адже 

відомо, що на південних теренах сучасної України та в Криму ще з «часів 

Апостольких» існували два автокефальних утворення: Скіфська та Херсонеська 

єпархії. Вони втратили власний юрисдикційний статус лише у V столітті через 

нашестя кочовиків, хоча формально їх ліквідували рішеннями ІІ Вселенського 

собору. Відомий церковний історик і владика І. Ісіченко, наголошує, що й 

проф. Є. Голубинський так само припускав, існування автокефалії Руської 
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церкви уже в часи Володимирового хрещення була автокефальною [4, с. 70]. 

Нам імпонує саме ці твердження, оскільки ми дотримуємося теорії, що князь 

Володимир узяв ієрархію не з Візантії, а з Охридської митрополії (патріархії), 

розташованої у Західній Болгарії, яка на час запровадження християнства та 

інституційного оформлення церкви на Русі не мала канонічного спілкування з 

Константинополем. 

Отже, руські князі, а надто ж Ярослав Мудрий (1019– 1054 рр.) 

усвідомлювали потребу творення Автокефальної церкви у межах власної 

держави. Розуміючи, що справжньою альтернативою візантійському 

ідейно-еклезіологічному і політичному диктату може бути лише Рим, він 

встановив міцні династичні зв‘язки із європейськими країнами. Для 

цього в 1043 р. князь видав свою сестру за польського короля Болеслава, 

а дочок: Настуню – за угорського короля Андрія I, Єлизавету – за 

норвезького короля Гаральда III Гардраду, Анну – за французького 

короля Генріха I. Так само зробив князь і з синами: Ізяслава одружив на 

польській королівні, а Святослава – на німецькій графині. Династичні 

зв‘язки із Константинополем вціліли лише завдяки Всеволоду, який 

погодився на шлюб із дочкою візантійського імператора Костянтина 

Мономаха (1042 – 1055 рр.) [2, с. 182]. Як бачимо, перевага в шлюбній 

дипломатії була явно на боці католицької Європи, що не могло не 

насторожувати Константинополь, а надто ж після організованого ним 

„останнього великого походу‖ руського війська на Візантію 1043 р.  

За князювання Ярослава Мудрого були сформовані усі необхідні 

структурні та організаційні інститути, які є базисними для побудови 

Помісної церкви. Уперше з часів Аскольдового та Володимирового 

хрещення Київ став осідком митрополита. Для утвердження Києва як 

митрополичого центру князь розпорядився спеціально збудувати 

величний кафедральний собор – Св. Софію Київську. Кульмінаційний 

моментом у церковно-юрисдикційному розриві з Константинополем 

стало обрання митрополитом Київським Іларіона (1051 – 1088 рр.) – 

першого русича (українця), який став Главою Руської Церкви (Київської 

митрополії) [4, с. 153-156]. 

Розпочату Ярославом Мудрим справу зі звільнення Руської церкви 

(Київської митрополії) „від грецького засилля‖ (слова Л. Гумільова), 

активно продовжували його син Ізяслав (1054 – 1078 рр.) та онук 

Святополк ІІ (1093 – 1113). Вони також віддавали перевагу духовно-

культурним і політичним зв‘язкам із католицькою Європою і, зокрема, із 

Римом, а не Константинополем, авторитет якого різко почав падати 

через схизму 1054 р.  

Торжество візантійського ідеологічного впливу та церковності на 

Русі відновлюється лише за князювання Володимира Мономаха (1113 – 
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1125 рр.) [2, с. 182]. У цьому контексті варто би зупинитися і на 

розвиткові церковно-релігійного життя в Галицько-Волинській державі 

за князювання Данила Галицького (1211 – 1264 рр.), на утворенні за 

часів князя Юрія І Львовича 1303 р. Галицької митрополії, що так само, 

як і Київська, прагнула до Автономного статусу. Вона була встановлена 

імператором Андроником ІІ Палеологом і Константинопольським 

Патріархом Афанасієм й займала почесне 81-ше місце в Диптиху 

Константинопольської патріархії тоді, коли Київська митрополія займала 

71-ше. Варто пам‘ятати, що йдеться про час, коли її митрополити 

перебували на Півночі: на землях Володимирсько-Суздальського 

князівства. 

Проблема церковно-конфесійного, а головне юрисдикційного 

самовизначення для русичів особливо гостро постала, коли їхні землі 

увійшли до складу Великого князівства Литовського. Першим її відчув, 

звичайно, митрополит Київський Ісидор (1437 – 1458 рр.), який на 

Флорентійському соборі 1439 р. підписав акт про відновлення єдності між 

Західною та Східною церквами. І хоча цей факт викликав рішучу протидію з 

боку Московської держави, яка проголосила себе „Третім Римом‖, він 

знайшов власне логічне продовження, а відтак і завершення у Берестейській 

церковній унії 1596 р. Водночас важко судити, наскільки цей крок, за умови 

сприйняття її всім загалом Руської церкви, в подальшому міг бути 

ефективним для реалізації ідеї Київського Патріархату. Відомо, що від часів 

митрополита Ісидора і аж до поберестейського періоду до цієї ідеї мало хто 

звертався. 

Власне модель Берестейської унії 1596 р., що впроваджувалася 

«зверху», і, за словами В. Липинського, «революційним способом» [5, 

с. 46-47], не була сприйнята повнотою Руської церкви, а тому вимагала 

пошуку нової моделі юрисдикційного самовизначення та церковно-

релігійної ідентифікації руської пастви. Усвідомлюючи цю потребу, 

церковні ієрархи, папський нунцій та інша челядь переконували 

молодого короля Владислава IV в тому, що за умови тісніших контактів і 

покращення стосунків з Апостольським престолом, які охололи через 

релігійне протистояння між греко-католиками та православними, в нього 

збільшаться шанси на отримання допомоги з боку Риму у війні з 

Османською імперією. Сподівання на успіх своїми діями підсилював 

митрополит Петро Могила, який прихильно ставився до нового 

екуменічного собору. Він ще архімандритом засвідчив свою принципову 

позицію щодо виведення руської пастви з кризи, яка поглибилася після 

Берестейського собору шляхом укладення нової унії. Митрополит Петро 

так само, як і його однодумець та великий реформатор тієї частини 

Руської церкви, що приєдналася до Вселенської (Католицької) – 
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митрополит Йосип-Велямін Рутський – був прихильником нової унії, 

результатом якої мало стати проголошення Київського патріархату. 

Увесь переговорний процес у справі унії та про роль її головних 

промоторів: митрополитів Рутського, Могили, архієпископа 

Смотрицького, а також світських його суб‘єктів: короля Владислава, 

сенаторів і шляхти (як православної, так і католицької) доволі рельєфно 

висвітлив М. Грушевський [1, с. 13-19].  

Ідею примирення уніатів і антиуніатів шляхом проголошення 

Київського патріархату активно поширював ректор Київської братської 

школи К. Сакович.  Проте, під тиском козаків, руських «політичних 

ісихатів» і малоосвічених (просвічених) ченців Петро Могила змушений 

був утримуватися від публічних заяв у цій доленосній справі. Тому 

підготовку до реалізації проекту об‘єднання церков і проголошення 

Київського патріархату здійснювали таємно. 

Водночас не варто сподіватися, що православні і греко-католики 

мали спільну візію і одну й ту ж модель об‘єднання в одній Помісній 

церкві – Київському Патріархаті. Найбільш успішним був проект, 

запропонований архієпископом Мелетієм Смотрицький. Руський ієрарх, 

відвідавши православний Схід, що «видихався» під тиском османського 

засилля, зрозумів, що Руська Церква, якщо хоче вийти із кризи, мусить 

негайно відмежуватися від Константинополя. Власну концепцію 

створення Київського патріархату Мелетій Смотрицький обґрунтував у 

творах «Паранезіс» і «Апологія» (1628 р.). Її реалізація передбачала 

самостійний вибір патріарха, який буде номінально залежати від 

Римського Папи, і не матиме жодних зв‘язків із Константинопольським 

патріархом [10, с. 34]. Ця ініціатива була охоче сприйнята в Римі та у 

Варшаві. На посаду патріарха рекомендували митрополита Йосипа-

Вельяміна Рутського, однак першоієрарх Греко-Католицької церкви був 

настільки зацікавлений в об‘єднанні руської пастви, що висловив згоду 

на обрання патріархом архімандрита Петра Могили [6, с. 62]. 

Ставши митрополитом Київським у 1632 р., Петро Могила виводить 

ідею Київського Патріархату на якісно новий рівень. Коли в Римі 

пересвідчилися у щирості намірів ієрархів Руської церкви, була створена 

спеціальна комісія, що мала розглянути модель утворення Київського 

патріархату. Обговорення її результатів запланували на найближчий 

сейм. Однак Петро Могила наполягав на укладенні нової унії, котра мала 

передувати проголошенню Патріархату Руської церкви. З одного боку, 

його не влаштовувала модель, за якою було проголошено унію 1596 р., а 

з іншого, він розумів, що його обрання патріархом без нової всезагальної 

унії могло бути нелегітимним, оскільки святитель представляв ту 
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частину Руської церкви, яка, згідно постанов Берестейського собору 

1596 р., була поза законом.  

3 листопада 1643 р. Папа Урбан VIII надіслав королю та духовенству 

усіх трьох конфесій, а також сенаторам і впливовим світським магнатам 

листи, в яких визначав умови нової унії. Одночасно з таким самим 

посланням Римський Папа звернувся до митрополита Петра Могили і 

його соратника – каштеляна А. Кіселя. Вивчивши основні аргументи на 

користь нової унії, король Владислав IV ще раз звернувся до 

православної пастви із закликом до об‘єднання навколо одного пастиря. 

Схвальні відгуки про митрополита Петра Могилу, які містилися у листі 

Папи Урбана VIII, «дозволяли» митрополиту Київському нарівні 

критикувати процедуру проголошення Берестейської унії, обстоювати 

власну модель нового об‘єднання церков і проголошення Київського 

патріархату. Петро Могила вважав, що в питаннях віри не має суттєвих 

розбіжностей між грецькою та латинською церквами, а різняться вони 

між собою лише організаційною структурою та обрядом. Це можна 

спостерігати принаймні з того, що святитель Руської церкви ніколи не 

сумнівався в апостольській спадковості Римського престолу та тих, хто 

на ньому перебуває. Як і Католицька, так і Православна церкви для 

нього – рівні і апостольські. 

Водночас, в міру підведення ідеї Київського Патріархату до 

логічного завершення, ставало очевидним, що Рим не піде на поступки 

щодо визнання чи не визнання верховенства влади Римського Папи, а 

Петро Могила не був готовий сприйняти цю беззастережну для 

Католицької церкви еклезіологічну і канонічну норму. Він міг 

передбачувати, що визнання верховної влади Римського Папи може 

стати перешкодою для реалізації власних планів щодо реформування 

Руської церкви. Аналізуючи спонуки, які штовхали Апостольський 

престол до зайняття опортуністської позиції у справі проголошення 

Київського Патріархату, доволі цікаву версію висунув 

проф. О. Оглоблин, який стверджує, що Петро Могила своєю 

«реставраційною працею намагався відновити давню славу Києва й, 

проводячи переговори з Апостольською столицею про український 

патріярхат у Києві, безсумнівно, мав на увазі утворення тут не лише 

церковного, але й державно-політичного осередку, вплив якого 

поширювався б на цілий схід Европи»[7, с. 14]. А це явно не входило в 

плани ані Варшави, ані Риму. Ще більше зростанню історичної ролі 

древнього Києва противилася Москва і, як могла, підтримувала 

київський «москвоцентризм», формування якого припадає на 

митрополитство Іова Борецького та Ісайї Копинського. Останній був 
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усунений від влади в церкві в результаті «церковного перевороту» 

архімандрита Петра Могили [3, с. 24-27]. Проте справжньою 

перешкодою на шляху до укладення нової унії та проголошення 

Київського Патріархату стали не папа, не король, не козаки і, навіть, ні 

не непримиренні між собою греко-католики і православні, а передчасна 

смерть Першосвятителя Руської церкви. Підтвердженням того, що 

митрополит Петро Могила прагнув миру і спокою для руської пастви є 

те, що він у своєму Testamenti жодного разу не вжив слів «православна 

віра», «православні» тощо. Натомість у дипломатично коректній формі 

святитель засвідчував: «… У святій вірі, в котрій народився, виховався і 

з волі та ласки Божої достоїнство Митрополитське недостойний на собі 

маю, в ній же хочу, вік свій закінчивши, стати перед Маєстат Господа 

моєго» [9, арк. 417-418]. 

Поза будь-яким сумнівом, стратегічні задуми Петра Могили щодо 

подолання кризових явищ у церковно-релігійному та духовно-

просвітницькому житті православних виходять далеко за межі 

монастиря, церковних солеї та амвону. Закладені ним спільно із 

духовенством, інтелектуально обдарованим чернецтвом, 

професорами Києво-могилянського колегіуму (академії) та 

національно свідомою шляхтою підвалини духовно-культурного 

відродження, що припадає на 30 – 40-ві рр. XVII ст., переросли у 

другій половині XVII – першій половині XVIII ст. у моноліт високої 

української духовності і стали запорукою цивілізаційного поступу 

української нації.  
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 Олександр Бродецький (Чернівці) 

 

ГЛОБАЛЬНА ЕТИКА ДАЙСАКУ ІКЕДИ ЯК ПАРАДИГМА 

ЦІННІСНОЇ СИНЕРГІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РЕЛІГІЙНИХ 

ТРАДИЦІЙ 

 

Ідеологічна крайність сцієнтизму та войовничої антирелігійності 

радянської доби нерідко змінюється в соціально незрілих  

посткомуністичних суспільствах іншим екстремумом: тенденціями 

клерикалізації, вузько конфесійного ізоляціонізму, фактичного 

одержавлення домінантних релігійних структур. У таких країнах, як, 

наприклад, Росія, Білорусь, держави Середньої Азії, де в останні 

десятиліття знову запанувала авторитарна настанова соціальної 

організації, ці тенденції становлять реальну загрозу принципам 

світоглядного плюралізму, свободи совісті, мотивуючи паростки 

ксенофобії та фанатизму. Промовистий приклад – нещодавнє прийняття 

в Російській Федерації закону проти «образи почуттів віруючих». Цей 

закон, за оцінками багатьох авторитетних експертів, громадських діячів і 

навіть деяких тверезо мислячих церковних активістів (як-от Андрій 

Кураєв), насправді, спрямований зовсім не на захист релігійних прав, а 

на виведення з-під морально-громадської оцінювальності передусім 

привілейованої структури Московського Патріархату та його 

керманичів. Хоч в Україні такі тенденції на загальносуспільному рівні 

виявляються ще досить помірковано і збалансовуються природним 

демократизмом українців, їхнім відкритим розумом, тим не менше в 

житті й діяльності окремих релігійних структур дух нетолерантності й 

ілюзія конфесійної ексклюзивності все ж часом побутують і навіть 

ідеологічно освячуються певними церковними авторитетами. 

Поза сумнівом, у межах християнської богословської та релігійно-

філософської спадщини наявні й блискучі спроби гуманізації духу і 

практики релігійності зсередини: це, зокрема, доробок російських 

релігійних філософів В. Соловйова, М. Бердяєва, французького 

науковця, філософа й богослова П. Теяр де Шардена, православних 

священиків О. Меня і П. Адельгейма, папи римського Івана Павла ІІ 

(Кароля Войтили) та інших. І наявність такого ресурсу – запорука 

принципової можливості підносити релігійність на вищий ціннісний 

рівень і налагоджувати конструктивний діалог як між різними 

християнськими громадами, так і з нехристиянськими релігійними 

традиціями, що культивують пошук синергії світоглядів і конфесій. 
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Одна з передумов такого діалогу – обізнаність із симетричними 

прагненнями представників інших духовних традицій. 

Особливими зусиллями в цьому руслі відзначається знаний 

японський буддійський філософ Дайсаку Ікеда (нар. 1928 р.). Він – 

переконаний носій ідей гуманізації релігійного світогляду в умовах 

сьогодення. Д. Ікеда – багаторічний почесний президент впливової 

гуманітарно-просвітницької організації світських буддистів «Сока 

Гаккай» («Товариство розбудови цінностей»). Прикметно, що японський 

діяч не обмежується лише теоретичними аспектами діяльності, а, 

незважаючи на поважний вік, і нині бере на себе кураторство 

різноманітними соціально-практичними проектами з екологічної 

просвіти, виховання в дусі поваги до миру, діалогу культур, 

презентуючи ці проекти та відповідні ідеї в різних куточках планети, 

зокрема й в Україні. 

Д. Ікеда, звісно, переконано обстоює першорядну значущість віри в 

житті соціуму. Саму ж релігію він вважає тією фундаментальною 

«енергією», яка дозволила націям розвинути різноманіття культур. Таке 

бачення засвідчує переконаність філософа в культурницькій 

конструктивності релігійного плюралізму, коли відмінність форм 

віровизнання й поклоніння заохочується як чинник взаємозбагачувальної 

культурологічної палітри і водночас здійснюється тяжіння до єднання в 

етичних цінностях. При цьому японський мислитель аж ніяк не ідеалізує 

історичного минулого жодної з конфесій, розуміючи, що нерідко історія 

спонукала релігію набувати авторитарних, негуманних виявів. «Не 

можна забувати того аспекту релігії, що в окремі історичні періоди, вона, 

ставши абсолютним авторитетом і владою, грізно панувала над 

людиною. До того ж, оскільки релігія не могла стати реальною силою ні 

для припинення нещадних убивств і воєн, ані для створення миру, 

потрібен серйозний самокритичний перегляд своєї діяльності з боку 

самого духівництва» [1, с.58].  

Д. Ікеда розвиває думку про те, що прояви міжрелігійної 

конфронтації аж ніяк не узгоджуються з принциповими цінностями, 

закладеними в першоосновах провідних релігій самими їх засновниками. 

Якби засновники всіх релігій могли зустрітися разом, вони швидко 

знайшли б спільний шлях, котрий дав би змогу людям позбутися 

багатьох проблемних питань взаємодії. На думку Д. Ікеди, творці кожної 

зі світових релігій були великими людинолюбцями, і в їхні наміри аж 

ніяк не входило використовувати людину заради релігії. Тож, з його 

точки зору, засаднича мета буддизму – зовсім не в забезпеченні 
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домінування власної релігійної системи, а тим більше – якихось її 

інституційних форм. «Ми працюємо для людини, а не релігії» [2, с.19], 

«релігія народилася заради людини, але не заради релігії», – наголошує 

філософ [1, с.60]. 
Світогляд японського мислителя відзначається провідною 

настановою: релігійність не повинна ставати на заваді 

самовдосконаленню особистості як соціально активного й 

відповідального творця самої себе й солідаризованого життєвого 

середовища. Виховання вірян саме в такому спрямуванні передбачає 

принципову налаштованість на ідейний діалог різних релігійних 

традицій не просто задля формального взаємного толерування й 

розподілу «сфер впливу» одна одної, а заради взаємодії та співпраці. 

Погляди Д. Ікеди парадигмально споріднені з ідеями тих європейських 

мислителів, які першорядне значення в релігійності надавали не 

«винятковості» постулатів окремого вчення, а специфічному 

сакралізованому почуттю, що виховує альтруїзм і людяність. Віра для 

Ікеди цінна лише тією мірою, якою вона є каталізатором і корелятом 

практичної моральної енергетики, спрямованої на ціннісну оптимізацію 

взаємин. Тож, японський мислитель – однодумець таких західних 

філософів, як І. Кант, Ф. Шлеєрмахер, Б. Рассел, Е. Фромм, А. Швейцер. 

Порівняймо, до прикладу, його позицію з тезою А. Швейцера: «Етика – 

це підтримання життя на найвищому рівні його розвитку – як свого 

власного, так і іншого життя – через самовіддачу, що виявляється в 

допомозі й у любові; при цьому обидва аспекти етики – 

самовдосконалення й самозречення – взаємопов‘язані. І ця етика, 

глибока, універсальна, набуває значення релігії. Вона і є релігія» [4]. 

Прикметно, що серед мислителів такого налаштування японський 

інтелектуал окремо відзначає Г. Сковороду, вважаючи, що чимало його 

думок (котрі мають біблійне коріння), тим не менше, дивовижно близькі 

і з буддизмом [див.: 1, с.53]. Ікеда вважає вартим актуалізації й 

сковородинське розуміння співвідношення віри і розуму та його оцінку 

антропологічного пізнання як передумови успішного пізнання світу 

загалом. Цитуючи сковородинський діалог «Наркіс» [див.: 3, с.231-292], 

Ікеда наголошує, що любить його слова – «коли хочемо зміряти небо, 

землю і моря, спершу нам слід виміряти самих себе» [1, с.53]. Японський 

мислитель також пише: «Розум і віра, на мою думку, – 

взаємодоповнювальні й невід‘ємні частини людського духу. Обидві вони 

виростають на ґрунті загальної життєдіяльності людини. Ми не повинні 

розглядати їх як протиборчі чи взаємно заперечні чинники. Розум – це 
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інтелектуальна сила для пізнання світу, а віра – моральна сила для його 

покращення. Їхнє сполучення, як в одній особистості, так і в суспільстві, 

стає важливою метою для сучасного світу» [1, с.55]. 

Рефлексивно-критична робота з гуманізації релігійності, з погляду 

Д. Ікеди, передбачає зусилля і секулярних інтелектуалів, і релігійних 

діячів задля творення нової релігійної філософії, коли наріжними 

вартостями релігійного середовища стануть не окремі релігійні 

інститути чи догми у вузькому розумінні, а «загальнолюдська нова 

ціннісна система» [1, с.59], прийнятна для різних цивілізаційних ареалів 

планети. Зусилля релігії (як і виховання, освіти, науки, філософії) в 

сучасному світі мають спрямовуватися на головну мету – захист життя, 

виживання людства, захист планети. При цьому «зближення та єднання 

мусить означати не одноманітність, а гармонійне поєднання всього того, 

чим багатий світ… Теперішньому і майбутньому людству суттєвою 

необхідністю є створення глобальної етики, здатної поєднати душі 

різних людей… Ключем до такої універсальної етики може й має стати 

визнання взаємозлуки власного існування з існуванням усіх інших. 

Людина зберігає своє «я» лише у взаємопідтримці з рештою людей. 

Більше того: будь-яке життя зароджується й розвивається, покладаючись 

на взаємність з усім довкіллям соціально-природної системи планети. 

Усвідомлення цього може закономірно привести людину до почуття 

вдячності до всього світу» [2, с.16]. Саме таке бачення японський 

мислитель визнає оптимальною платформою осмисленого 

міжконфесійної співпраці. 

Д. Ікеда узагальнює передумови такої співпраці трьома провідними 

принципами. Перший принцип – усім релігіям належить повернутися до 

того живого духу співчутливості, який несли у світ самі їхні засновники. 

Етичний дух релігійності, жива енергетика особистого морального 

прикладу служителів має домінувати над інституційною буквою. 

Мусимо констатувати, що у вітчизняних реаліях нерідко практикується 

протилежний підхід. Чимало морально недосконалих служителів саме 

для того й вдаються до ескалації ідеї культової винятковості, закритості 

церковного середовища, суворого поділу за принципом «свої-чужі», щоб 

у цій замкненій атмосфері маскувати власну моральну безініціативність, 

а то й явні вияви етичних зловживань. І навпаки, чим більш укорінений 

той чи той лідер релігійної громади у справжній, непоказній 

моральності, тим активніше налаштований він на наслідування 

морального подвигу засновника власної релігії, тим менше в його роботі 

з вірянами надається значення конфесійному ізоляціонізму та пошуку 

зовнішніх «ворогів». 
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Другий принцип співпраці – активні зусилля з віднаходження 

схожості й відмінностей різних релігій. Філософ пише: «При цьому від 

самого початку потрібно з належною шаною поставитися до 

розбіжностей і відмінностей у вченнях. На ґрунті визнання відмінності 

підходів, далі слід зробити ще один крок вперед у напрямку спільності в 

поглядах» [1, с.61].  Ікеда вважає, що дуже важливим є бажання шукати 

таку спільність. Скажімо, з його точки зору, вона виявляється в ціннісній 

тотожності «буддійської співчутливості» та «християнської любові». 

Крім того, пунктом єднання буддизму і християнства є визнання життя 

за межами земного виміру й орієнтир на нього як мотивацію 

«підвищення моральності й етичності земного життя людини» [1, с.62]. 

Третім істотним принципом міжконфесійної ціннісної і діяльнісної 

синергії є усвідомлення лідерами та активістами релігійних структур 

спільної мети діалогу. Взаємне толерування й дипломатичні вияви 

поваги з боку різних традицій – важливі, але зовсім недостатні в умовах 

цивілізаційних загроз. «Вони повинні максимально використати свій 

вплив, щоб спрямувати світове співтовариство на активне і невідкладне 

розв‘язання животрепетних глобальних проблем. Спільною метою для 

всіх релігій цілком можуть стати захист життя, виживання людства й 

захист Планети» [1, с.62].  

Тільки усвідомлення спільної мети забезпечить міжрелігійному 

діалогові принципову видозміну формату: від статичного 

співіснування, що має місце наразі, до динамічної співпраці в запобіганні 

глобальним викликам сьогодення – таким, як ядерна загроза, 

упослідження прав людини в тоталітарних й авторитарних країнах, 

знеособлення спілкування в умовах тотальної конкуренції, екологічні 

проблеми тощо. Отже, інтелектуальні зусилля і практичні проекти 

Д. Ікеди та його однодумців можуть стати однією з дієвих парадигм 

гуманізації релігійності та ціннісної синергії релігійних традицій заради 

майбутнього людини і культури.  
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 Наталія Бойчук (Чернівці) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

СТАТУС ФЕНОМЕНОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ ЗА М. ШЕЛЕРОМ 

 
Дискусії щодо статусу феноменології релігії розпочалися ще на 

початку минулого століття і тривають донині. Здебільшого вона 
критикується як метод наукового пізнання, однак час від часу 
з‘являються нові спроби її реабілітації. Для адекватнішого розуміння 
проблеми дисциплінарного і методологічного статусу феноменології 
релігії доцільним є звернення до праць класика феноменологічної 
філософії – Макса Шелера. 

На його погляд, одним із найважливіших напрямків дослідження 
релігії є феноменологія релігійних об‘єктів і процесів. Вона – основа для 
систематичного релігієзнавства, а також для історії релігії. Німецький 
філософ розумів і писав про те, що феноменологія не є засобом 
отримання влади над світом, не може розширювати спектр діяльнісних 
можливостей і не допомагає наблизитися до досягнення конкретних 
практичних цілей. Її смисл більш величний, адже вона вказує шлях до 
Абсолюту, загальної основи світу і людини [4, с.11-12]. Він ніколи не 
розглядав феноменологію як методологічну процедуру ізоляції сутнісної 
структури свідомості, а, швидше, як фундаментальну настанову, 
необхідну для розуміння інтуїтивного змісту безпосередньо даного у 
свідомості

29
. Вона є певною настановою

30
 інтенсивного духовного, 

безпосереднього, «живого» контакту зі світом, під час якого вдається 
вгледіти ту сутність речей, яку не можливо пізнати інакше. «Якщо для 
Е. Гусерля, – пише Д. Дорофєєв, – феноменологія була строгою наукою, 
то М. Шелер вбачав у ній основу духовного, у тому числі 
інтелектуального, люблячого споглядання сутностей» [2]. Понад те, 
методологія та теоретичні аспекти мають бути неодмінно усунені при 
застосуванні феноменологічної настанови, тому що вони самі собою є 
відстороненими від життєвого досвіду. У той час як феноменологія має 
справу з такими речами, як вони дані в досвіді. М. Шелер не заперечує 
можливість використання наукових методів, так само, як побудови 

                                                           
29 Для порівняння: Е. Гусерль, наприклад, у статті до «Британської енциклопедії» визначив 
феноменологію як «новий дескриптивний, філософський метод, на основі якого наприкінці 

минулого століття (ХІХ – Б. Н.) були створені: апріорна психологічна наука, здатна 

забезпечити єдину надійну основу, на якій може ґрунтуватися строга емпірична 
психологія; універсальна філософія, яка здатна забезпечити нас інструментарієм для 

перегляду всіх наук» [1, c.12]. 
30DieEinstellung (нім.) – спосіб мислення; настанова; точка зору, погляд (на що-небудь), 
ставлення (до чого-небудь); орієнтація. 
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системи критеріїв для пізнання світу, адже феноменологія має їм 
передувати, щоб правильно прояснити смисли та сутності речей. 
Функція феноменологічного дискурсу – очистити речі від ціннісних 
суджень, упереджень і всього того, що не є їх сутністю. У М. Шелера 
феноменологія набуває явно аксіологічної спрямованості, а при 
застосуванні до сфери релігійного загалом стає фундаментальною 
основою будь-яких спроб (і філософських, і релігієзнавчих) дослідження 
відповідних феноменів.  

Він визначає цілу низку функцій сутнісної феноменології релігії. По-
перше, визначення типів homines religiosi, тобто особистостей, за 
допомогою яких виявляється божественне, причому мова йде про так 
зване позитивне одкровення або позитивну релігію. Найвищою формою 
людини є сутнісна ідея особистості, наділена сутністю і буттям Бога 
[3, с. 92]. По-друге, дослідження «соціологічних структурних форм», 
тобто вияви релігії в суспільстві. Такими є церква, секта, релігійна 
організація, обрядові та культові дії тощо. Реалізація цієї функції 
спрямована на природну релігію. По-третє, комплексне вивчення історії 
релігії, тобто, з одного боку, еволюція проявів релігійних особистостей, а 
з іншого, послідовність організаційних і культових форм релігії.  

Вадою феноменології, на думку М. Шелера, є складність, а подекуди й 
неможливість трансляції знання. Результат пізнавального процесу не може 
бути повною мірою інтерпретований символічною мовою. Узагальнюючи 
свої пошуки, феноменолог залишає по собі лише так звані «вказівники» 
для того, аби інші дослідники змогли, подолавши той самий шлях, 
отримавши подібний досвід пізнання, дійти тих самих висновків. 

Таким чином, у методологічному зрізі, феноменологія – це не наука, 
не напрям досліджень, не метод, а настанова пізнавального процесу; у 
дисциплінарному вимірі, вона постає неодмінною складовою науки про 
релігію, втім не має автономного статусу, а взаємопов‘язана з філософією 
та історією релігії. 
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 Ігор Возний (Чернівці) 

 

МИТРОПОЛИТ АМВРОСІЙ БІЛОКРИНИЦЬКИЙ  

 

Старообрядництво – загальна назва релігійного руху, який виник у 

Росії в середині – другій половині XVII століття. Його поява була 

спричинена низкою богослужбових реформ і виправленням церковних 

книг Патріархом Московським Никоном (1653–1654 рр.). Старообрядці 

тривалий час добивалися створення власної митрополії. Це їм вдалося 

завдяки непересічній людині – Амвросію. 

Амвросій виявив, що вчення старообрядців стосовно догматів 

абсолютно співпадає з православною церквою, різниться ж лише в 

обрядах.  

Під час перемовин старообрядці узгодили з Амвросієм, що після 

приїзду до Білої Криниці йому «потрібно буде прийняти отця-духівника 

з наших священиків, і що духівник запропонує те необхідне для 

приєднання церковного згідно з правилами святих отців і що має бути 

виконане без всякої суперечки» [2, с.380].  

Під час бесід з Амвросієм посли ознайомили його з усіма 

документами, що стосуються існування Білокриницького монастиря й 

архієрейської кафедри в Австрійській державі. За тогочасним 

положенням, затвердженим австрійським урядом, верховний святитель 

старообрядців повинен перебувати на монастирському утриманні, не 

вимагаючи від держави жодної допомоги. Це зобов'язувало як 

Білокриницьких депутатів, так і самого митрополита Амвросія дати зі 

свого боку австрійському уряду якісь запевнення, у разі його 

затвердження, що дійсно ні монастир, ні верховний святитель не будуть 

турбувати державну скарбницю. Тому вирішили скласти й підписати 

формальну угоду між делегатами й Амвросієм, що було зроблено 16 

квітня 1846 р. У ній Амвросій заявив, що він «з чистою совістю зволів 

вступити в старовірську релігію в сущому званні митрополита» і 

зобов'язується «після прибуття в Білокриницький монастир, вчинити 

церковне приєднання згідно з правилами святих отців, невідкладно 

поставити там в намісники собі іншого архієрея, як дозволено 

всевисочайшим наказом». Монастирські ж депутати, відповідно до 

наданих їм повноважень Білокриницького монастиря, «зобов'язуються 

утримувати його високопреосвященство пана митрополита Амвросія на 

всьому монастирському утриманні в усякому спокої і задоволенні все 

його життя». Певне грошове утримання пропонувалося також його 

синові Георгію [2, с. 395-400]. 
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Амвросій прибув до Білої Криниці 12 жовтня 1846 р., де був 

прийнятий з надзвичайною урочистістю. 15 жовтня імператорська 

придворна канцелярія письмово поінформувала Галицьке земельно-

губернаторське управління про те, що Амвросію дозволено прибути в 

Буковину і там виконувати функції рукопокладаючого єпископа, згідно з 

височайшим розпорядженням від 18 вересня 1844 р., яким було 

затверджено існування Білокриницького старообрядницького 

(«липованського») монастиря і старообрядцям дозволялося привезти з-за 

кордону єпископа. 3 березня 1847 р. Амвросію дарували австрійське 

підданство [1, с. 182]. 

Тим часом, 27 жовтня 1846 р. у Білій Криниці був відкритий 

старообрядницький собор, присвячений питанню про чиноприймання 

Амвросія. Після дебатів ухвалили рішення, відповідно до якого 

Амвросій може бути прийнятий у старообрядництво через другий чин, 

тобто через відречення від єресей і Миропомазання, як приймалися у 

старообрядництво священики-втікачі з православної Церкви. Амвросій, 

вислухавши посланих до нього депутатів, погодився на таку процедуру. 

28 жовтня 1846 р. у Білокриницькому монастирі у храмі Покрови 

Пресвятої Богородиці відбулося приєднання Амвросія до 

старообрядництва. Перед літургією в повному святительському 

облаченні він прочитав чин прокляття єресей, висповідався у 

старообрядницького ієромонаха Ієроніма, після чого був помазаний 

миром [3, с.191]. Вийшов після цього митрополит Амвросій через 

царські двері до народу, вже фактично приєднаний за встановленим 

«чином» до старообрядницької давньоправославної Церкви, у всій 

святительській величі, як повноправний архіпастир цієї Церкви. 

Так, незвично скромно, у відокремленій від світу, майже пустельній 

обстановці відбулася в історії старообрядництва найбільша подія, що 

завершила важкий шлях шукання старообрядцями свого єпископа, який і 

очолив старообрядницьку церкву, давши їй повноту трьохчинної 

ієрархії. Історичне значення цієї події ще й досі повністю не оцінене. З 

виникненням митрополії криза в старообрядництві, викликана 

відсутністю священиків, була подолана.  
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 Ольга Власова (Суми) 

 

ВІРА ЯК ШЛЯХ НАДБАННЯ ЦІЛІСНОСТІ 

 

Стрімкі зміни світу, викликані результатами NBIC-конвергенції і 

пропагандою споживчих стосунків, спричиняють нові виклики і нові 

загрози не лише людству, а й планеті Земля. Висока швидкість 

трансформації реальності та збільшення інформаційного потоку 

ускладнює, а іноді робить неможливим усвідомлення життя і прийняття 

правильного вибору. Так само великий вплив на свідомість спричиняють 

ЗМІ і сучасні High Hume технології (технології зміни соціокультурного 

коду). Це призводить до розмиття цінностей – ядра особистості.  

Намагаючись бути «цілісними» (воля до самозбереження і 

продовження роду) і «цілеспрямованими» (воля до влади, пізнання і 

творчості), що забезпечує  визнання в сучасному суспільстві, ми не 

ускладнюємо себе наступним сходженням – надбанням «цілісності» (воля 

до єдності свободи і любові, і до толерантності) [1, с. 37]. Відбувається  

підміна: свободи – ілюзією незалежності від навколишнього світу, а 

любові – успішністю і комфортом. Сучасна людина, підпадаючи під вплив 

неправдивих ідеалів та неефективних стереотипів взаємодії, втрачає віру в 

себе, навколишній світ та сенс свого життя.  

Слабка віра або її відсутність заганяє людину в пастку самотності. 

Людина, втративши віру, живе умовними та безумовними інстинктами, 

набутими впродовж життя, лише пристосовуючи свою поведінку до 

потреб дійсності. Незважаючи на те, що віра може суперечити набутому 

досвіду, вона визнається непересічною духовною цінністю [2]. 

Але яка віра здатна привести людину до цілісності? Щоб 

відповісти на це питання розглянемо актуалізацію віри, застосовуючи 

методологічний підхід, який є засадничим проекту метаантропології, 

запропонованого українським дослідником Н. Хамітовим. Цей підхід 

полягає в тому, що буття людини розглядається як буденне, граничне 

та метаграничне. В буденному житті людина живе волею до 

самозбереження та продовження роду, в граничному – волею до 

влади і волею до пізнання та творчості, в метаграничному – волею до 

свободи і любові в їх єдності та волею до толерантності [1, с. 37]. 
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У буденному житті віра постає як бездоказове прийняття певних 

фактів, досвіду інших. Так наприклад, віра в міфи (сучасні також), 

історичні події, дію фізичних законів тощо. Це  погодження з 

існуванням «чогось», яке «полегшує» життя, знімаючи напруження 

здійснення свідомого вибору. Саме така віра найбільш поверхнева і 

слабка, вона не може призвести до трансформації внутрішнього світу 

і вивести людину з кризи. Тож людина залишається залежною від 

оточуючого середовища, яке поставляє нові правила існування.  

У граничному  бутті віра постає як впевненість в спроможності 

реалізації себе та іншого. Завдяки вірі людина робить новий крок у 

безмежно-невідоме, долає власну обмеженість, що притаманна їй у 

зв'язку з обмеженістю досвіду. Віра як властивість душі надихає людину 

на конкретне волевиявлення, на самочинну дію стосовно навколишніх 

обставин, що перетворює ці обставини із чинника випадковості на 

чинник необхідності духовної самореалізації [2]. Людина бере 

відповідальність на себе за прийняття рішень, знаходить рушійну силу 

для змін в собі та оточуючій реальності, руйнує старе буденне життя та 

шукає нове, отримує власний досвід. Саме цей вид віри є джерелом 

бурхливих перетворень буття людини. Людина вирушає на пошуки 

свого світу, стаючи вразливішою, проте свободнвшою. 

У метаграничному бутті віра стає вірністю, єднанням з «іншим», 

вживанням особистістю в вічний зміст себе та світу. Коли 

актуалізується цей вид віри, людина повністю відкривається для 

поєднання з тим в «кого» або в  «що» вірить. Це призводить до повної 

трансформації та нової якості людини та її буття. Така віра зумовлює 

наявність щирої любові та свободи, бо лише їх поєднання 

вможливлює вірність. Віра як вірність стає непохитним фундаментом 

цілісної особистості, через яку здійснюється взаємозв‘язок між 

світами. Саме ця віра спроможна зцілити людину та суспільство, та 

надати ефективні відповіді викликам сучасності. 
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 Ірина Горохолінська (Чернівці) 

 

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І. КАНТА ЯК ВИЯВ 

МЕТОДОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ТА 

ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕОРІЇ 

 
Небайдужість наукового дискурсу, гуманітарної науки до феномена 

релігії й нині залишається актуальним і важливим аспектом діяльності 
багатьох провідних філософських, психологічних, соціологічних шкіл 
тощо. Концептуальне ядро таких досліджень різниться як 
проблематикою, яку постулюють визначальною конкретні науковці, так і 
кінцевими цілями, що їх вони намагаються досягти. Але єднає ці 
дослідження розуміння того, що в ситуації, коли весь світ відчуває 
доконечність віднайдення шляху виходу з кризи духовності, 
моральності, наукове осмислення феномена релігії є обов‘язковим, і 
потребує оновлення методологічного ресурсу з урахуванням 
конструктивних надбань історичних попередників. У цьому контексті, 
слушні міркування А. Залужної: «Релігійна тематика майже ніколи не 
залишалася поза увагою істориків, етнографів, літературознавців, 
письменників. Проте найбільшою мірою проблеми релігії інтригували 
філософську думку. Нові зміни у підходах до осмислення проблем 
релігії протистоять традиційному гносеологічному підходу до людини і 
відзначаються зверненістю до конкретного індивіда в світі, вибудовою 
ним власної життєдіяльності у процесі творення та трансформації 
смислів. Відтак вихідним моментом виступає людина, а похідними – такі 
вияви її буттєвості як соціальне, культурне, природне. Саме тому 
виникає потреба більш конкретного дослідження в історико-
філософському контексті такого складного і суперечливого феномену як 
релігія та розкриття її екзистенційного виміру у тлумаченні сучасної 
релігієзнавчої науки» [1, с.4–5]. Відповідно нагальним є таке 
дослідження феномена релігії, яке б дало змогу дійти висновків, що були 
б важливими не тільки для подальших розробок у наукових 
дослідженнях, а й мали б потенціал кореляції реальної практики життя 
як окремої особистості, що намагається вдосконалюватися на шляху 
плекання власної гідності та моральності.  

Філософське дослідження феномена релігії має надавати практичні 
орієнтири й у справі гуманізації традиційних церковних організацій, 
застиглих у певних нормах і канонах, які стосуються виключно 
«зовнішньої» сторони релігійності і вже неактуальні в сучасних умовах 
розбудови духовної та толерантної нації, готової до конструктивного 
діалогу зі світовим співтовариством. Таке дослідження, на нашу думку, 
можна здійснити саме на базі рефлексії над суттю феномена релігії в 
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аксіологічній доктрині Канта, яке вилилося у становлення його філософії 
релігії – де досить гармонійно поєднується як загальнофілософська 
теорія, так і прикладні релігієзнавчі аспекти. 

Є підстави стверджувати прорелігійне спрямування аксіологічної 
концепції Канта, яка аж ніяк не була покликана заперечити життєву 
значущість віри в Бога та сотеріологічні перспективи, а мала на меті 
вивищення їх гуманістичного потенціалу через визнання й 
обґрунтування першорядного значення їх етичного та персоналістичного 
ядра. Вчення про релігію – важливий складник усієї аксіологічної 
концепції. Незважаючи на те, що Кант виводить поняття Бога з поняття 
моралі, такий підхід не принижує й не применшує значущість релігійних 
почуттів, а, навпаки, підносить їх на інший – духовно-ціннісний, а не 
тільки обрядово-прикладний рівень: «Така етикотеологія, – каже Кант, – 
має особливу перевагу над умоглядною теологією; ця перевага полягає в 
тому, що вона неодмінно веде до поняття єдиної, цілком довершеної й 
розумної першосутності, тоді як умоглядна теологія не вказує навіть 
об‘єктивних підстав для цього, не кажучи вже про те, що вона не може 
переконати нас у цьому…» [2, с.424]. Комплексне поєднання результатів 
загальнофілософського аналізу Кантової філософії релігії з виявленням 
можливостей їх практичного застосування вказує на конкретні орієнтири 
оптимізації релігійної комунікації, міжрелігійних взаємин, подолання 
доволі відчутної дихотомії між декларованими високими церковними 
принципами і практикою життя окремих віруючих і навіть 
священнослужителів, яка ще й нині далека від справжньої моральності. 

Прорелігійний характер аксіологічної доктрини Канта підтверджує її 
раціонально-ірраціональну сутність на противагу поширеному 
тлумаченню її як всуціль раціоналістичної. Останнє мало місце в 
радянській та пострадянській філософській традиції, але не 
підтверджується конкретними особливостями філософського спадку 
Канта. Віддаючи належне важливості пізнавальних можливостей розуму, 
філософ пов‘язує природу релігії та релігійності з ірраціональними 
поняттями моралі, віри та сподівання щастя: «…в теоретичному знанні 
про світ я не володію ні чим, що неодмінно передбачало б цю думку [про 
буття Бога] як підставу мого пояснення явищ у світі, і швидше я 
зобов‘язаний користуватися своїм розумом так, ніби все є тільки 
природа» [2, с.430], адже «потрібно, щоб увесь наш спосіб життя був 
підпорядкований моральним максимам, але це неможливо, якщо з 
моральним законом, що є тільки ідею, розум не пов‘язує дієвої причини, 
яка визначає для нашої поведінки, що узгоджується з цим законом, 
результат, точно відповідний до наших вищих цілей, чи то в 
теперішньому, чи ж то в потойбічному світі. Отже, без Бога і незримого 
світу, на який ми покладаємо сподівання, прекрасні ідеї моральності, хоч 
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і викликають схвалення й захоплення, але не слугують мотивом намірів і 
їх здійснення, бо ж не довершують всієї мети, природної і неодмінної 
для всякої розумної істоти» [2, с.423]. Примат практичного розуму, на 
ґрунті якого й здійснюється Кантів аналіз релігії та обґрунтування буття 
Бога, свідчить про визнання Кантом ірраціональної сфери життєвого 
самовизначення людини, де панує не неминучість природи, а настанови 
індивідуального вибору й відповідальності, де ціннісний образ космосу 
сумірний з екзистенційним проектом особистості (її вчинками).     

Релігієзнавчій науці належить методологічно викристалізувати з 
аксіологічної системи Канта ті аспекти, що стануть дієвими для 
вдосконалення її практичних застосувань. А тому врахування 
евристичного значення міждисциплінарних зв‘язків релігієзнавства із 
загальнофілософською теорією, етикою, соціологією, культурологією 
уможливлює реалізацію методологічних стратегій та надає її 
результатам експертного потенціалу, що в перспективі може виявитися у 
динамічній взаємодії релігієзнавчо-філософської теорії і практики 
оновлення та ціннісного вдосконалення форм релігійного життя 
сучасного соціуму. 
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 Ірина Берладена (Чернівці) 

 

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ 

 

Феноменологія постає в науковому світі з досліджень Е.Гусерля на 

початку XX століття із претензією на новий підхід до пояснення 

об‘єктивних явищ і процесів з погляду суб‘єктивності. І хоча 

феноменологія з самого початку визначалася як науковий напрямок, 

часто вона не оперувала класичними загальнонауковими підходами, і 

закликала відмовитись від застосування природничих методів у пізнанні 

духовних процесів як у філософії, так і в соціології. Гусерль 

наголошував на тому, що за рахунок моди на використання природничих 

методів у гуманітарному знанні, наука прийшла до кризи. Для 

переосмислення існуючого теоретичного ставлення до світу потрібно, 

вважав Гусерль, повернутися до дотеоретичного досвіду, до сфери так 

званого життєвого світу, «незацікавленого» змісту, де створюються 



339 

 

структури справжнього розуміння реального світу, де нам можуть 

відкритися останні істини. Життєвий світ ‒ це не сутнє, не об'єкт, а 

феномен свідомості, це ціннісна основа всіх об'єктивних дій. Це світ 

нашого донаукового життя, вважав філософ. Феноменологія, на його 

думку, повинна покласти початок науці з прямою інтуїцією. Тому 

Гусерль приходить до висновку, що «найбільшим кроком, який має 

зробити наш час, є визнання, що при філософській інтуїції, у повному 

розумінні слова, при феноменологічному осягненні сутності ... 

покладається початок такої науки, яка в змозі отримати масу 

найточніших пізнань без будь-яких методів, що побічно символізуються 

і математизуються, без апарату умовиводів та доказів» [7, с. 382-395]. 

В соціологію феноменологічна парадигма ввійшла із дослідженнями 

А.Шюца та його послідовників – П.Бергера та Т.Лукмана. Останні 

застосовували феноменологічну методологію для пояснення соціальної 

реальності віруючих. Шюц визначає соціальну реальність наступним 

чином: «під терміном «соціальна реальність», – пише Шюц, – я розумію 

всю сукупність об‘єктів і подій усередині соціокультурного світу як 

досвіду повсякденної свідомості людей, що живуть своїм повсякденним 

життям серед подібних до себе і пов‘язаних з ними різноманітними 

відносинами інтеракції [6, с. 130]. 

Згідно феноменологічної традиції, індивіди входять в контакт із 

оточуючим світом передусім за допомогою почуттів – дотику, нюху, 

слуху, зору, смаку. Завдяки їм починається пізнання світу. На думку 

Шюца, люди організовують оточуючий світ у явища, класифікують їхній 

чуттєвий досвід у вигляді речей, що володіють типовими 

характеристиками. Використовуючи типізації, люди можуть вступати в 

загальне з іншими людьми, будучи упевненими, що вони бачать світ у 

такий же спосіб. Поступово член суспільства створює запас того, що 

Шюц назвав знанням здорового глузду, який розділяють і інші члени 

суспільства, що дозволяє їм жити і спілкуватись. Знання здорового 

глузду, за Шюцем, складається з конструктів першого порядку 

(ідеальних типів) – повсякденних інтерпретацій соціальних реалій. 

Життєвий світ, інакше «світ здорового глузду», або 

«інтерсуб‘єктивний світ в рамках природної установки», що 

сприймається усіма перебуваючими в ньому як те, що не підлягає 

сумнівам, і є відправним пунктом аналізу Шюца. Він прагне 

раціоналізувати сутнісну структуру повсякденного життя за допомогою 

різних типізацій, що лежать в основі як інтерсуб‘єктивної взаємодії, так і 

наукового пізнання.  
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Інтерсуб‘єктивний світ – це не приватний світ, а загальний, звичний 

соціальний світ, що, у кінцевому рахунку, обумовлений інтеракціями 

між людьми, які належать до однієї, досить вузької соціальної групи. 

Таку соціальну групу соціолог називає «домашньою групою». Однак у 

свідомості індивідів цей соціокультурний світ виступає як світ 

об‘єктивний, незалежний від них самих. До того ж, самі індивіди 

створюють лише певне знання про інтерсуб‘єктивний світ. В основному 

це знання (конструкти першого порядку) здобувається в ході 

соціалізації, завдяки взаємодії з іншими близькими членами 

«домашньої» групи [6, с. 135]. 

Бергер та Лукман наголошували на значущості релігійної спільноти в 

конструюванні індивідом конструктів першого порядку. Адже релігійні 

норми, цінності та моделі поведінки, які віруючий отримує в процесі 

соціалізації в спільноті, накладаючись на соціальні ролі та статуси, і 

утворюють комплекс ціннісних орієнтацій особистості [1, с. 258]. 

Розглядаючи релігію як частину інетрсуб‘єктивного світу, з одного боку, 

компонентом соціальної реальності – з іншого знанням, яке передається 

в ході типізацій, а також важливим соціальним інститутом, Лукман та 

Бергер розпочинають спільну дослідницьку роботу, яка дозволяє 

пояснити релігію з точки зору феноменологічного знання. 

Без феноменологічного підходу, який засновується на типізаціях 

знання та конструюванні інтерсуб‘єктивного світу, в соціології релігії не 

можливо побудувати цілісну картину конструювання соціальної 

реальності віруючою особистістю. 
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 Ірина Буцяк (Дрогобич) 

 

КОНЦЕПЦІЯ “ГЛИБИННОГО СПІЛКУВАННЯ” Г. С. 

БАТІЩЕВА ЯК СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ 

РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ 

 
Концепцію «глибинного спілкування» Г. Батищева можна сміливо 

вважати не лише яскравим зразком комунікативної філософії, а й 
теоретичною рефлексією щодо базових істин релігійного досвіду. 
Важливість такої теоретичної роботи для нас полягає у тому, що суб‘єкт 
релігійних вірувань і може, і повинен бути не лише предметом віри, а й 
предметом розуму, понад те,  як ми не раз уже пересвідчувалися, 
відкриваючи праці отців церкви і богословів, – така взаємодія цілком 
можлива і дуже плідна. Говорити про Абсолют мовою філософії – це не 
стільки давати остаточні й чіткі відповіді на поставлені питання, скільки 
намагатися розширити горизонти думки, поглибити зміст предмету 
спекуляцій, і, що досить суттєво, намагатися наблизити непізнаване до 
мислимого, незрозуміле до дискурсивного, невимовне до інтерпретованого. 
Однак, застерігає Г. Батищев, філософія має позбавитися намагання 
редукувати онтологічну дійсність до практично-досвідного рівня; найбільш 
плідним буде вихід філософії на зустріч тій незвичній і парадоксально 
багатій дійсності, яку сам філософ називає діалектикою глибинного 
спілкування, яка не зобов‘язана піддаватись нашому «наскрізному 
вимірюванню», але яка може більш щедро обдарувати нас, якщо ми 
налаштуємося відкрито-поліфонічно стосовно неї. 

Глибинне спілкування у Г. Батищева є суто онтологічним, 
об‘єктивним процесом-співбуттям. Мова йде про наші зв‘язки з 
Універсумом, первинні щодо всіх інших зв‘язків. Г. Батищев вважає, що 
особистість не може існувати без спілкування, тобто, без інших людей. 
Бути – це бути для іншого й в інших людях. Людина – істота 
погранична, сутність якої – у виході за свої межі, у зустрічі з «ти». Коли 
вона шукає відповідь на питання, хто вона, то неодмінно дивиться на 
себе очима іншого. Універсум філософа суто діалогічний.  

Якщо звернутися до релігійного досвіду, то в працях богословів ми 
простежимо таку закономірність: категорія особистісного спілкування 
вводиться в природу самого Божественного буття, яке характеризується 
сучасними богословами як «особистісне буття-спілкування». Спілкування 
і любов Христа – космічні первні, які охоплюють усе буття людини й усе 
тварне буття. Істинне буття, на думку І. Зізіуласа, поза спілкуванням 
неможливе. Ніщо не існує як «індивідуальність», надана сама по собі 
(Г. Батищев виходить з думки, що у людини немає власної атомарної 
території). Таким чином, спілкування – це онтологічна категорія. 
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Спілкування, яке відштовхується не від «іпостасі», тобто конкретної 
вільної особистості, і не направлене до «іпостасей» – конкретних вільних 
особистостей – не є образом Божого буття. Особистість не може існувати 
без спілкування; при цьому недопустима жодна форма спілкування, якщо 
в ній ігнорується чи утискається особистість.  

Г. Батищев протиставляє онтологічному спілкуванню психо-лінгво-
комунікацію. В останній людина задіяна, власне кажучи, фрагментарно, 
частково. У психо-лінгво-комунікації немає жодного місця для чогось 
святого. Комунікатор – це одна з соціальних масок, які одягає на себе 
людина. Частковість комунікатора на виході завжди очікує на таку ж 
частковість адресата. Повідомлення надсилаються без надії на 
розуміння, а лише заради того, щоб спекатись відповідальності перед 
іншими й Універсумом загалом. Така ситуація доволі катастрофічна, 
наполягає філософ, оскільки вона відриває нас від наших онтологічних 
джерел, тим самим прирікаючи на самозамкнене атомарне існування, 
позбавлене креативності і свободи. Співпричетність і співробітництво з 
Космогенезом – це складний подвиг, однак тільки так ми й можемо 
зростати як особистості: вільні, відповідальні та творчі істоти. 
Закликаючи нас до співробітництва і співтворчості з Космогенезом, 
філософ, фактично, формулює основний смисл християнства: людина 
покликана до обожнення, й увесь її земний шлях – це шлях 
самовдосконалення і просвітлення. 

Істина як спілкування не веде до розчинення різноманітності істот в 
океані буття, а до утвердження цієї іншості в любові. Коли Христос 
каже, що він Істина, він вводить в істину зміст, який має онтологічний 
смисл. Якщо істина врятує світ, то це відбудеться тому, що вона – життя. 
Єдиний спосіб існування особистості полягає в тому, щоб буття і 
спілкування збігалися. Триєдиний Бог пропонує в Собі єдину 
можливість для такого ототожнення буття і спілкування. 

 З того моменту, коли Божий син втілився у людині, Бога не варто 
шукати ззовні – він знаходиться всередині кожного з нас, ми всі – 
реальні живі члени Його Тіла, Церкви. Це – основа всієї християнської 
етики. Тож за такого розуміння особистості, стають зрозумілими заклики 
філософа до друго-домінантності, випереджальної поваги та наданню 
пріоритету не своїм власним інтересам, а інтересам більш глибокої і 
багатої дійсності, яка дарована кожному з нас, і яку кожен з нас виявляє 
своїм унікальним буттям.  

За таких умов, наше покликання – робити для інших те, чого не зміг 
би зробити ніхто інший замість мене, бути для інших, але не як інші. І 
саме такі можливості відкриває перед нами глибинне спілкування, на 
відміну від площинних комунікацій нашого сьогодення. 
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 Зиновій Тіменик (Львів) 

 

ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІДЕЯ ОДКРОВЕННЯ: 

СПЕЦИФІКА ПАРАДИГМ 

Зі спадщини Архимандрита Інокентія (Івана Борисова) 

  

1. Аналізована ідея утверджується у різножанровій спадщині 

Архимандрита Інокентія (1800-1857) дотично, ситуативно у руслі 

супровідних розмислів, які у своїй сукупності свідчать про комплексне 

розуміння одкровення (передусім, коли мовиться про міжрелігійні 

комунікації та міждисциплінарний простір). 

2. Парадигмальні стани виявляють себе переважно неявно, позаяк 

в експліцитній формі могла б створитись контроверсійна ситуація 

щодо несумірності поняття одкровення із християнською 

догматичною системою. Самé одкровення в Інокентія уреальнюється 

на межі зазначених комунікацій і міждисциплінарного простору 

комплексно, одночасно. Зокрема, на зіткненні відношення «Бог-

людина-Бог», переосмислених станів у кордоцентризмі  та 

«сердечного богослов‘я» створюється ситуація «ходіння з Богом» [1,  

с. 2]. Таке «ходіння» сприймається двояко: за Інокентієвим 

розумінням – уже як початковий вияв релігійного стану з погляду 

філософської концепції часу, але водночас – і як фактичний вияв 

одкровення (на первісному етапі – при осмисленні одкровення того, 

Хто Найвищий крізь світ природи). 

 3. До сукупності таких процесів у парадигмальному ритмі 

супровідно долучаються вияви двох законів – прихованості й 

таємничості. На перший закон варто зважати, коли настає проблема 

об‘єктивізації релігійних почуттів (у ситуації, коли корінні мешканці, 

не знаючи справжніх замірів чужинців, такі почуття змушені були 

приховувати) [див.: 1, с. 4]. Як наслідок – утруднюються достовірні 

знання про справжність віровизнаючої системи [1, с. 2], а отже й – 

саму парадигму одкровення. Із контексту висловлювань Інокентія 

неявно випливає: для осмислення аналізованої ідеї потрібно 

максимально осмислювати трансцендентно-іманентні процеси.  

3. Розмірковуючи про закон таємничості, Інокентій неявно 

стверджує: духовні та психофізичні стани фактично фіксують міру 

сприйняття Божества через відношення «Бог-людина-Бог», тож є 
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показником обожнення людини (можна припустити, що 

парадигмальний ритм обожнення синхронізується із відповідним 

ритмом одкровення). Мовиться, отже, про закономірності 

таємничості з огляду на особливість людського сприйняття довкілля. 

За таких обставин утвердження ідеї одкровення уможливлюється 

лише через комплекс різновимірних процесів. Названий закон стає 

залежним від стану містичних дійств. 

5. За таких обставин ідея одкровення контактує з іншою 

філософсько-релігійною ідеєю – взаємодії добра-зла, світла-темряви. Тут 

є два спостереження: «темні думки» [див.: 1, с. 5] контекстуально 

набувають семантичного  переосмислення, коли релігійна система «у 

серці народу може містити деякі темні [малозрозумілі, нерозкриті – З.Т.] 

його думки про Божество» [див.: 1, с. 5]. І, окрім того, звідси також 

випливає, що взаємодія світла-темряви – один з етапів набуття 

містичного досвіду при утвердженні ідеї одкровення. 

6. У своїй парадигмі аналізована ідея відтворює також 

антропологізаційні стани від найдавніших епох із одночасною фіксацією 

єрархічного у світах Божому та людському. Бо «коли природна 

[язичницька – З.Т.] релігія твердо опиралась на людський род, то лишень 

тому, що […] визнавалась за божественну, яку сповіщено було згори» [1, 

с. 88]. Розвиток аналізованої ідеї детерміновано у цьому разі виявом 

кількох одночасних процесів через їхню взаємозумовленість. Самé ж 

явище одкровення експліцитно утверджує свою здатність функціонувати 

у міжрелігійних комунікаціях. І для Архимандрита Інокентія (Борисова) 

є це самоочевидною об‘єктивністю. 

7. Отже, філософсько-релігійна ідея одкровення функціонує за умови 

синхронізації цілого комплексу процесів у міжрелігійних комунікаціях, 

міждисциплінарнім просторі та періодичних контактів з іншими ідеями. 
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 Ростислав Процюк (Львів) 

 

КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСТВА 

 

Процеси соціальних трансформацій українського суспільства 

впродовж останніх двадцяти років засвідчили як про невиправданий 

оптимізм, так і про неготовність громадян та політичних еліт 

здійснювати ці трансформації. Причини цього вбачаємо у кількох 

площинах, однією з яких є концептуальна невизначеність українського 

проекту, принципова байдужість держави до будь-яких серйозних 

стратегічних побудов на тлі ритуальних констатацій важливості втілення 

тих чи тих інститутів зрілого демократичного суспільства. Одним з них є 

громадянське суспільство. Цей концепт, відроджений у науці наприкінці 

двадцятого століття як винятково важливий інструмент 

посттоталітарних трансформацій і підтримки демократії (мається на 

увазі його реальна соціальна практика), попри надзвичайно часте 

згадування, так і не став предметом  серйозної уваги українців. Усе 

зводиться до двох речей: ствердження його важливості і констатацій 

його слабкості, а то і взагалі відсутності. А попри те значення 

громадянського суспільства для побудови і підтримки демократії справді 

виняткове. Тут варто згадати лише приклад провалу проекту 

«Помаранчевої революції». На нашу думку, визначальною причиною 

його була саме відсутність достатньо сильного громадянського 

суспільства, яке б мало з одного боку чинити тиск на владу, 

домагаючись реального втілення задекларованих принципів, а з іншого – 

допомагати їй у цьому втіленні. Кількатижневе «велике стояння» на 

Майдані – це безсумнівно серйозний сигнал про наявність в українців 

чеснот, потрібних для існування громадянського суспільства, але не його 

існування. Відтак, видається слушним стверджувати, що актуальність 

теми громадянського суспільства залишається вагомою, особливо в 

контексті  євроінтеграційних прагнень України. Громадянське 

суспільство є доволі широко висвітленою у науковій літературі темою, 

яка заново відновлена у науковому дискурсі 80-их років минулого 

століття. Ця концепція отримала розвиток у фундаментальних працях 

американських і європейських дослідників. Насамперед, це роботи 

Д.Александера, Е.Ґелнера, Ю.Габермаса, Дж.Кіна, Е.Арато та Д.Коен, 

Р.Патнема, Дж.Селігмана та Е.Шилза. В Україні проблематика 

громадянського суспільства найглибше висвітлення отримала у працях 

Є.Бистрицького, А.Карася, А.Колодій, І.Пасько, М.Патей-Братасюк, 

М.Рябчука. Слід відзначити, що спільним моментом українських 
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дослідників, особливо А.Карася та А.Колодій є виокремлення 

важливості громадянської культури як системи цінностей. На наш 

погляд, саме вони створюють основу громадянського суспільства, 

знаходячи свій розвиток у компонентах інституційного плану. Без 

культури довіри і толерантності, солідарності і доповнюваності, участі і 

відповідальності громадянське суспільство не може існувати, адже є не 

лише сферою, а типом взаємодії, певною моделлю соціальної організації. 

Констатація важливості громадянської культури без віднайдення 

ефективних способів її формування має лише теоретичний вимір і 

позбавлена будь якого практичного сенсу. Тож, можемо стверджувати, 

що аналіз чинників, які впливають на формування громадянської 

культури як критичного елемента громадянського суспільства, поки що 

не знайшов достатнього висвітлення у науковій літературі. Ті ж спроби, 

які мали місце, не засвідчували достатньої глибини аналізу, 

обмежуючись поверховими констатаціями впливу різних соціальних 

інститутів на формування громадянського суспільства в цілому. В 

умовах зрілого громадянського суспільства громадянська культура 

формується двома основними чинниками: з одного боку, у межах самих 

добровільно сформованих асоціацій (так званих шкіл демократії),  а з 

іншого – самою державою, яка потребує активності добровільних 

організацій і цілеспрямовано формує чесноти громадянської культури у 

школі. Значне місце у цьому процесі посідає сім'я, даючи наявний 

приклад через громадську активність батьків. В Україні умови суттєво 

відрізняються. Нерозвиненість самої інституційної сфери 

громадянського суспільства позбавляє українців засвоювати 

громадянські цінності у процесі участі у добровільних асоціаціях. Сім'я 

як соціальний інститут теж не може сприяти цьому через низку 

чинників. По-перше, для демократії важливим є наявність достатнього 

числа власників, які ні від кого не залежать матеріально, а в Україні в 

умовах різкого майнового розшарування переважна кількість сімей є 

незаможними. По-друге, у самих батьків відсутні цінності громадянської 

культури, вони не зорієнтовані на самореалізацію та захист власних 

інтересів через участь у громадських організаціях. Навпаки, залежність 

від держави, толерування порушень їх прав, використання корупційних 

механізмів замість правових форм захисту інтересів – усе це нівелює 

значення сім'ї як чинника формування цінностей громадянської 

культури. За цих обставин, саме держава мала б стати визначальним 

чинником її формування. Так є в країнах західної Європи, де 

громадянське суспільство і держава співпрацюють, доповнюють одне 

одного. І саме держава через систему освіти виховує цінності 

громадянської культури,  забезпечує соціалізацію молодих громадян. 
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Демократія не сприймається у Європі просто як форма урядування 

заснована на регулярних виборах [Кін], демократія – це певна система 

цінностей, доктрина, світогляд, і держава забезпечує  її існування через 

появу нових поколінь громадян, які поділяють ці цінності. Але саме 

цього немає в Україні: демократія є формою, оболонкою без властивого 

їй змісту. Натомість вагомо позначається на практиці державного життя 

спадок тоталітарного минулого, який знаходить свій вияв у патерналізмі 

як стилі здійснення влади і клієнталізмі як моделі ставлення громадян до 

держави. Якщо держави розвиненої демократії надають виняткової ваги 

громадянській освіті у структурі шкільної освіти, то в Україні ще 

донедавна взагалі були відсутні її елементи у структурі шкільної 

програми. З огляду на це, для формування громадянської культури 

важливими є суспільні інститути, які, з одного боку, здатні сприяти 

засвоєнню чеснот, притаманних громадянській культурі, а з іншого – 

володіли б високим рівнем суспільної підтримки. В Україні серед таких 

інститутів виділяється церква, точніше церкви кількох гілок 

християнства, які поширені в Україні. Впродовж усієї історії незалежної 

української держави, церква мала найвищі показники довіри серед усіх 

суспільних інститутів. Це переконливо доводять результати 

соціологічних опитувань. Зокрема, згідно останнім опитуванням, 

проведеним Центром ім. Разумкова  (травень 2013) церкві повністю і в 

основному довіряють 31,7% і 38,4% українців відповідно, що разом 

становить 70,1% – недосяжний поки що показник для будь-якого іншого 

суспільного інституту. Вплив церкви на формування громадянської 

культури може здійснюватись у двох основних площинах. У першу 

чергу, християнське віровчення підкреслює важливість низки цінностей і 

чеснот, фундаментальних і для громадянської культури зрілого 

демократичного суспільства. Їх порівняльний аналіз є предметом 

окремого нашого дослідження, однак можемо стверджувати, що 

християнство наголошує на цінностях свободи і відповідальності, 

соціальної участі і підтримки. Окремо слід підкреслити цілісність 

християнського світогляду, нерозривність цінностей, переконань і 

соціальної практики. По-друге, залучення молоді до організації та 

проведення найрізноманітніших соціальних та євангелізаційних 

проектів, інспірованих церквами, і є тими самими «школами демократії», 

на важливості яких наголошують дослідники громадянського 

суспільства. Участь у них є винятково добровільною, відтак формує 

«соціальний капітал» - ті невід‘ємні риси особистості, завдяки яким вона 

стає здатною до кооперації та ефективних солідарних дій. 
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 Ірина Гутковська (Чернівці) 

 

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ: 

СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ІКОНОПИСАННЯ 

 

Іконописна спадщина Київської Русі й сьогодні надзвичайно цікавить 

науковців, тож, відповідно, актуалізує дослідження з цієї тематики, які 

здійснюються на підставі писемних джерел (за матеріалами літописів) та 

за списками відомих іконографічних типів, оригінали яких до нашого 

часу, на жаль, не збережені.  

Вивченням української ікони займалися такі науковці діаспори, як 

С.Гординський, М.Осінчук та ін. Розпочали дослідження мистецтва 

Київської Русі ще у радянську епоху із вираженням відповідних 

тенденцій часу. Доклали зусиль до вивчення іконопису львівські 

науковці В.Овсійчук та Я.Креховецький. Значної ваги набуває 

дослідження витоків українського іконописання у працях проф. 

Д.Степовика. Сучасні російські дослідження популярної богородичної 

тематики продовжила О.Етінгоф. 

У мистецтві ікони доби Київської Русі  виявлено дві провідні 

тенденції: орієнтування на константинопольські зразки та формування 

вітчизняної київської школи малювання ікон. Перший напрям 

психологічно пов'язаний із уявлення про ікону, яка усвідомлювалася як 

Божий дар, що прийшов разом із християнством. Відповідно, 

зрозумілішим стає бажання князя й вищого духівництва Києва 

привозити ікони з Візантії, де розвинулося мистецтво ікони в найвищих 

духовних і мистецьких зразках, склалася символіка кольорів ікони, були 

вироблені засоби й технічні методи її малювання [4, с.32].  

Інша тенденція, намічена в XI столітті, пов'язана із започаткуванням 

власне київського іконописання. Причиною цього була нагальна потреба 

у створенні власних іконописних осередків, здатних забезпечити 

потребу в іконописних творах храмів всієї тогочасної Руської держави, 

активний розвиток храмової архітектури, пов‘язаний із християнізацією, 

спонукав до становлення храмового ікономалярства. Зрозуміло, що 

молоде іконописне мистецтво Київської Русі потребувало візантійських 

настанов та зразків, проте цей факт не применшує його цінність, не 

нівелює причини становлення та надихає до творення власних шедеврів. 
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Техніка живопису повністю засвоєна з Візантії під час будівництва 

Софії Київської. Укладання мозаїк та малювання фресок у Софії 

відбувалося під керівництвом грецьких майстрів, але вже при 

спорудженні Софії Новгородської майстри-слов‘яни були керівниками 

художніх робіт; немає сумніву, що вчилися вони на київському 

будівництві. Відповідно до таких гіпотез складається уявлення про 

особливості рецепції малярської культури Візантії на нашій землі. Варто 

зазначити, що на зміни в стилістиці іконопису, що відбувалися у 

Візантії, руські іконописці реагували доволі швидко, що свідчить про 

стабільність зв‘язків Русі з її культурною метрополією.  

Центром монументального живопису, і власне іконопису, був Київ, 

звідси поширюється культура сакрального малярства по всій Русі, але 

лише декілька ікон, збережених переважно в Північній та Північно-

Східній Русі, дають уявлення про розвиток київської школи та тенденції 

різних її періодів [2, с.102-103]. 

Київська Русь-Україна запозичила як техніку, так і стиль, та й навіть 

самих іконографів з Царгороду або з підлеглих йому шкіл іконографії. 

Зберігаючи традицію візантійської іконографії, Русь-Україна виробила 

свій стиль, власну версію візантійської традиції. Використовували 

техніки асисту
31

, а також «плаву» 
32

. Переважає лагідніша інтерпретація 

ликів, світлий легкий колорит та майстерне накладання золота на тло 

ікон, ореоли та прикраси риз, особливо Ісуса Христа та Богородиці [1]. 

Ініціатором створення київської школи іконного малярства вважають 

митрополита Іларіона, котрий виступив проти засилля візантійських 

греків у церковному й мистецькому житті Київської Русі-України. 

Іконне малювання зосередилося при соборі святої Софії й у Печерському 

монастирі, заснованому Антонієм та Феодосієм, за підтримки Іларіона. 

Коли в монастирі збудували велику церкву на честь Успіння Богородиці, 

то її розмальовували київські митці за участю Алимпія, про якого 

похвально пише у «Повісті минулих літ» Нестор Літописець. Про високе 

покликання й надзвичайний талант цього маляра, ходили легенди; люди 

вважали, що Алимпієві допомагали ангели: « І запитав його ігумен: 

                                                           
31 коли делікатні прошари золота накладаються на ризи.  
32 велику увагу тут звертали на поступове накладання прозорих шарів кольорів та їх злиття. 
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«Отче, як і ким написана була ікона?». Той же оповів їм усе побачене: 

«Янгол, − каже, − що написав її, ось тут стоїть і взяти мене хоче» [3]. 

У києвопечерському патерику йдеться про навчання Алімпія: 

«Преподобний Алімпій відданий був батьками своїми на навчання 

Іконописанню − коли бо грецькі іконописці з Цареграду волею Божою і 

Пречистої Його Матері силоміць приведені були писати церкву 

Печерську, в дні благовірного князя Всеволода Ярославовича, за 

преподобного ігумена Никона…Майстри бо мозаїкою Вівтар викладали, 

і Образ Пречистої Владичиці нашої Богородиці й Пріснодіви сам 

зобразився. Всі ж ці всередині Вівтаря були й клали мозаїку, Алімпій же 

допомагав їм і вчився» [3].  

Варто зазначити, що зображення Богоматері – одна із центральних 

сфер церковної та художньої культури Візантії. Шанування Богоматері 

мало особливий характер, її образ увібрав у себе безліч понять та символів 

візантійської культури, передусім засадничої догми християнства − 

догмату про боговтілення. Діві Марії вклонялися як заступниці й 

посередниці між Богом і людством. Богоматір вшановувалася як 

покровителька столиці Візантійської імперії – Константинополя. 

Природно, що традиція цього масштабного культу поширилася на інші 

християнські країни – Балкани та Київську Русь [5, с.5].  

Церковна традиція приписує пензлеві Алімпія ікону Богородиці 

Оранти, відомої також під назвами «Знамення» та «Велика Панагія» [4, 

с.33 ]. Будучи ченцем Києво-Печерської Лаври, Алімпій творив 

наприкінці XI - на поч. XII ст., саме йому приписують авторство розпису 

найбільшої частини Собору Успення Богородиці в Печерській лаврі. 

Київська школа виховала ще багато інших, анонімних, іконографів, які 

створили численні шедеври в самому Києві та інших осередках 

Київської Русі [1]. Підставою для такої гіпотези є те, що ікона сполучає в 

собі дві рідкісні характеристики: з одного боку, вона близька до 

стилістики софійських мозаїк − лінії її силуету строгі й упевнені, на 

тканинах золоті світлові полиски, образ загалом особливо символічно-

таємничий; з іншого боку, це − одна з ікон, виконаних технікою темпери. 

Ця ікона потрапила до Спаського монастиря Ярославля [2, с.87-104]. Тут 

Діва Марія зображена в молитовній позі, з піднесеними руками: на її 

грудях в осяяному колі видно образ Ісуса Христа як дитяти − так званий 

Христос Еммануїл. За композицією цей твір дещо схожий до мозаїки 

Марії Оранти, що в Софійському соборі: поза, жест рук, духовна 

напруга. Але на мозаїці Марія зображена без дитини; а крім того, між 

обома образами відчутна певна іконографічна різниця. 
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Ікона «Велика Панагія», приписувана пензлеві Алімпія, − чудовий твір, 

насамперед переданим глибоким духовним почуттям. Богородиця 

зображена в теплому золотаво-пурпуровому колориті, а лик ближчий до 

слов'янського типу жінки, ніж до візантійських образів. Імовірно, «Велику 

Панагію» замовив Алимпієві київський князь Володимир Мономах. Це 

один із небагатьох творів київського письма від кінця XI й початку XII 

століття, який зберігся до нашого часу. Сьогодні перебуває «Велика 

Панагія» не в Україні, а в Москві, у Третьяковській галереї [4, с.33]. 

Тривимірність, пряма перспектива, теплий колорит, тонка 

гармонійність барв, їх тональні переходи, наближення ликів святих до 

рис місцевого населення − головні ознаки, що притаманні київському 

іконному малюванню. Вони виразно виявилися у творчості майстрів 

ікони Алімпія, Григорія та їхніх учнів. На межі XI і XII століть 

формувалася київська школа, яка поступово виокремилася з 

візантійської; вона відрізнялася від ікономалярських шкіл у балканських 

країнах та інших православних державах [4, с.34]. 

Отже, із християнізацією було залучено нову духовно-культурну 

компоненту до розвитку сакрального мистецтва Київської Русі. 

Важливою є роль візантійських зразків у процесі становлення 

іконописання Київської Русі. Зокрема ікони Пресвятої Богородиці, як 

невід‘ємна частина християнської іконографії, були принесені на 

Київські землі, де здобули трепетне шанування та ретельне 

наслідування. Проте розпочинає формуватися власна іконописна 

традиція, започаткована київською школою.  
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Багатоаспектна, багаторівнева та вузькопрофільована спрямованість 

людинознавства викликала диференціацію наукових знань про людину 

на противагу цілісній уяві про її сутність [1, с.19-22]. У механізмі 

синтезу та людинознавства та українознавства спонтанно зростають 

можливості формування комплексних міждисциплінарних проблем і 

напрямків дослідження, способів світоглядного і методологічного їх 

забезпечення. 

Романтизм, сприяючи пробудженню української національної 

самосвідомості, продовжував зберігати свій вплив в Україні навіть 

тоді, коли на Заході він поступився іншим культурним течіям. Саме 

романтизм, особливо різнобічно представлений у творчості 

Т.Шевченка, актуалізував сучасні національні цінності українського 

суспільства [2, с.56]. 

Якщо дисертацію М.Костомарова ―Значення унії в Західній Росії‖ не  

допустили до захисту і спалили, відмовили у присудженні ступеня 

доктора історії як сепаратистові та антинаціоналістичній особі, то 

Т.Шевченко сприймається як Пророк та Геній не лише народниками 

різних часів, але й дослідниками різних світоглядних орієнтацій. Навіть 

у Петербурзі він своїм ―селянським‖ національним здоров‘ям зумів 

оформити свою розумну національну сутність. 

Окремі дослідники, зокрема І.Крип‘якевич, виводять витоки 

світогляду Т.Шевченка не із суспільного стану поета і філософа, а із 

сутності всіх умов, у яких він жив і творив. Тому Коліївщина, згадки про 

козаччину, думи про Б.Хмельницького, злидні, нужда та упокорення 

селянина-кріпака, традиції боротьби за волю і власне прагнення до неї 

знайшли відображення у Статуті братства, у зверненнях не лише до 

сучасників, а й до потомків розв‘язувати не поточні, а вічні проблеми, 

сягаючи основ національного буття. 

Звертаючись до минулого, Т.Шевченко знайшов там нові мотиви, 

співзвучні своїм ідеалам суспільної справедливості, свободі і 

національності; протестуючи проти політичного гніту, будь-якого 
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посягання на свободу та гідність людини, він заклав міцні підвалини 

національного відродження. 

Своєрідний антропоцентризм Т.Шевченка полягає у тому, що 

природа постає резонатором і дзеркалом, вдивляючись у яке, людина чує 

і бачить саму себе. Як Геній і Пророк, духовні колізії свого часу поет 

зробив драмою свого життя, а патріотизм – мірою справжньої любові 

людини до людини. У сфері його творчості знаходиться все, оскільки 

воно людське. Навіть міф постає у нього аналітичним та синтетичним 

засобом пророцтва, інтегратором розуму та почуття. Символічним кодом 

загальнолюдського у його творчості зосереджуються колективні надії і 

пам‘ять, минуле, сучасне і майбутнє, спрямовані на глибоке відчуття 

української історичної долі, у якій поєднуються, здавалося б, несумісні 

способи мислення – козацько-станового патріотизму як апофеозу 

України з романтичним апофеозом світової своєрідної релігії народу, що 

постає моделлю України.  

Т.Шевченко був переконаний у тому, що у світі не повинно бути ні 

заюрмлених народів, ні людей. Тому, стоячи на боці рідного народу, 

його національної свідомості, гідності, він культивував почуття єдності і 

дружби народів, визнання за ними права вільно розпоряджатися своєю 

долею. Він перший, хто закликав українців не цуратися самих себе, 

доводив, що самоствердження України має історичні та соціальні 

виміри, спростував як великодержавне твердження про те, що українська 

мова загалом не існує, а також погляди русифікованого пануючого класу 

і його прибічників на українську мову як мужицьке   ―нарєчіє‖. 

Збагативши рідну мову, розглядав її як культурне надбання, найбільшу 

духовну цінність народу, виступав проти її засмічування, за подолання 

примітивізму та лихословлення, закликаючи навчатися чужого і не 

цуратися свого [5].  

За старими традиціями ідеалізував Богоматір як ідеальний тип матері, 

антропологізуючи Христа, наближав його до людини, цінував у ньому 

вищі людські якості – високе, святе, правдиве. 
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 Пѐтр Дулин,  

Варвара Ковалевич (Николаев) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ КОНСОЛИДАЦИИ 

 УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ДУХОВНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ  

 

Потребность в такой парадигме последние 10 лет высказывают 

разные заинтересованные стороны: 1) реформаторы гуманитарной 

стратегии и законодатели; 2) эксперты, рефлексирующие теоретико-

методологический арсенал трансформаций духовной сферы 

транзитивного общества; 3) аналитики-системники, изучающие 

кризисные и проблемные ситуации с целью прогнозирования их 

развития и управления ими; 4) специалисты, внедряющие инновации в 

образовательный процесс.  

Актуальность рефлексии консолидирующей функции духовных 

ценностей (ДЦ) в развитии украинского общества обусловлена рядом 

причин.  

Во-первых, став реальностью, госнезависимость обнаружила 

необходимость новых, эффективных идей, мотивирующих и 

мобилизующих общество на уважение человеческого и гражданского 

достоинства.  

Во-вторых, за годы независимости повысились уровень и качество 

жизни. Наличествует ассортимент товаров и услуг. Снята острота 

транспортной, жилищной и продовольственной проблем. Возрождается 

религия и церковь. Сохранѐн социальный мир. Но, как писал святой отец 

Григорий Богослов: «Лучше брань, чем мир, удаляющий нас от Бога». 

Иными словами, кризис духовности актуализировался в обществе в 

качестве одной из первостепенных проблем. 

Вышеназванные причины поставили новые задачи: сделать 

социальные инновации гуманитарно выдержанными, конструктивными 

и сбалансированными; трансформировать сознание и мировоззрение 

граждан с целью интегрировать общество и сохранить его самобытную, 

экзистенциальную идентичность; создать адекватную идеологию как 

инструмент энергетики новых действий, созидающих цивилизованное 

общество. Будущее последнего зависит, в первую очередь, от состояния 

душ человеческих.  

Сегодня актуализировано ядро парадигмы консолидации украинского 

общества духовными ценностями, основные положения которого 

заключаются в следующем: 

1. идентифицированы детерминанты, усиливающие и укрепляющие 

консолидирующую функцию ДЦ в развитии украинского общества;  



355 

 

2. определено понятие «ДЦ» и эксплицирована фундаментальная 

экзистенциальная ДЦ, верховенство и приоритет которой может стать 

стратегией консолидации украинской исторической системы как 

архетипа, – человеческое и гражданское достоинство;  

3. обоснована возможность оптимизации консолидирующей функции 

ДЦ, традиционных для украинского общества, – реформированием 

гуманитарной стратегии. Организационным шагом в таком 

реформировании может стать, например, создание института проблем и 

перспектив консолидации украинского общества. Релевантными и 

долговременными шагами – развитие церковно-государственных и 

церковно-общественных отношений, разработка обществом совместно с 

доминирующими в нѐм конфессиями – свода украинских ценностей. 

Субординация ценностей в этом своде представляется следующей: 

социальные ценности – справедливость (честность правосудия, 

ответственность власти, распределение благ по труду, т.е. соразмерно и 

заслуженно знаниям, навыкам, умениям, квалификации, 

профессионализму трудящегося), свобода, солидарность, соборность, 

самоограничение, жертвенность и патриотизм; семейные ценности – 

любовь, верность, забота о младших и старших; 

4. наиболее мощная консолидирующая функция в системе ДЦ 

принадлежит гуманистическим ценностям права и правового 

государства, а ключевой ценностью философии консолидации или 

фундаментальной цивилизационной максимой, лежащей в основе этой 

философии, - является «право человека», в соответствии с которым 

каждый гражданин имеет право на всѐ, что не нарушает и не ущемляет 

прав других граждан. Украинский социум больше всего нуждается в 

гарантированной защите прав граждан, справедливости и законности, 

порядке, дисциплине и ответственности, т.е. верховенстве права;  

5. идентифицированы роль и место православия в системе ДЦ и в 

украинском конфессиональном плюрализме. Исторически, традиционно 

ценности православия наиболее гармоничны духовности большинства 

народа Украины, которая является незыблемой хранительницей 

православия, ставшего основой еѐ государственности. Составляя 

фундамент народной идеи, ценности православия сохраняют украинскую 

культурную идентичность, связывают еѐ с остальным православным 

миром, удерживают вместе цивилизационно достаточно разновекторные 

регионы страны.   

6. конкретизированы гуманитарные ценности, реабилитация которых 

солидаризирует украинский социум и формирует в нѐм оптимальные 

взаимоотношения субъектов: человекоразмерной политики, основанной 

на верховенстве закона; традиций православно-славянской самобытности; 
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философии истории постнеклассической рациональности, синергетики и 

системно-космическая парадигмы. Ценности последней, например, 

актуализируют новые, конкретные задачи отечественной педагогики и 

образования, главными из которых является: ассимиляция ценностей 

многополярности мировоззрений, и концептуально-методологического 

плюрализма; корректный диалог науки и религии; сближение светского 

образования и духовного; нацеленность высшей школы на успех и 

профессионализм; 

7. уточнѐн механизм оптимизации консолидирующей функции 

моральных и эстетических ценностей, который заключается, 

соответственно: в культивировании гуманоцентризма (добротолюбия), 

толерантности, ценностей организованного общества, ассимиляции 

перфекционистской нормативно-этической парадигмы и рестриктивной 

концепции морали, непосредственно связанных с христианством, этика 

которого наиболее адекватна опыту истинной морали; в актуализации 

доминанты субъективного, достаточной степени свободы и 

индивидуализированности, которые постепенно формируются. А 

максимально индивидуализирует, в первую очередь, – духовно 

насыщенное, возвышенное, классическое, элитарное искусство, а также 

самобытные народные художественно-эстетические традиции, которые и 

следует возрождать, прежде всего.  

 

 

 

 Михайло Гнидка (Чернівці) 

 

РОЗВИТОК ОСВІТИ НА БУКОВИНІ ПІД ПРОТЕКЦІЄЮ  

ГРЕКО-СХІДНОГО РЕЛІГІЙНОГО ФОНДУ 

 

Розглядаючи період діяльності фонду, а саме кінець XVIII – початок 

XX ст. варто звернути увагу, в якому стані знаходилась освіта Буковини 

до створення фонду, зокрема в доавстрійський період. Ситуація з 

освітою тут була не з найкращих, а навпаки можна стверджувати, що 

вона знаходилася у занедбаному стані. Шкільництвом у той час 

займалася церква, а тому увага акцентувалася більше саме на релігійній 

освіті та підготовці духовних служителів. Перші школи краю засновані 

при монастирі Путна та в регіоні Сучави і Радівців. Якщо ж бояри хотіли 

дати своїм синам вищу освіту, то змушені були їх відправляти до 

українських шкіл у Львові чи Києві, або до західноєвропейських – у 

Відні чи Парижі. Звідси випливає, що більшість населення, яка була поза 

духовним станом, або родом не з бояр залишалася мало грамотною, а 
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подекуди й зовсім була неосвіченою [1, с.183]. Така ситуація з освітою 

на Буковині була до її анексії Австрійською імперією у 1774 р. 

Обставини кардинально змінилася після приєднання території 

Буковини до Австрії. Монархічна влада Австрії, що на той час була 

представлена родом Габсбургів, першочергово взялася за реорганізацію 

церкви, яка мала значні статки через наділення її дарами господарями 

Молдови. Тому спершу монарх Йосиф ІІ (1780–1790 рр.) секуляризував 

церковне та монастирське майно, в результаті чого був створений греко-

східний релігійний фонд Буковини (19 червня 1783 р.). Він офіційно 

декларував: «…аби без відкладань скоротити кількість буковинських 

монастирів, а їхні землі і фонди перейшли під адміністрацію 

королівського управління та Його Величності… а з усього фонду, який 

створиться на цій базі, буде забезпечене православне духовенство і буде 

створена щонайменше одна школа, чи то в Чернівцях, чи то в Сучаві, а 

все інше нехай використовується в корисних цілях» [6, с.28].  

Згубні наслідки цієї постанови відобразилися не тільки на 

монастирському бутті, яке майже повністю було ліквідоване, а й на 

навчальних закладах при монастирях, що також перестали 

функціонувати. Саме ці заклади, перетворені на світські школи, з часом 

стали вищими. Натомість саме створення фонду передбачало виділення 

коштів на освіту населення і будівництво шкіл. Та варто акцентувати 

увагу на документі, який врегульовував діяльність єпархіального фонду, 

Православної церкви в Краї та освітніх закладів зокрема – «Духовному 

Регламенті» або «Розпорядженні про упорядкування діяльності 

духовних, церковних і шкільних установ на Буковині» від 29 квітня 1786 

р. Цей документ виданий цісарем австрійської імперії Йосифом ІІ 

завершував та узаконював секуляризацію церковно-монастирського 

майна і зазначав, що його прибутки повинні йти виключно на потреби 

Церкви, духовенства та навчальних закладів [2, с.19–20]. Такі постулати 

подекуди виконувалися лише умовно. 

Діяльність Православного фонду стосовно освіти, згідно з «Духовним 

регламентом», передбачала створення школи у кожному благочинстві і 

тривіальної школи при кожній парафії. Все це фінансувалося з коштів 

фонду, та контролювалося єпископом і Консисторією до 18 вересня 1869 

р., до часу, коли освіта була націоналізована. 

У період створення фонду 1786 р., на місце «Духовної академії» при 

монастирі Путна відкрили «Клерикальну школу» в монастирі Святого 

Іллі біля Сучави, яку очолив сербський диякон Даниїл Влахович (1789–

1822 рр.). Біля нього уряд поставив ще 2-х вчителів сербів – Мойсея 

Поповича і Геннадія Платенку. Переважна більшість учнів походила з 

родин священиків. Наприклад, з 35 у 1789 р. – 20 сини священиків, 9 – 
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селян і городян, інші –  дияконів і співців. З релігійного фонду 

виплачувалася стипендія для бідних, але старанних дітей у розмірі 6 і 9 

фл. Варто зазначити, що половина учнів були сиротами. Найбільш 

обдарованих дітей на кошти фонду відправляли на навчання до Львова 

чи Відня [6, с.32]. 

Після того, як Даніель Влахович (1789–1822 рр.) був призначений 

єпископом Буковини, духовне училище було переведене до Чернівців. 

Найбільш точно охарактеризував цей крок буковинський дослідник 

Степан Смаль-Стоцький, який стверджував, що це були перші кроки 

австрійської влади до впорядкування буковинського духовенства, і 

зрештою училище було єдиним вищим навчальним закладом на Буковині 

[3, с.72]. Під керівництвом сербського архімандрита Мойсея Поповича 

училище перетворили у тривіальну школу, яку в 1818 р. довелося закрити 

за надмірну кількість випускників. Вдруге школу відкрив єпископ Ісая 

Балошескул (1823–1834 рр.), який з 1827 р. зробив його Богословським 

інститутом, на зразок Академії Путни. Мовами викладання в училищі 

були латинська і німецька. У 1875 р. інститут був перетворений у 

Богословський факультет в університеті імені Франца Йосифа ІІ [4, с.28], 

що продовжує духовну традицію минувшини ще й дотепер. 

Також за рахунок коштів церковного Фонду було створено: Духовну 

Семінарію (1826 р.), Школу співаків церкви (1846 р.), греко-східне Вище 

училище в Сучаві (1860 р.), Реальну греко-східну школу в Чернівцях 

(1862 р.), Головну греко-східну педагогічну школу в Чернівцях (1860 р.), 

Головну греко-східну школу в Сіреті (1849), Школу для дівчаток в Сіреті 

(1849 р.) і більше 88 тривіальних шкіл у селах (деякі з них були згадані 

лише фіктивно) [5, с.7-8]. Але всі школи, створені за кошти фонду, були 

влаштовані так, щоб обстоювати лише інтереси монархії. Про 

національні запити й не йшлося, адже, з одного боку, Австрія, боячись 

опору, працевлаштовувала тільки закордонних викладачів-сербів, з 

іншого – Румунія вважала весь люд Буковини румунським і хотіла 

асимілювати свідоме українство. Крім того, школи, створені за рахунок 

коштів Фонду, з викладанням зарубіжних викладачів і навчанням 

німецьких, польських, румунських студентів були важкодоступними для 

школярів інших національностей, з відмінними від румунських запитів. 

Та все ж, попри такий гніт, у школах навчалася й частина українського 

населення, з якої пізніше вийшли достойні вчителі та патріоти. 

Отже, монастирське майно вилучили з власності монастирів і церкви 

в касу фонду з метою підвищення доходів та використання їх на 

церковні й освітні цілі. Православний фонд був великим латитфундом в 

краї (власник 1/5 частини земель в Краю), володіння якого приносили 

значні прибутки. В «Духовному Регламенті», який координував роботу 
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фонду було передбачено виділення коштів на освіту не тільки 

духовенства, а й світського населення Краю. В ідеалі, регламент 

передбачав створення початкової школи в кожній парохії. Та, на жаль, 

про національний елемент у навчанні не йшлося, оскільки для Австрії 

було достатнім те, що більшість населення окупованої території 

розмовляло румунською мовою, щоб вважати його за румунське.  

Однак роль греко-східного фонду в освітній діяльності на Буковині 

важко переоцінити. Він стояв біля витоків зародження та підняття освіти у 

Краї на належний рівень як серед духовенства, так і всього населення. 

Оскільки будівництво шкіл, оплата за навчання, яку надавав фонд, була 

доцільною саме у цей нелегкий період. Фактично фондом заклав підвалини 

для подолання неосвіченості населення, що в подальшому призвело до 

піднесення освіти Буковини на Західноєвропейський рівень. А тогочасними 

здобутками та спрямуванням на освіченість користуються ще й тепер. 
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Мар’яна Корнівська (Чернівці) 

 

МОЛОДЬ ЯК ОСНОВНИЙ РЕАЛІЗАТОР НОВОЇ 

ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Для сучасного українського суспільства особливо актуальною є 

проблема формування гуманістично-духовних цінностей, покладених в 

основу функціонування демократичного суспільства, серед яких 

особливе місце займають такі цінності, як права людини та визнання 

рівної гідності кожної людини незалежно від національності та 

стереотипів. 
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Актуальним завданням, яке стоїть перед українською державою, є 

забезпечення рівного доступу молоді до якісної освіти упродовж життя 

для саморозвитку, самореалізації та успішної інтеграції у громадянське 

суспільство.  

Освіта – це один із найдавніших соціальних інститутів, 

покликаний потребами суспільства відтворювати і передавати знання, 

уміння, навички, готувати нові покоління до життя, а суб‘єкти соціальної 

дії – до розв‘язання економічних, соціальних, культурних проблем, що 

стоять перед людством.  

У сучасному світі освіта – складне й багатоманітне суспільне 

явище, сфера передачі, засвоєння та перероблення знань і соціального 

досвіду. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних 

інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі 

отриманих знань у дошкільних дитячих установах, у середніх 

спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Серед 

соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну 

з провідних позицій.  

Система освіти у процесі соціалізації молоді займає особливу 

нішу. Основним призначенням її є попередження і корекція негативних 

чинників соціально-політичного розвитку майбутнього суспільства на 

основі прогнозів сьогоднішнього дня. Ще наприкінці 70-х років ХХ-го 

століття було сформульовано тезу про два основні типи навчання: 1) 

підтримувальне навчання (maintenance learning) – яке забезпечує 

ретрансляцію та спадковість соціокультурного та соціо-політичного 

досвіду і яке традиційно притаманне як шкільному, так і вузівському 

освітянському процесові; 2) інноваційне навчання (innovative learning) – 

яке стимулює і вносить інноваційні зміни в наявну культуру і соціальне 

середовище. Таке навчання активізує творчий пошук на основі набутого 

раніше досвіду й у такий спосіб збагачує суспільство новими знаннями.  

Нова парадигма гуманізації освіти переносить акценти навчання 

на особистість студента та забезпечення умов його саморозкриття, на 

активне засвоєння ним способів пізнавальної діяльності, тому повинна 

містити усі ознаки інноваційного навчання. Освітній процес має 

відповідати потребам і запитам особистості та суспільства, навчити 

людину працювати з інформацією: оцінювати її, класифікувати, 

розглядати з різних боків і застосовувати в площинні максимального 

втілення знань у практичному житті. Суспільство сьогодні потребує 

нових, динамічних, адаптованих до соціальних потреб технологій у 

галузі освіти.  

Лауреат Нобелівської премії А. Тоффлер, характеризуючи сучасне 

постіндустріальне, інформаційне суспільство, зазначає, що такі риси 
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сучасної освіти, як чітко регламентоване життя, авторитарна роль 

вчителя, нехтування індивідуальністю свого часу зробили публічну 

освіту досить досконалим інструментом. Але завтрашній день вимагає 

не мільйони поверхово начитаних людей, не лише володіння 

інформацією, а й володіння способами роботи з нею. Перш за все, 

студенти повинні навчитись відкидати старі ідеї, вміти змінювати і 

замінювати їх [9].  

Щодо визначення ролі та функцій вищої школи як соціального 

інституту існує декілька підходів Х. Ортега-і-Гассет вважав, що 

первинною функцією університету є оволодіння фундаментальними, з 

погляду культури, дисциплінами: фізичною картиною світу (фізика), 

фундаментальними питаннями, які стосуються органічного життя 

(біологія); історією роду людського (історія); закономірностями життя 

соціуму (соціологія); образом універсуму (філософія).  

Наприклад, К. Ясперс вважав університет місцем, у якому завдяки 

умовам, які створюються державою і суспільством, культивується 

самосвідомість епохи [10]. 

Цей аспект розглядався і К. Мангеймом, який стверджував, що 

освіта формує не молодь загалом, а молодь у даному суспільстві і для 

даного суспільства [11]. Спираючись на це положення, можемо зауважити, 

що науковець висловлює думку про потрібність конкретно-історичного 

підходу до освіти, неодмінність врахування соціального ладу й 

соціального контексту та стану розвитку світового суспільного процесу. 

Сьогодні українське суспільство відчуває нагальну потребу в 

самостійних, критично мислячих і здатних творчо розв‘язувати 

соціально-політичні проблеми громадянах. Тобто перед українською 

системою освіти особливо гостро постає проблема формування 

соціального капіталу. П. Бурдьє називав освіту «символічним капіталом» 

і вважав, що здобуття освіти може бути використано як капітал для 

досягнення успіху, високого становища у суспільстві. На роль освіти у 

суспільно-історичному розвитку звертає увагу й Б. Саймон, 

стверджуючи: «Тою мірою, якою людина змінює навколишній світ, весь 

історичний процес слід розглядати як освітній, а освіту – як спосіб 

формування людини всередині суспільства» [8, с.56]. Освіта є 

відображенням того суспільства, яке її створює, і основна функція 

системи освіти – підготувати нову соціальну генерацію, завданням якої є 

подальший розвиток суспільства. З огляду на це, основне завдання 

освіти – розвиток моральних та духовних якостей особистості, реалізація 

її інтелектуального потенціалу на основі залучення до різноманітної, 

цілеспрямованої діяльності в суспільстві.  
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Забезпечення якісної освіти є однією з головних умов довіри, 

мобільності та мотивації молоді до навчання в Україні. Не випадково 

питання якості освіти та її гарантування перебувають у центрі уваги як 

Міністерства освіти і науки України, так і освітянської громадськості.  

Нова парадигма сучасної освіти, завдяки системності та викладанню 

взаємопов‘язаних основ наук, повинна  формувати у молоді вміння 

підійти до аналізу речей і процесів з різних позицій. Така система знань з 

тим чи тим успіхом, в залежності від ступеня науковості, закладає 

початки вміння оперувати нагромадженими знаннями, розв‘язати нові, 

нестандартні проблеми, завдання. Багатосторонній підхід до проблем 

освіти, виховання розвиває наукове мислення. Якість і надійність основ 

освіти залежить від рівня науковості системи освіти.  

Сучасне українське суспільство пред‘являє особливі вимоги до такої 

соціальної групи, як молодь, розглядаючи її як джерело поповнення 

майбутньої культурної, політичної, економічної, наукової еліти України, 

пов‘язуючи з нею майбутнє держави. Саме тому українському суспільству 

потрібно докласти значних зусиль для виховання зрілої особистості, 

громадянина України, здатного аналізувати, розуміти та поважати 

демократичні процеси як у власній країні, так і в усьому світі; сформувати 

психологічні риси громадянина, який володіє потрібними знаннями про 

громадянське суспільство і який здатний зіставляти ці знання з іншими 

суспільними поняттями та застосовувати їх у практиці життя.  
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 Юлия Азарова (Харьков) 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

ПРИНЦИПЫ, ПУТИ, ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Музыка – это великое искусство, глубина которого сравнима лишь с 

бездной человеческой души или тайной мироздания. Музыка раскрывает 

не только сложный мир идей, чувств, эмоций человека, передавая 

многообразные грани его бытия. Она также выражает живые силы 

природы, мудрость истории, идеалы и ценности культуры. 

Музыкальное произведение – это событие не просто в сфере 

искусства, фантазии, художественной реальности. Музыкальное 

творение является удивительным феноменом разума, рефлексии, 

интеллекта. Оно представляет собой синтез логоса и эстезиса, мысли и 

чувства, концепта и вдохновения. 

Музыкальное произведение – сложное явление. Его своеобразие не 

исчерпывается звуковыми или акустическими параметрами. Оно 

содержит в себе мощный энергетический заряд, фейерверк метафор, 

вспышку ассоциаций. Для понимания всех нюансов произведения нужен 

талант не менее огромный, чем композиторский. 

Исследование музыкального произведения – трудное и кропотливое 

дело, требующее предельной чуткости и внимания к деталям. Анализ 

произведения должен артикулировать множество моментов: авторскую 

концепцию, тематический принцип, творческое решение, форму и 

содержание, мелодический рисунок, палитру выразительных средств. 

Однако интерпретация произведения опирается не только на 

художественный вкус и высокий профессионализм критика. 

Расшифровка произведения – это глубоко личностный, интимный 

процесс общения с шедевром. Любой пишущий о музыке имеет свою 

точку зрения на нее, вернее, точку слышания, которая фактически 

определяет то, как будет воспринято и понято произведение. 

Каждый интерпретатор имеет собственное представление о 

тематизме, форме, содержании, эстетической ценности произведения. 

Предлагая индивидуальную призму видения объекта, он акцентирует 

свои «моменты»: один теоретик отмечает композицию, архитектонику, 

организацию музыкальной материи; другой – идею, авторскую 
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интенцию, творческий замысел; третий – специфику выразительных 

средств. Поэтому лишь совокупность отдельных интерпретаций дает 

оптимальное научное решение. 

Кроме того, ученые используют различные методы, стратегии, 

критерии оценки. Например, один применяет структурно-семиотический 

подход, другой – герменевтический, третий – феноменологический 

(социологический, психоаналитический etc). Множество подходов дает 

широкий диапазон результатов. Соответственно, чем больше версий 

выдвигают ученые, тем более сложным и многогранным оказывается 

произведение. 

Исследователь не просто дешифрует код произведения, он создает 

«новый образ» творения. Данные «образы» часто сближаются, но иногда 

кардинально расходятся между собой. Однако поскольку по форме и 

содержанию музыкальное творение является «единым целым», то любое 

расхождение интерпретаций остается в рамках самого произведения. 

Здесь можно увидеть важный эпистемологический принцип: 

различные, даже диаметрально противоположные, варианты 

интерпретации всегда обладают внутренней корреляцией. Изучение и 

проблематизация такой корреляции дает надежный и верный путь к 

пониманию произведения. 

Безусловно, разнообразие подходов обогащает картину 

произведения, расширяет его художественный, культурный, социальный 

контекст. Новая историческая эпоха, новая интересная интерпретация 

или вдумчивый вопрос, адресованный произведению, обнаруживают в 

нем совершенно неожиданную грань. 

Каждое художественное творение имеет не только актуальный, но и 

потенциальный смысл. Оно способно вдохновлять человека, рождать 

иные, непредсказуемые миры, процесс познания которых a priori 

бесконечен. Поэтому музыка вечна. В музыке нас всегда ждут 

прекрасные, волнующие и захватывающие открытия. 
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