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КОМУНІКАТИВНИЙ ПОВОРОТ У СФЕРІ
ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ

Михайло Марчук (Чернівці)

КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Розуміння сутності комунікативної парадигми, її нових
можливостей у сфері гуманітарно-наукового пізнання передбачає
врахування тенденцій розвитку сучасної науки та її методології.
Незважаючи на те, що гумнітаристика упродовж ХІХ і ХХ століть
активно розбудовувала свої методологічні підвалини і досягла у
цьому значних успіхів, сама філософія гуманітарних наук, на
думку багатьох науковців, усе ще залишається “незавершеним
проектом”. І це не випадково, тому що іншим цей проект і не
може бути. На Заході це вже давно не викликає здивування, тоді
як у нас усе ще продовжують уперто вірити у можливість
остаточного розв’язання цієї проблеми, створивши, нарешті,
теорію, котра розставила б усі крапки над “і”.

Досвід не такого вже далекого минулого повинен був би нас
навчити, що “єдино правильна”, “єдино-наукова” теорія (типу діа-
лектичного та історичного матеріалізму) може вважатися такою
лише з погляду самої цієї теорії. Річ у тім, що гуманітарно-нау-
кове знаня за своєю природою, предметом, об’єктом і методо-
логією не може бути закритим, остаточно впорядкованим і
завершеним, оскільки воно не просто спирається на минулий
історичний досвід, а постійно його переосмислює в контексті
“живої сучасності” в усій її унікальності, розмаїтості та непов-
торності. Звідси випливає принципова відносність будь-якого
твердження, співвіднесеного з альтернативними поглядами. І саме
цією обставиною пояснюється постійно зростаючий інтерес до
комунікативної парадигми філософування.



4

За такого стану речей комунікація набуває специфічного
філософсько-методологічного значення. Вчені спілкуються не
задля того, щоб обов’язково перемогти у суперечці чи в ім’я
Істини відмовитися від особистих уявлень і переконань, якщо
пересвідчаться в істинності “чужої” теорії чи концепції, хоча це
також не виключається. Головне призначення комунікації – не в
тому, щоб остаточно розв’язати всі суперечності, бо це не
реально, а в тому, щоб сама комунікація не припинялася, тривала,
вдосконалювалася. Перефразовуючи відомий вислів, можна
сказати, що в суперечці не народжується істина, проте вона існує
лише доти, доки живиться комунікацією, постійно розкриваючи,
актуалізуючи свої нескінченні потенції. Комунікація – не тільки
ефективний засіб, інструмент, а передусім іманентна форма
існування суспільства, людини, культури, а також пізнавальної
діяльності, покликаної розкрити їхню сутність.

Комунікативна філософія соціокультурно й історично зумов-
лена реаліями ХХ ст. Вона стала своєрідною рефлексією нового
стану людського буття з притаманними йому взаєминами,
особливостями стилю мислення та спілкування, що передбачає
високу цінність взаємності, рівноправності, спільної діяльності,
діалогу, самоідентифікації в процесі спілкування тощо.

Не претендуючи на хоча б елементарний цілісний аналіз,
окреслю стисло кілька ключових, на мою думку, моментів станов-
лення сучасної комунікативної парадигми гуманітаного знання.

Найперше, на що варто звернути увагу – це теоретичні
передумови комунікативної парадигми, які були створені в ході
передуючого їй лінгвістичного повороту (від філософії свідомості
до філософії мови), який змінив уявлення про природу свідомості,
її пов’язаності з мовою тощо. Мова стала трактуватися не як
нейтральний засіб об’єктивації думок, а як феномен, який
визначає форму когнітивних процесів. На думку Ю. Габермаса,
сучасна філософія постала як результат двох поворотів –
лінгвістичного і прагматичного.

Перші версії лінгвістичного повороту пов’язують із Л. Вітґен-
штайном і М. Гайдеґером, які надали мові онтологічного статусу.

За М. Гайдеґером, мова – це середовище існування людини,
домівка буття. Вона забезпечує єдність світу і зумовлює
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взаєморозуміння. “Вслуховування” у мову – неодмінна переду-
мова мовлення. Без нього мовлення втрачає смисл. Мова – не
тільки інструмент спілкування, а й онтологічна тотальність, яка
виражає себе через людину. Лише через мову дається людині світ,
але вона дозволяє мати уявлення також і про позамовну
реальність (позитивна і негативна онтологічна функція мови).
М. Гайдеґер вважав, що мова забезпечує і звуження, й розши-
рення горизонту тут-буття.

Л. Вітґенштайн вводить розрізнення того, що може бути
виражене у мові, й того, що виражає себе через мову. Мова –
форма світу, “органон пізнання”, “єдиний спосіб бачення світу”.
Пізніше Вітґенштайн трактує мову як гру, пов’язуючи її з
елементарними ситуаціями людської комунікації. Мова
вважається формою життя, основою життєвої форми суспільства.
Не знак, а саме комунікація конституює мову, котра живе лише в
процесі використання. Без мовлення вона вмирає. Тобто
комунікація лежить в основі мови, мислення, свідомості, пізнання
та й самого буття. Саме ці міркування Вітґенштайна надали
комунікативного виміру лінгвістичній філософії, на засадах якої
зародився комунікативний поворот.

Важко переоцінити також внесок у становлення комуніка-
тивної філософії М. Бахтіна, який вважав основою людського буття,
пізнавальної діяльності та процесу самоідентифікації людини такий
загальновідомий, але “добре забутий” феномен, як діалог.

Осмислюючи суть і специфіку гуманітарного пізнання,
Михайло Бахтін підкреслював його діалогічний характер. На
противагу монологічним наукам про природу, предметом
гуманітарних є спілкування, взаємодія “духів”. Але водночас він
був проти ригористичного протиставлення двох типів наук, як це
робили неокантіанці. За всієї специфіки, навіть художнє
переживання, на його думку, не заперечує наукового погляду на
дійсність, а лише доповнює його новими смислами. На відміну від
своїх попередників, М. Бахтін не намагався створити якусь
окрему методологію гуманітаристики. Він осимислював ситуацію
вдосконалення пізнання загалом, становлення принципово нового
погляду на філософію наукового пізнання. Його не влаштовувала
класична природничонаукова методологічна модель, пов’язана з
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елімінацією суб’єкта з процесу і результату пізнання заради
об’єктивності, нехтування людиновимірністю пізнавального
процесу. Пізнання людини, культури, історії з такого погляду
виглядає абсурдним. Якщо раніше дослідники з підозрою
ставилися до психологізму й історизму, добачаючи в ньому
небезпеку релятивізації знання, то спроби абстрагуватися від
людини у людинознавстві спонукали епістемологів на пошуки
нової гуманітарно-наукової методології.

Така методологія формувалася двома шляхами: а) як її
свідоме протиставлення наявній класично-науковій парадигмі та
б) як намаганням обгрунтувати специфічні можливості гуманітар-
них наук, які здатні відкривати нові виміри реальності. На відміну
від аксіологічно зорієнтованої філософії неокантіанства М. Бахтін
обрав саме другий шлях. Основним критерієм науковості
гуманітарного знання він вважав не його точність, а глибину
проникнення в об’єкт. І така можливість відкривається завдяки
діалогічному ставленню до пізнаваного. Можна, звісно, й людину
пізнавати як пасивний об’єкт, але таке пізнання буде вкрай
обмеженим. Глибинне пізнання, що здатне відкрити раніше
приховане, передбачає спілкування з об’єктом, яке заставляє його
“промовляти” у відповідь на звертання. Бахтін називав таке
пізнання “вчинком відповідально мислячої свідомості”, що
досягає зацікавленого розуміння, пов’язаного з істиною. Таке
діалогічне ставлення до пізнаваного трактується як умова
можливості наукового пізнання загалом, яке розширює завдяки
цьому свої горизонти, дозволяючи побачити антропологічні смисли
у самій природі. Для цього, правда, треба замінити часткового
гносеологічного суб’єкта класичної гносеології цілісною людиною,
в якій когнітивна здібність органічно поєднана з морально-
етичними та художньо-естетичними духовними потенціями.
Єдність епістемного, етичного й естетичного вимірів означеного
діалогічного (комунікативного) способу пізнання надає йому крім
наукового, ще й загальнофілософського статусу. Тобто сутність
епістемології гуманітарного знання полягає в розширенні та
поглибленні знання про світ і місце в ньому людини.

Сутністю гуманітарного мислення, за М. Бахтіним, є діало-
гізм. Його перевага полягає в тому, що дозволяє виявляти смисл
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як відповіді на запитання. В результаті ми знаємо не лише “що”, а
й “чому” і “задля чого”. Характеризуючи природознавство як
монологічну форму знання, де лиш один суб’єкт (інтелект), який
споглядає щось і висловлюється про нього, і навіть людину як
об’єкт пізнання сприймає як річ, М. Бахтін має на увазі, звісно
класичну науку, тому що сучасне постнекласичне природо-
знавство давно вже перейшло на позиції “нового діалогу” з
природою як складною, людиномірною, здатною до саморозвитку
та самоорганізації системою.

Повертаючись до питання про смисл, варто зауважити, що
воно нерозривно пов’язане з ідеєю включення суб’єкта у сам
процес і результат пізнання. Це твердження залишається
незрозуміли поза контекстом проблеми смислу. Знання в
класичній науці мало цінність як інструмент панування над
природою. Про смисл у цьому випадку не йдеться. Смисл існує
лише у просторі спілкування та взаєморозуміння. Навіть
етимологія цього слова вказує на його діалогічну природу. Бути
включеним у пізнавальний процес – означає вступити у діалог із
пізнаваним, спровокувати його на відповіді на свої запитання, та
головне – бути готовим слухати і почути осмислені відповіді,
котрі можуть і не збігатися з очікуваними.

Комунікативна філософія кардинально змінює звичні
уявлення. Висловлення, наприклад, як стверджує М. Бахтін, є
“моментом неперервного мовного спілкування”, тобто діалогу.
Висловлення поза спілкуванням не може вважатись елементом
мови. Реальна одиниця мови – не монологічне висловлення, це
взаємодія принаймні двох висловлень у діалогічному спілкуванні.
Те ж саме стосується ідеї, трактованої в цьому контексті як жива
подія, що триває в точці зустрічі двох або декількох свідомостей.
Слово так само – діалог, зіткнення ідей, думок і голосів.

Гуманітарна парадигма виражає стратегію пізнання природи,
суспільства, людини з антропологічнго, людинознавчого погляду,
вона вносить «людський вимір» у всі сфери індивідуального та
суспільного життя. Тому, на думку М. Бахтіна, гуманітарні науки
передбачають осмислення ціннісного ставлення до дійсності.
Будь-які факти життя людини і суспільства повинні оцінюватися
критеріями моральних, естетичних, релігійних, культурних
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цінностей і смислів. Отже, гуманітарне знання втілює в собі
єдність істини і цінності, факту і смислу, сутнього й належного, а
сам пізнавальний процес має трактуватись як рух від фактів до
смислів, від речей до цінностей, від пояснення до розуміння.

Найвідоміші західні представники комунікативної філософії –
К.-О. Апель, Д. Бьолер, Ю. Габермас, В. Гьосле, О. Гьоффе,
В. Кульман, П. Ульріх і багато іншиїх їхніх прихильників і
послідовників. Комунікативна філософія, незважаючи на те, що ми
говоримо про відповідну парадигму, досить неоднорідна, хоча
відмінності часто не істотні. В літературі найчастіше протистав-
ляють концепції К.-О. Апеля і Ю. Гадамера (трансцендентально-
прагматичну та формально-прагматичну версії). Апель обґрунто-
вував моральні норми, звертаючись до трансцендентальної
філософії, тоді як Габермас, заперечуючи можливість остаточного
обґрунтування як таку, звертається до життєсвіту, доступного й
очевидного для кожного учасника комунікації. Та незважаючи на
зазначені розбіжності в розумінні комунікативної парадигми
сучасного мислення, в обох мислителів набагато більше спільного,
ніж відмінного, передовсім – у розумінні головного завдання
комунікативної філософії: на основі критики попередньої філософії
розробити нову парадигму, здатну запропонувати реальний вихід із
сучасної суспільної кризи. Саме ці два видатні німецькі філософи
ХХ століття здійснили найрішучіший перехід до комунікативної
парадигми філософування та наукового пізнання.

Карл-Отто Апель, реалізуючи свій проект трансформації
філософії, розмірковує про комунікативну спільноту і дискурс.
Його концепція тансцендентальної прагматики (праця “Транс-
формація філософії”) – це спроба виявити умови можливості
комунікації, що репрезентує всі соціальні й етичні стосунки.
Такий філософський аналіз, на думку мислителя, повинен дати
відповіді на найактуальніші проблеми сучасності, допомогти
людству взяти на себе колективну відповідальність за наслідки с
воєї діяльності. Працюючи над омріяною ним універсальною
етикою, філософ усвідомлював, що хоча потреба в ній сьогодні
надзвичайно велика, створити її майже нереально, враховуючи ще
й сьогодні домінуючий у суспільстві ідеал ціннсної нейтральності
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наукового знання в ім’я його об’єктивності. Тому найперше треба
змінити, трансформувати саму раціональність.

Проблема раціонального обґрунтування моральних норм і
цінностей потребує інших підвалин. Чи здатна людина за допо-
могою етичного розуму компенсувати негативні наслідки діяль-
ності науково-технічного розуму? Відповідаючи на це запитання,
К.-О. Апель стверджує, що досягти цього можна лише через надання
переваги практичному (дискурсивно-комунікативному) розумові
перед сцієнтистсько-технократичним. На цьому шляху він нама-
гається синтезувати, з одного боку, кантівський трансценденталізм
разом з окремими ідеями аналітичнї філософії мови, а з іншого –
досягнення герменевтичної та феноменологічної філософії.

Поняття мови в Апеля посідає центральне місце. Вона, на його
думку, виконує функцію медіуму комунікації, що пов’язує її
учасників, а також опосередковує емпіричну і трансцендентальну
інтерсубєктивність. Мова – основа всіх життєвих практик.
Намагаючись подолати соліпсизм класичної філософії свідомості,
Апель досліджує проблему інтерсуб’єктивності в науковому пізнанні
за допомогою перенесення гносеологічної проблематики у царину
дослідження мови. Загальне кантівське питання про умови
можливості наукового пізнання трансформується в питання про
умови можливості інтерсуб’єктивного взаєморозуміння стосовно
смислу та істинності тверджень. Комунікація в Апеля – універсальне
вселюдське надбання, реальність соціального буття, де будь-яка
важлива суспільна справа повинна пройти публічне обговорення та
легітимацію. Публічне визнання повинно бути результатом
досягнення консенсусу в межах дискурсу між усіма учасниками.

Юрґен Габермас у 80-90-і роки розробляв багато в чому подібну
до концепції Апеля комунікативну теорію дії та етику дискурсу. Тут
він відштовхувався від етичного вчення Канта, що ґрунтувалося на
принципі належного, а норми трактувались як загальнозначимі
форми. Габермас пропонує замінити це вчення етикою дискурсу, де
категоричний імператив поступається місцем аргументації.
Загальнозначущими, на його думку, є лише ті норми, які в процесі
аргументації знаходять підтримку всіх учасників практичного
дискурсу. Це ті норми, які виконують роль правил аргументації.
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У контексті комунікативної раціональності Ю. Габермас
осмислює цілу низку актуальних проблем не тільки етики, а й
соціальної філософії. Виступаючи проти традиційної “філософії
свідомості”, він критикує і спробу трансценденталістської трансфор-
мації філософії його сучасником Апелем. Комунікативна філософія,
на думку Габермаса, постала як відмова від класичної філософії
свідомості на користь повсякденного спілкування – сфери інтер-
суб’єктивності та життєвого світу людини. Комунікативний поворот
став спробою реабілітувати практичну філософію через вивчення
інтерсуб’єктивних структур мови і свідомості з метою повернутися
до буття людини у світі.

Сьогодні потрібно говорити не лише про переваги
комунікативного підходу, а й про труднощі, зумовлені умовами
комунікативного спілкування. Річ у тім, що різного роду
нормативи, які вимагають від учасників комунікативної дії
взаємного визнання та рівності, часто різко контрастують із
далеко не ідеальними процедурами практичних комунікацій, де
ситуації конфліктності та непоступливості зводять інколи
нанівець усі зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу. На
так звані «темні сторони» комунікації сьогодні дослідники
звертають не менше уваги, ніж на креативні можливості. Такі
мислителі як Ж. Ліотар і П. Рікьор акцентують увагу саме на
конфліктності, суперечці, незгоді, котрі, ставши домінуючими,
спотворюють ідею комунікації, породжуючи сумнів у практичній
корисності цієї парадигми.

Ю. Габермас, на противагу такому скептицизмові, виявляє
передумови досягнення консенсусу в процесі вільної від примусу
комунікації, де кожен має певнні знання та засоби вираження,
надійно захищений від маніпулятивного зовнішнього впливу так
званих “соціальних технологій”. З цією метою він у своїй етиці
дискурсу намагається розробити не стільки якісь імперативи,
скільки процедуру, здатну гарантувати безпристрасність у
формуванні суджень. І саме в цьому полягає перевага практичного
дискурсу – він дозволяє виявити, наскільки можуть бути
ефективними норми у самому процесі комунікації. Звідси –
принципово нове розуміння природи етики, яку Габермас фактично
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перетворює на метод філософії. Йдеться про створення справді
нової методології соціально-гуманітарного пізнання. Разом із тим,
вона не протиставляється методології традиційній, оскільки
передбачає раціональну перевірку на адекватність у дискурсі,
дискусії, відкритій, вільній комунікації, котра водночас підпо-
рядковується нормам раціональної критики. Комунікація може
гарантувати прийняття рішень як раціонально вмотивованого й
обґрунтованого вибору найоптимальнішої форми знання, здатної
гарантувати очікувані суспільні перетворення. Досягнуте у такий
комунікативний спосіб розуміння дозволяє долати розбіжності за
допомогою раціонально вмотивованого вибору та можливого
консенсусу на основі спільно вироблених рішень.

Чи не найактуальнішою нині гуманітарно-науковою пробле-
мою стало існування людини “у просторі тотальної комунікації”, в
тому числі віртуальної. Геніально передбачене Д. Белом,
Е. Тофлером, Й. Масудою та іншими футурологами інформаційне
суспільство стало реальністю. Його назва, на жаль, не відображає
того факту, що в цьому суспільстві вирішальним чинником стала,
по суті, не інформація, а комунікація. Не стільки стрімке зростан-
ня масивів інформації, скільки створені новітніми інформацій-
ними технологіями способи оперування нею кардинально змінили
життя людини і суспільства, відкрили немислимі раніше
можливості комунікації. Віртуальне спілкування набуло масового,
глобального, міжкультурного масштабу, що, безумовно,
позитивно вплинуло на всі сторони життя, породжуючи водночас
велику кількість проблем, які також осмислює сучасна
гуманітаристика. Наприклад, одним із таких викликів є
неспроможність гуманітаристики запропонувати альтернативу
технократичному мисленню, враховуючи, по-перше, відсутність
“готових рецептів” реалізації цієї благородної мети, а по-друге,
безмежну довіру прихильників НТП до новітніх технологій, що
стрімко розширюють простір індивідуальної свободи і реалізації
творчого потенціалу кожної людини, якими б не були її
соціальний стан і рівень духовного розвитку.
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Юлія Ткачова (Чернівці)

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Сучасна наука переживає випробовування змінами, пов’я-
заними з перебудовою когнітивних і соціокультурних підвалин піз-
навальної діяльності. Не випадково проблемне поле новітньої
філософії науки визначається питаннями зміни статусу та загалом і
місця науки у царині сучасної культури, зростання авторитету
соціогуманітарних наук, переміщення уваги з предмету пізнання,
який домінував у філософії науки першої половини ХХ століття, на
питання зростання міждисциплінарної проблематики та виходу на
передній план інтегративних тенденцій.

В сучасному проблемному полі філософії науки помітні
процеси, які за різними ознаками можна назвати «комунікативною
революцією». Революція в науці відбувається тоді, коли вона
переживає кризу, що спонукає до пошуків нових шляхів
осягнення істини, які останнім часом дедалі частіше пов’язують з
осмисленням комунікації.

Значну роль у розробці теорій комунікації відіграє історичний
підхід, завдяки якому формується цілісне бачення феномену
комунікації, дослідження якого було започатковане ще в античності.
Одним із перших понять, яким позначали комунікацію з
пізнавальною метою, було поняття “діалектика” (зокрема в
сократівському тлумаченні). Діалектикою називали вміння вести
розмову так, щоб, незважаючи на протилежність думок, була
віднайдена істина, про яку співрозмовники навіть не здогадувалися
до початку діалогу. У цьому зв’язку особливий інтерес викликає
також «Риторика» Аристотеля, де йдеться про те, що «мова
складається з трьох елементів: особи що говорить, предмету, про
який ведуть бесіду, та особи, до якої звертаються і яка є кінцевою
метою (я маю на увазі слухача)» [1, с. 14]. Аристотель зауважував,
що пошуки істини пов’язані з актом мовлення, звертаючи увагу при
цьому на те, що «навіть якщо б ми володіли найточнішою науковою
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істиною, зовсім нелегко переконувати людей, будуючи промови на
цьому підґрунті» [1, с. 7].

Отже, перші уявлення про комунікацію ототожнювалися
переважно з розумінням завдань і призначення риторики. Звідси
походить і пряме призначення комунікації (від лат. communicato,
communico – робити спільним, пов’язувати) полягало у трансляції,
передачі інформації.

Завдяки позитивним надбанням культури Відродження
діалог, комунікація набувають ознак інтелектуальної гри, обміну
думками, не втрачаючи такого значення аж до ХІХ–ХХ ст., коли
філософське розуміння комунікації вийшло за межі класичного,
пов’язаного лише з обміном інформацією, повідомленням. Тому
можна стверджувати, що сучасному комунікативному дискурсові
та «комунікативній революції» передувала кількасотрічна історія
філософсько-наукових рефлексій.

Цілісний, комплексний і водночас різнобічний аналіз
комунікації як феномену, що потребує окремого ґрунтовного
дослідження в науці, став актуальним у другій половині ХХ століття,
увійшовши в історію науки під назвою «комунікативний поворот».

Упродовж ХХ століття на тлі лінгвістичних трансформацій, які
представлені концепціями Г. Фреґе, Б. Расела, Л. Вітґенштайна,
Дж. Мура, Ф. де Сосюра, особливої популярності набуває
комунікативна проблематика, яка характеризується змінами у
ставленні до мовної комунікації, мови та мовлення як основи
людського розуміння світу та само розуміння. М. Соболєва вважає,
що після «лінгвістичного повороту, мова стає апріорним чинником
пізнання: вона є ідеальною та реальною водночас» [4]. Сутність
означеного переходу від свідомості до мови полягає в тому, що якщо
раніше мова слугувала інструментом і «аксесуаром уявлень, то тепер
міжцарів’я символічних значень отримує власну гідність» [2, с. 10],
Медіумами трансцендентальної свідомості постають тіло, дія і мова.

Сучасна філософія демонструє відмову від класичних способів
філософування у вивченні трансцендентального, пмерехід від
площини пізнавального досвіду до сфери продуктивного діалогу,
який тісно пов'язаний з лінгвістичним поворотом у культурі ХХ ст.,
де аксіологізація трансцендентальних категорій, ціннісний зміст
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стають наслідком мовних практик. У результаті гносеологічний
суб’єкт стає комунікуючим індивідом, іншими словами, комплексом
певних мовних практик. Цей перехід пов'язаний з апелівським
прагненням подолати методологічний соліпсизм І. Канта через
утілення методу трансцендентальної прагматики та ідею наукової
спільноти, оскільки «в понятті трансцендентальної єдності
аперцепції Кант фактично вбачав ідею трансцендентальної
комунікативної спільноти» [3, с. 31].

У філософських розважаннях Апеля, які знайшли своє
вираження у трансцендентальній прагматиці, мова стає
центральною і саме з дослідженнями мови, на думку філософа,
повинна бути пов’язана сучасна філософія. Він здійснює
трансформацію філософії, формулюючи теорію комунікації з
метою виявлення можливостей конвенцій у філософії та науці. На
цій підставі формується нове річище сучасних гуманітарних
досліджень, де вчення К.-О. Апеля втілює в собі різнобічний
симбіоз кількох провідних напрямів філософії.

К.-О. Апелю вдалось розгледіти у феномені мови, а згодом і в
комунікації потенцію розв’язання гострих філософських проблем,
зокрема можливості пізнання істини в науці, вирішення гострих
морально-етичних питань і т. ін. Крім того, саме йому вдалося по-
новому переосмислити поняття інтерсуб’єктивності, «наукової
спільноти» як утілення інтерсуб’єктивності, етики відповідальності,
питання остаточного, граничного обґрунтування в науці тощо.

Отже, комунікативна програма, яка у ХХ столітті почала свій
упевнений поступ, активно розвивалася під впливом філософії
К.-О. Апеля. Його ідеї, визнані одними з найоригінальніших у
сучасному науковому дискурсі, змогли привернули неабияку увагу
до поняття «комунікації», спровокувавши зацікавлення
комунікативною проблематикою дослідників не лише гуманітарної
царини, а й природничих напрямів сучасної науки.

Одночасно і у фокусі дослідження Юрґена Габермаса постає
вивчення мови як інструменту нормативної, комунікативної,
ціннісної компоненти життєдіяльності суспільства. Питання мови
активно представлене у теорії мовних актів, яка до Ю. Габермаса
ефективно опрацьовувалась і Дж. Остином, і Дж. Сьорлем і К.-
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О. Апелем, з тією відмінністю, що через диференціацію локутивних,
іллокутивних і перлокутивних актів у філософії Габермаса постає
теорія комунікативної дії.

Послідовниками комунікативної програми як визначальної для
гуманітарно-наукових перетворень і важливого рушія морально-
ціннісних переорієнтацій в суспільстві стали Д. Бьолер, В. Гьосле,
В. Йонас, В. Кульман, П. Ульріх та ін. «апологети» комунікативної
(дискурсивної) етики. Ця програма репрезентує методологічний
поворот від класичної парадигми філософії свідомості до
посткласичної парадигми філософії комунікації, відкриваючи шлях
подолання «методичного соліпсизму» в обґрунтуванні етичних норм
на основі принципу справедливості й досягнення взаєморозуміння»,
залучаючи для цього поняття «відповідальність», «справедливість»,
«обов’язок», «сумління» тощо.

Отже, упродовж другої половини ХХ століття на тлі
лінгвістичних трансформацій особливої актуальності, поширення та
популярності набуває комунікативна проблематика. Концептуальні
характеристики комунікації в науці стали предметом осмислення
філософів і науковців у ХХ столітті під впливом антропологічного й
лінгвістичного поворотів, які сприяли актуалізації комунікативної
проблематики. Комунікативна парадигма набуває статусу парадигми
філософії та гуманітарних наук, її активно застосовують у
психології, лінгвістиці, соціології тощо
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Андрій Писик (Тернопіль)

САКРАЛЬНІ ТА РАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ
ДІАЛОГУ МІЖ БОГОМ І ЛЮДИНОЮ
У ФІЛОСОФІЇ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Питання віри та стосунків Бога і людини ніколи не було
виключно теологічним. Ще від античних часів філософи торкались
питання Бога, зокрема про Нього говорить уже Аристотель у своїй
«Метафізиці». У середньовічній філософії, в період панування
схоластики, коли богослов’я було дисципліною, яка викликала
найбільший інтерес серед мислителів того часу, розвивався і суто
філософський підхід до питання стосунків Бога і людини, пошуку
шляху до спасіння від гріха. Цей підхід обмежувався
середньовічним принципом, сформульованим Фомою Аквінським:
розум і філософія – це præambula fidei, преамбула віри. Різниця між
філософією і теологією не в різних об’єктах вивчення – і одна й
інша говорять про Бога, людину і світ. Проте філософія дає
недосконале знання з приводу того, про що теологія може говорить
більш виразно, ведучи до вічного спасіння [6, с. 136].

Для того, щоб говорити про цю проблематику, слід зупинитися
на одному важливому моменті, який часто опускали дослідники
філософії доби Ренесансу. Як і для людей древності та Середніх
віків, для Відродження віра в Бога була частиною світогляду,
невід’ємною життєвою позицією. Звичайно, часто до теологічно-
догматичного вчення люди додавали власне розуміння, власний
погляд на Бога, але це в жодному разі не означає намагання
зректися віри, це намагання осмислити Бога, дійти до Його
усвідомлення та досягнення не лише вірою, а й розумом. Ця думка
не була новою для епохи, ще раніше принцип, що пізнання Бога
лише вірою, без участі розуму, є неправильним і неповноцінним,
сформулював уже згадуваний Фома Аквінський [7, с. 209-210],
базуючи свою думку на словах апостола Павла «Бо невидиме Його,
вічна сила Його i Божество, від створення світу через розглядання
творіння видимі» (Рим. 1:20). Тому можна припустити, що всі
згадки про Бога в авторів епохи Відродження – частина їх
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об’єктивного сприйняття світу, а не данина моді чи страх
висловити відкрито свої атеїстичні погляди.

Головний твір Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» являє
собою відображення уявлення середньовічної людини про структуру
потойбічного світу, оброблену та частково видозмінену автором
(зокрема в поемі було підняте питання, чи всі язичники підуть на
вічні страждання у пеклі), проте з дотриманням загальної
доктринальної системи католицького віровчення: нерозкаяні
грішники йдуть у пекло; ті, хто покаявся, але не поніс відплату за
свої гріхи, йдуть у чистилище, щоб задовольнити правосуддя Боже;
праведники та ті, хто відбули відповідний час у чистилищі, йдуть до
раю. Варто відзначити, що автор Комедії докладно пояснює багато
моментів християнського віровчення власними словами, але ці слова
повністю відповідають вченню Церкви. Зокрема в Пісні 7 Раю він
докладно тлумачить чому Ісусу Христу потрібно було померти
хресною смертю за гріхи людей. Людина не могла сама перебороти
первородний гріх, який набула внаслідок гріхопадіння: «Людина не
змогла з вини омитись, – Природні межі не давали їй До послуху
принижено схилитись» [1, с. 410]. Тому Син Божий віддав себе в
жертву за людей: «Бог щедрість вищу виявив, оддавши За порятунок
ваш Себе всього..» [1, с. 411]. У Пісні 24 автор спілкується з
апостолом Петром про віру, де прямо говорить «вірю в Бога я» [1,
с. 499], причому він вірить «у три особи вічно сущі» [1, с. 500], тобто
в Триіпостасного Бога, за християнським ученням.

З творів Ф. Петрарки ми бачимо його віру, яка помічала
промисел Божий в різних моментах не лише його особистого
життя, а й у подіях, які відбувались у світі. Так, у листі до свого
друга Гвідо Сетте, архієпископа Генуезького, говорячи про
злочини, свідками яких він був, а також про різні катаклізми й
землетруси 1348-1349 рр. та про чуму, що лютувала по Європі
декілька десятиліть від 1348 року, бачить у них наслідок людських
гріхів: «Хіба що тільки це, і все інше від гріхів людських твориться,
гріхам ж цим немає ні числа, ні міри. Одне людьми чиниться, інше
природою, по волі і промислу Божому, і все через гріхи людські, не
стане їх, не стане і покарань» [5, с. 418].
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Їх наступники приділяли питанню стосунків людини з Богом
набагато більше уваги. Зокрема Лоренцо Валла у своєму головному
творі «Про істинне та помилкове благо» серед інших питань
торкається і цієї проблеми. У передмові до твору автор каже, що ця
праця в першу чергу спрямована проти безбожників, які всіляко
підносять і прославляють історичних осіб античності – язичників та
стверджують, що за їхні великі справи, рівні справам святих, за їхні
чесноти і мудрість Бог зобов’язаний їх спасти та ввести у Царство
небесне. Валла обурюється таким думкам: «Що це інше, питається,
аніж припускати, що Христос приходив на землю дарма, а точніше,
визнавати, що не приходив? Не терплячи таке безчестя та наругу, що
заподіюються Христовому імені, я задумав цих людей приборкати
або зцілити» [2, с. 66]. Частково питання стосунків Бога та людини
розглядаються у перших двох книгах трактату, в промовах стоїка та
епікурейця, хоча тут Бога автор ховає під іменем Природи. Проте
найбільше цьому питанню присвячена третя книга, в якій міститься
промова Антоніо да Ріо, який виступає з позиції християнської віри.
Важко припустити, що автору ця позиція байдужа, бо, хоча за
обсягом промова епікурейця найбільша, разом з тим промова
християнина є за змістом найбільш емоційною. Коли Антоніо
попросили стати арбітром у суперечці стоїка та епікурейця, він
частково підтримав обох співрозмовників, але повністю не
погодився з жодним. Погоджуючись із тим, що і чеснота і насолода –
найкращі справи, він заперечив, що розуміти їх варто по-іншому, ніж
їх подає решта учасників діалогу. Відкинувши спосіб вимірювання
чеснот і гріхів як двох протилежних крайнощів, він вказує, що не
завжди протилежна до певного гріха крайність є чеснотою, часто ця
крайність може бути іншим гріхом, як, наприклад, у випадку
жадібності та марнотратства. У цій розмові, вказує християнин,
забуто найважливіший чинник, який має найбільше значення для
того, щоб оцінка моральних і природніх критеріїв була повноцінною
та істинною – Бог. Виходячи з віри у вічне життя, яке настає після
смерті, та з постулату, що лише у ньому ми осягнемо справжні
насолоди, Антоніо вводить критерій справжнього і помилкового
блага. Якщо насолоди в цьому житті перешкоджають отриманню
насолод у житті вічному – ці насолоди гріховні, та й, загалом, будь-
яка справа, що робиться без надії на наступну насолоду у вічному
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житті – гріховна. Отже, він доходить висновку: єдині справжні
чесноти – чесноти християнські. Аналізуючи намагання опонентів
знайти відповідь на те, що ж насправді є чеснотою і що протилежне
чесноті, посилаючись на Євангеліє, він розділяє поняття чесноти і
щастя: «...чеснота і порок зі свого боку є дії, щастя ж і нещастя –
властивості – речі, які навіть за своїм результатом дуже далеко
стоять одні від одних» [2, с. 226-227].

Далі, аналізуючи причини, чому ми повинні любити Бога,
Антоніо доходить висновку, що ця любов – найвища чеснота, адже
це для людини природньо. Бог не чинить жодного зла людям,
навпаки все робить для їхнього блага. І в цьому виявляється суть
людини – якщо людині не подобається те, що вона отримує від Бога,
то це тому що вона погана, а не Бог: «А тому Бог благо створив
[Свої] творіння для блага саме праведних, але на зло неправедних»
[2, с. 230]. Отже, не людина є мірилом добра і зла, а добро чи зло, які
є в людині, виявляється в її ставленні до Бога і до чеснот, які для
автора є синонімом любові до Бога: «...якщо чеснота – це любов до
Бога, не може статися, щоб вона була ненависною» [2, с. 231].

Миколай Кузанский значну частину свого головного твору
«Про вчене незнання» присвятив осмисленню проблематики Бога та
Його зв’язку зі світом. Звичайно, філософія Кузанського в цілому і
цей твір зокрема є теоцентричними. Але цей його теоцентизм дуже
відрізняється від усієї попередньої середньовічної католицької
традиції. «Раціональному» обґрунтуванню теологічних істин у стилі
Фоми Аквінського, самовпевненому схоластичному «знанню» про
Бога та світ Миколай Кузанський протиставляє концепцію вченого
незнання. Ця концепція не мала на меті відмовитися від пізнання
світу чи Бога, це також не відхід на позиції скептицизму. Мова йде
про неможливість  висловити повноту пізнання в термінах
схоластичної формальної логіки, про складність і суперечливість
самого процесу пізнання. «Незнання» полягає у неодномірності
об’єкта пізнання та понять і визначень, які до нього застосовуються.

«Вчене незнання» – це відмова від панівної в католицькій
богословській думці середньовіччя «позитивної» теології. Єдино
можливим способом пізнання Бога оголошується апофатичне,
заперечне богослов’я. Сам собою перелік божественних атрибутів
виявляється в очах філософа неспроможним будь-що виразити,
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оскільки ані одне визначення, ані всі в сукупності не можуть
вичерпно висловити нескінченність і велич людської природи.

Саме розуміння Бога у філософії Кузанського свідчить не
стільки про релігійний, скільки про філософський підхід до
проблеми Бога і світу. Бог трактується ним як нескінченний єдиний
первень і разом з тим як прихована сутність усього. В основі цієї
концепції лежить філософія античного неоплатонізму, сприйнята і
християнізована у творах Діонісія Ареопагіта та його послідовників.

Варто зазначити, що його погляд на Бога більш філософський,
ніж теологічний. Захищаючись від звинувачень у єретичному
пантеїзмі, висунутому проти нього томістським богословом Іоган-
ном Венком, Миколай Кузанський поділяє підхід до осягнення Бога
з позиції містичної теології та схоластичної діалектики: «Бо містична
теологія веде до звільнення і безмовності, в якому досягається
дароване нам бачення невидимого Бога; а та наука, що вправляється
у суперечці, очікує перемоги у словесній битві й далеко перебуває
від іншої, яка наближає нас до Бога, Який є мир наш» [4, с. 12].

Бог, Якого Миколай Кузанський трактує у повному
абстрагуванні від світу скінченних речей як несумірний з ними
найвищий первень буття, дістає у нього ім’я абсолютного
максимуму або абсолюту. Він – максимум, оскільки Він те, більше
від чого не може бути, але оскільки не може бути й менше від того,
чим Він є, то Він може бути названий також і мінімумом, оскільки в
Ньому і абсолютний максимум і мінімум збігаються: «Абсолютний
максимум перебуває у повній актуальності, будучи всім, чим він
може бути, і з тієї ж причини, з якої він не може бути більшим, він не
можу бути і меншим: адже він є все те, що може існувати» [3, с. 54].

Як істинний послідовник своєї апофатичної позиції, Миколай
Кузанський доводить і неможливість знати ім’я Бога. У цьому питан-
ні він заперечує язичникам і окультистам. Посилаючись на Гермеса
Трисмегиста, який казав: «Оскільки Бог є загальність речей, жодне
ім’я не є Його власним іменем, інакше або Бога довелось би називати
всіма іменами, або все називати його іменем» [3, с. 88], – він
підсилює цю думку словами «як Бог перевершує будь-яке розуміння,
так тим більше Він перевершує будь-яке ім’я» [там само]. Отже жод-
ним ствердним іменем не можна назвати Бога, оскільки ці імена не
зможуть описати повноту Божества, тільки Його умалять і обмежать.
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Проблема Бога та Його ставлення до світу і людини займає
важливе місце в філософії доби Відродження. Проте підхід до її
розв’язання радикально відрізняється від аналогічного в
середньовічній філософії. Якщо попередники ренесансних філософів
ставили на перше місце теологію, а філософія вважалася
допоміжною наукою, то мислителі Відродження дали філософії
можливість говорити про різні питання, які хвилювали людей,
нарівні з богословськими науками. Сюди входило і питання Бога.
Залишаючись віруючими людьми, гуманісти Відродження відкинули
цілий ряд методів і традиційних підходів до цього питання. Вихід
людини на перший план у гуманістичному підході не затінив Бога і
не відкинув інтерес до Ного. Людина не втратила віру і не стала
язичником, як це намагалися довести атеїсти. Навпаки, у гуманізмі
християнство отримало «друге дихання», яке втілилося не лише у
працях мислителів, а й у мистецтві – образотворчих творах, музиці,
скульптурі та храмобудуванні. Людина не стала на місце Бога,
навпаки, вона зрозуміла, що її земне життя є повноцінним і воно, за
правильного підходу, має вести до спасіння. Втім, для цього
потрібне не наукове чи софістичне осмислення істин християнства, а
справжня і жива віра, втілена у справи земного життя.
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Геннадій Аляєв (Полтава)

«Я–ТИ» І «Я–МИ»: МОДЕЛІ
ОСОБИСТІСНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ

КОМУНІКАЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ СЕМЕНА ФРАНКА

1. Долаючи парадигми субстанціалізму, гносеологізму та
методологоцентризму, сучасна філософія звертається до різних
аспектів буття людини, серед яких неминуче привертає до себе увагу
аспект міжлюдського спілкування. Ця проблема потрапляє в коло
уваги філософів різних напрямів, переважно екзистенційно-антропо-
логічного спрямування. Разом з тим, можна говорити і про
виникнення окремих філософських напрямів – наприклад, «філосо-
фії діалогу». Її становлення визначалось екзистенційною спрямова-
ністю філософської думки початку ХХ ст., зорієнтованої на
подолання суб’єкт-об’єктної онто-гносеологічної парадигми й утвер-
дження людської особистості як вищої цінності, що зумовлювало
уявлення про самоцінність Іншого. Сучасна філософія діалогу
формується такими мислителями, як Ф. Розенцвайґ, Ф. Ебнер,
М. Бубер, О. Мейєр, С. Франк, М. Бахтін, Е. Левінас та інші.

2. В антропології Семена Франка якості індивідуальності й
свободи особистості не означають її внутрішньої замкненості,
окремішності, абсолютної суб’єктивності. Особистість стає такою
лише тоді, коли виходить за власні межі. Це означає, що фактично
людина стає «індивідуальністю» саме тією мірою, якою вона щось
«значить» для інших, може їм щось дати, тоді як замкненість у
собі та реальна відокремленість є вірною ознакою безумства,
втрати особистості [1, с. 248]. Звертаючись неодноразово до
ляйбніцевого поняття «монада» для позначення індивідуального
буття, Франк завжди підкреслював, що у нього (як і взагалі в
російській релігійно-філософській традиції), на відміну від
Ляйбніца, монади не ізольовані й самодостатні, а «мають вікна»,
через які вони взаємодіють з іншими монадами, з Богом і світом, і
все їхнє буття ґрунтується, власне, на цьому взаємозв’язку.

3. Метафізичне підґрунтя відношення «я – ти» насправді
подано Франком у його аналізі душевного життя, в якому він
розрізняє три сфери. При цьому в стихії власне душевного життя
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людини ще не існує жодного суб’єкта «я», тобто поділу «я» на нас
і з нами – ця стихія являє собою певну суцільну єдність буття із
ще не виокремленим елементом самосвідомості. «Я» виникає
згодом як самосвідомість, є не просто частиною душевного життя,
а присутністю духу в душевному світі людини, тобто «я» є
результатом вияву в людській душі іншого «я», котре й формує
наше «я». Це інше «я» – дух, перш за все – Бог, – і в цьому
розумінні Бог справді Вічне й Абсолютне «Ти» для нашого «я»,
котре його й створює.

4. У «Душі людини» (1917) Франк ставив антропологічне
питання у розрізі філософської психології – як питання про
конкретну єдність людської душі, що пізнається методом
самоспоглядання. Визначаючи три сфери пізнання –
світопізнання, Богопізнання і самопізнання – він, відповідно,
говорив лише про дві сфери стосунків, у які включена людина –
ставлення до світу (природи) і ставлення до Бога. Стосунки
людини з людиною спочатку в нього немов би не виокремлені.
Точніше, він відносить цю сферу до третьої частини своєї системи
– а саме, до дослідження соціального простору буття, редукуючи
тим самим міжлюдські відносини до відносин суто соціальних.
Мабуть, тому у Франка, перш ніж з’являється «ти», паостає «ми»
(«“Я” і “ми”», 1925; «“Ich” und “Wir”. Zur Analyse der
Gemeinschaft», 1929; «Духовні основи суспільства», 1930;
відзначимо також його міркування про «Ми-світогляд» і «ми-
філософію» як характерні риси російського філософування на
противагу західному індивідуалізму в статтях про російський
світогляд у середині 20-х років), і лише в «Незбагненному» (1939)
по-справжньому ставиться весь комплекс проблем «я – ти – ми».

5. «Я» виникає як таке у співвідношенні з «ти», – при цьому в
«Незбагненному» С. Франк розрізняє дві основні форми
відношення «я – ти». По-перше, це виникнення та існування «я»
«перед лицем “ти” як чужої, моторошно-таємничої, страшної
появи мені подібного не-я, що бентежить своєю незбагненністю»
[1, с. 203]. По-друге, це впізнавання «я» в «ти» певної
заспокоюючої, відрадної реальності – реальності поза собою, яка
внутрішньо йому тотожна, – це проникнення всередину «ти» і
розкриття відношення «я – ти». Власне, йдеться не так про два
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різні типи відношення «я – ти» – негативний і позитивний, – як
про два моменти, іманентно притаманні будь-якому конкретному
відношенню «я – ти».

6. Зустріч «я» з «ти», яка означає власне конституювання «я»,
збігається з інтуїцією як миттєвим осяянням, входженням у новий
стан буття, відкриттям того, що було приховане від предметного
знання, і взагалі не могло бути ним розкрито, – й, відповідно,
може бути зруйноване від того, якщо на нього буде спрямована
холодна інтенція логічного аналізу. Логіка тут поступається
інтуїції, судження та умовиводи – потоку свідомості та
благоговійному мовчанню. Але це все ж миттєвий стан – саме
зустріч, яка, звичайно, може тривати скільки завгодно, і навіть
повинна продовжуватись у новому, третьому стані, підтримуючи і
надихаючи його, але все ж таки вона має перейти у цей третій
стан – «ми».

7. Буття «я» в «ми» відповідає живому знанню, живознанню,
переживанню первинної єдності суб’єкта і об’єкта, буття і
свідомості. Так само, як досить важко відрізнити у гносеології
Франка інтуїцію від живого знання, не одразу можна схопити
відмінність екзистенціалів «я – ти» та «ми». З іншого боку,
остання відмінність (як відмінність зустрічі й життя) видається
все ж більш наочною, а тому, можливо, слід саме на підставі
цього розрізнення шукати адекватного сприйняття відмінності
між видами знання. Так само, як і в гносеологічному модусі буття,
інтуїція та живе знання нероздільні між собою, являють лише
різні модальності пізнавання та побутування свідомості (власне, і
предметне знання не можна від них відірвати повністю – воно
само живиться зв’язком із інтуїцією та живим знанням), – так і в
екзистенції життя «ми» розсипалось би на буденність багатьох
«вони», якби не перманентна зустріч «я – ти», яка конституює «я»
не раз і на завжди, а щомиті, доки воно існує.
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Світлана Повторева (Львів)

КУЛЬТИВУВАННЯ ІНШОСТІ
У ФІЛОСОФІЇ ЕММАНУЕЛЯ ЛЕВІНАСА

Видатний французький філософ Е. Левінас прагне пов’язати
конструкції думки із людською суб’єктивністю, соціальністю,
надати їм життєвого смислу. Буття, на думку філософа, не є ані
бідним за змістом, ані порожнім, ані байдужим до людської
екзистенції абстрактним поняттям. Буття має складну структуру,
містить усе, що його наповнює, весь матеріал, задіяний у життєвих
реаліях людини, спілкуванні з іншими, з природою та суспільством.
«Жити, – відзначає мислитель, – для конкретної особистості – це
бути тепер залученим до складної мережі містичної участі разом з
іншими членами, живими і мертвими, своєї соціальної групи, з
тваринними і рослинними групами, народженими від того ґрунту
разом із самою землею» [1, с. 58]. Поняття буття і життя Левінас не
вважав одноплановими і одноголосними, натомість вони напов-
нюються розмаїттям смислів і голосів. Вони конкретизуються через
специфічні терміни його філософії: «тотальність», «conatus esendi»,
«іншість», «обличчя», «третій», «не-інтенційна свідомість» тощо.

Тотальність постає як цілісність структури спільного буття, в
яке включене і в якому задіяне кожне людське життя. Форми
залучення надзвичайно різноманітні: політика, економіка, релігія,
освіта, мистецтво, сім’я тощо. Серед цих видів діяльності (відно-
шень) об’єктивуючу роль, на думку мислителя, виконує економічна
сфера, яка заснована на несправедливості. Тому впровадження в цю
галузь етичних принципів неодмінне для встановлення реальної, а
не позірної справедливості у стосунках всередині цілого людського
суспільства. “Conatus esendi” – поняття філософії Левінаса,
запозичене у Б. Спінози й означає зусилля бути, прагнення зберігати
і продовжувати життя, захищати власну ідентичність у спілкуванні з
іншими, лишаючись у вирі життя самим собою.
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У понятті «іншість», базовому для філософії Е. Левінаса,
відображене певне трансцендентне буття, що постає перед людсь-
кою суб’єктивністю. Іншість – не стільки безпосередньо, в цю мить
часу присутнє перед нами «Я», а радше звернення, заклик, який
передує цій присутності й означує її. Заклик співчуття до іншого
перетворюється на культивування «іншості», тобто моральної
переваги інших людей, традицій, культур перед власними.

Через поняття «обличчя» Левінас осмислює феномен близькості
життя іншого, беззахисність якого змушує до дії. Обличчя
тлумачиться як поняття філософії життя, однак воно передує буттю
й життю та перебуває поза ними.

У понятті «третій» найбільше виявляється суть оригінальної
концепції діалогічності Левінаса. «Третій» постає як відкритість
відношення «Я – Інший» до стосунків у ширшому життєвому
середовищі. Третій постає стороною діалогічного відношення, адже
він теж «інший», але водночас він є буттям, яке вимагає
об’єктивації, розмикає відношення «Я і Ти», вносить у це
відношення певний абсолютний вимір. Саме через «третього» в
будь-яку сферу життя вносяться етичні засади.

Поняття «не-інтенційна свідомість» у філософії Левінаса
наголошує на тому, що свідомість тлумачиться не в дусі
гусерліанства. Така свідомість не є спрямованістю на предмет, вона
позбавлена конкретної життєвої визначеності, вона – апріорна
турбота про іншого, через яку виявляється власна моральна
самосвідомість. Сутність людини, на думку філософа, не повинна
залежати від жодного сутнього, що виникає перед нами.

У цих поняттях, які становлять каркас діалогізму й етичної
феноменології Е. Левінаса, формується один із варіантів осмислення
складних реалій нашого сьогодення, істотною особливістю яких є
комунікативний складник.
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Ірина Старовойтова (Одеса)

ПОНЯТТЯ «ІНШИЙ»
У КОНЦЕПЦІЇ КЛІФОРДА ҐІРЦА

В сучасній гуманітаристиці діалог розуміється як спроба розмови
на рівних, спроба переконувати і водночас учитися. Термін «діалог»
містить ряд значень: діалог цивілізацій – взаємовплив народів і куль-
тур, при якому вони зберігають свою унікальність; діалог світоглядів –
співпраця, обмін думок між представниками різних світоглядів з
найважливіших соціально-політичних проблем сучасності; діалог
культур – ситуація зіткнення принципово відмінних культур мислення,
діалог релігій – діалог християнства і нехристиянських релігій.

Одним із центральних понять сучасної гуманітаристики є
поняття «Інший». У постмодернізмі поняття «Інший» формується «на
основі комунікаційного повороту в артикуляції філософської
проблематики» [3, с. 331]. Його становлення відбувається на базі
синтезу ідей діалогізму, що набули розвитку в екзистенційному
психоаналізі, філософській антропології, філософській герменевтиці.
Йдеться про так зване «комунікативне  існування»: «буття-з» у
М. Гайдеґера, «спів-буття з Іншим» у Ж-П. Сартра, «відношення Я –
Ти замість Я – Воно» у М.Бубера.

Як «працює» поняття «Інший» в сучасному гуманітарному
пізнанні, зокрема в культурології, розглянемо на прикладі концепції
культури американського дослідника Кліффорда Ґірца, який «визначав
себе самого як  “розуміючого”, що поєднує в собі і соціально дійову
особу, і соціального теоретика» [1, с. 76].

Концепція К. Ґірца дозволяє відстежити серйозні зміни у
методології культурологічних досліджень, які відбулись у ХХ столітті.
Зріс інтерес до інтерпретації (або культурного аналізу в термінах
самого К. Ґірца) – особливого підходу, що надає вирішального
значення ролі дослідника як посередника, а не зовнішнього
спостерігача культурного досвіду. Аналіз культурних феноменів –
діяльність, абсолютно відмінна від тієї, яку пропонує описовий підхід з
характерною для нього опорою на науковий аналіз і класифікацію, що
відображатиме еволюційні зміни і характер взаємозалежностей.
Вивчення культури більше нагадує інтерпретації тексту, ніж



28

класифікації в дусі біології чи ботаніки. Результат інтерпретації –
компроміс між об’єктивною реальністю і суб’єктивними поглядами на
неї. Метою ж антропології (в американській традиції дослідження
взаємовідносин людини і культури є предметом культурної
антропології чи етнології) К. Ґірц  вважає розширення універсуму
людського дискурсу [див.: 2, с. 42]. Згідно з концепцією К. Ґірца, все,
що ми можемо дізнатися про іншу культуру – це те, як аналізувати її
символічні та дискурсивні категорії.  Антрополог наполягає на
важливості стримання впевненості дослідника в здатності проникати у
свідомість носія іншої культури, на розумінні того, що нам дані не
«думки», а «слова».

У підході, який розробляє К. Гірц, включене спостереження стало
заміщатись участю спостерігача. Застосовуючи метод включеного
спостереження, етнолог прагне емоційно контактувати з членами
культури і байдуже спостерігати за їхнім життям. Дослідник
«переживає і спостерігає співучасть себе й інших в етнографічному
процесі» [1, с. 78].

Оскільки культуру можна трактувати як «павутину значень»,
сплетену людиною, її аналіз повинен здійснюватися «не
експериментальною наукою, що досліджує загальні закономірності, а
методом інтерпретації досліджуваних значень» [2, с. 43].

За К.Гірцем, «культура є не джерелом причиновості, а
контекстом розуміння» [там cамо]. К. Гірц назвав свій метод
«щільним описом», який виходить за межі опису «того, що
відбувається» і прагне до пояснення структур значення, всередині
яких «те, що трапляється, є значущим».

Одним із висновків, які випливають з розмислів К. Гірца, є
переконання: треба базувати культурний аналіз на політичних,
економічних, соціальних реальностях, які оточують людей, на біоло-
гічних і фізичних потребах людей. Вивчати символічні вимірювання
соціальних дій не означає відвернутися від екзистенціальних проблем
життя, а навпаки, це спосіб повністю в них зануритися, зробити для нас
доступними відповіді інших на хвилюючі нас питання. Займатися
культурною антропологією означає писати літопис людства.

Міркування К. Ґірца важливі у багатьох відношеннях. Відзначимо,
по-перше, неприхований скепсис антрополога щодо культивування
емпатії, безпосереднього «вчування» в інший світ, «єднання» з інфор-
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мантом, «розширення» свого Я до тих меж, які дозволять йому
увібрати в себе й осягнути Я, побудоване на інших засадах. К. Гірц
вважає, що антропологія, як і інші гуманітарні дисципліни, повинна
виходити з тези про дискурсивну опосредованість досвіду, що
випливає з усвідомлення того, що суб’єкт сам для себе непрозорий, що
для його роботи самопізнання потрібні символи і знаки.

Щойно дослідник починає процес інтерпретації, він замикається
всередині герменевтичного кола – стає частиною того, що вивчається.
Така теорія культури, наполягає К. Гірц, повинна бути максимально
наближена до «ґрунту», але не в тому розумінні, що, записуючи голоси
інформантів, дослідник може бути впевнений у можливості якогось
єдино правильного методу чи підстави, а в тому, що «ми починаємо з
нашої інтерпретації того, що мають на увазі наші інформанти, або що
вони думають, ніби мають на увазі, і потім це систематизуємо» [2,
с. 36]. Інакше кажучи, К. Гірц виступає проти самовпевненості
теоретичної науки, проти переконаності в тому, що, не cпілкуючись з
людьми та залишаючись байдужим до того, що вони самі про себе
говорять і думають, дослідник може осягнути їхню сутність.

Приклад К. Гірца є свідченням того, що передати «дух цілого» –
важливе завдання культурології. Діалог культур – це спілкування
багатьох унікально-універсальних особистостей, домінантою якого є
не пізнання, а взаєморозуміння. В ідеї глибинного діалогу культур
формується нова культура спілкування. Буття та мислення іншої
людини не тільки істотно впливають на кожного з нас, вони
виявляються іншим мисленням, іншою свідомістю, внутрішньо
неодмінними для нашого буття. Вивчення чужих культур – культурна
антропологія – дзеркало для людини, тому важливо, щоб воно було
неупередженим, тобто діалогічним  і науковим.
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Ірина Починок (Чернівці)

КОМУНОЛОГІЧНИЙ
НЕОПРАГМАТИЗМ РІЧАРДА РОРТІ

1. Сучасний американський філософ Р. Рорті – один із
найрадикальніших критиків («революційний нігіліст»,
«бунтівник») філософської класики, представник комунологічного
повороту у філософії постмодернізму, її деконструктивістської
дослідницької стратегії. Широку популярність йому принесли
праці «Філософія і дзеркало природи», «Наслідки прагматизму»,
«Випадковість, іронія і солідарність», двотомне зібрання
«Філософські твори». Враховуючи кризу філософії як ідеології та
квінтесенції культури та проблематизацію її методологічного
універсалізму, Рорті обґрунтовує можливий статус філософії в
умовах постмодерну, її соціоцентризм і гуманістичну місію.

2. Філософування Рорті – переважно критичне, прагматичне й
контекстуальне, воно розгортається у полі напруги між суспільно-
значущими інтелектуальними запитами сучасності та філософською
традицією. Його філософський пафос спрямований проти
фундаменталізму, трансценденталізму, гносеологізму попередньої
філософії як такої, що, на думку філософа, себе вичерпала і не
відповідає творчій сутності людини. Його прагматична компонента
пов’язана із запереченням абстрактно-догматичного теоретизування
та зміщенням філософування в комунікативну площину мовного
дискурсу й досягнення консенсусу. Його контекстуальний вимір – то
усвідомлення евристичної обмеженості настанов чистого розуму і
логічних абсолютизацій, врахування залежності філософії від
історичних контекстів, зокрема, потреб та інтересів соціальних і
етнічних спільнот, цінностей культури, лінгвістичних дискурсів
тощо. За Рорті, творчій природі людини відповідають не готові
відповіді-догми філософії, а вільне, всебічне, індиферентне до
дисциплінарних і світоглядних розрізнень філософське дослідження
індивідуальності та соціуму.

3. Рортівське оновлення прагматизму має комплексний характер
і охоплює його предметні, методичні та функціональні аспекти.
Якщо класичний прагматизм узасадничений на філософському
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осмисленні передумов ефективності індивідного діяння, досвіду,
успіху, користі, то неопрагматизм Рорті – соціо-культуроцен-
тричний. Його предметною основою є людські спільноти (англ.
сommunity – співтовариство), комунікативні процеси (англ.
сommunication – комунікація, спілкування), життєвий світ людини,
ціннісні орієнтації, мовні дискурси. У методичному відношенні він
надає перевагу не готовим і чітко визначеним принципам, нормам і
правилам, а герменевтичним інтерпретаціям, лінгвістичному аналізу,
процедурам реконструкції текстів. Рорті функціонально підпоряд-
ковує неопрагматизм формуванню світоглядно-методологічної
культури особистості, реалізації її творчого потенціалу та
досягненню взаєморозуміння між людьми.

4. Критичний пафос Рорті спрямований передовсім проти
універсалістських зазіхань філософії як метафізики і гносеології, яка,
мовляв, має «привілейований доступ до реальності», володіє
знаннями про фундаментальні засади буття та пізнання, а відтак
позиціонує себе як верховний законодавець в усіх сферах науки і
культури. Принцип обґрунтовуючого фундаменталізму – провідний
у традиційній філософії, неокантіанстві, позитивізмі, аналітично-
філософських концепціях, гусерлівській феноменології, що
розбудовували філософію як «науку наук», «строгу науку» тощо на
основі ідеї Розуму як Дзеркала, постійне полірування якого
трактували як доконечну передумову адекватного відображення
світу. Ідея розуму як дзеркала природи, пізнання як точна
репрезентація дійсності та вчення про закономірності пізнавального
досвіду у своїй взаємодоповнюваності склали основу філософії як
гносеології. Цій філософії Рорті протиставляє прагматизм, вважаючи
його найбільш цілісним, відкритим і творчим світорозумінням.

5. Антифундаменталістські аргументи Рорті полягають у тому,
що на основі аналізу антропологічного та лінгвістичного поворотів у
сучасній філософії він доходить висновку про марність усіх спроб
остаточного обґрунтування знання та безпідставність домагань
філософії надалі бути верховною обґрунтовуючою інстанцією. При
цьому він посилається на творчість Л. Вітгґнштайна, М. Гайдеґера,
Д. Дьюї, невдачі яких у визначенні «вирішального критерію»
повчальні. У спростуванні традиційної «Ідеології Істини» як
відповідності мислення і реальності та доведенні утопічності уявлень
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про абсолютне виправдання знання поза тими чи тими контекстами,
Рорті спирається на релятивістські результати прагматизації досвіду
Н. Гудменом, критики догм емпіризму В. Куайном, показу
У. Селларсом «міфу даного», атаки Д. Девідсона на преференціальну
теорію значень, теорію парадигм Т. Куна. Парадокс філософського
фундаменталізму полягає в тому, що, претендуючи на абсолютне
обґрунтування знання, він сам виявляється недостатньо
обґрунтованим, оскільки спирається на далекі від аподиктичної
достовірності засновки: абстрактні уявлення про трансцендентну,
позалюдську реальність і свідомість. Такими ж абстрактними є
уявлення про пізнавальний досвід, гносеологічні опозиції, істину.
Рорті вважає, що цих складнощів можна уникнути, якщо: а)
досліджувати ментальність не в ракурсі адекватної репрезентації
об’єктивної реальності, а в аспекті відповідних нейрофізіологічних
процесів; б) аналізувати процес пізнання і знання прагматично як
функцію життєво-практичних, історичних і соціокультурних
контекстів, визначаючи їх значущість тим, якою мірою вони
забезпечують контроль тих або тих ситуацій.

6. Рорті цілком у дусі прагматизму позбавляє філософію, науку,
етику, естетику, право та ін. будь-яких метафізичних гарантів,
аналізуючи їхні принципи, норми, закони не як узагальнення точних
репрезентацій об´єктивної реальності чи вияви активності чистого
розуму, а як конкретно-історичні конвенційні утворення, зумовлені
потребами та інтересами відповідних соціумів. За Рорті, цінність
науки полягає у пристосуванні до дійсності її мови, понять,
категорій, метафор та їх прагматичному виправданні у процесах
передбачень і контролю. Норми моралі – це природні правила життя
людських спільнот, які сформувались у результаті їх адаптації до
природнього та соціального середовища. Тим-то поняття
«універсальний моральний обов’язок» краще замінити поняттями
«благорозумність» і «доцільність». Такими ж прагматично
замкненими на конкретні спільноти є правові норми.

7. На тлі переважання критичної компоненти філософії Рорті
виокремлюється його проект постфілософської культури, в якому
філософія позбавляється своєї монополії, вважається рівнозначною з
іншими формами духовного освоєння дійсності та постає як жанр
літературної критики, зближуючись із мистецтвом. Із цим пов’язане
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рортівське розрізнення традиційної (систематичної) та повчальної
(наставницької) філософії. Попередня філософія намагалася
розробити і раціонально обґрунтувати такі універсальні ідеї,
принципи і норми, дотримання яких гарантувало би прогрес в усіх
сферах суспільного життя. Ця місія випадала на долю метафізики і
гносеології. На думку Рорті, їх час минув, але збереглася філософія
як дисципліна, «голос у нескінченному діалозі людства». Люди,
звичайно, й надалі читатимуть праці мислителів минувшини,
навчатися на взірцях їхньої мудрості, але при цьому треба пам’ятати
про історичну відносність цих праць і не слід екстраполювати
способи філософського розв’язання проблем тих часів на сучасне.
Повчальна філософія не вибудовує системи, не обґрунтовує загальні
стандарти і критерії, не виступає «від імені» вічності, а усвідомлює
свою залежність від соціальних, культурних, етнічних спільнот,
змушує вступати у діалог різні культури й епохи, герменевтично
експериментує з різними текстами, словниками, метафорами,
висвітлює їхні неявні смисли як зародки нової культури. Філософи-
наставники свідомо протиставляють себе традиції, не дбають про
інституалізацію свого філософування, виявляють підвищений
інтерес до всього іншого, оригінального, проблемного. Їхнє головне
завдання – бути експертами і посередниками між різними
дискурсами, сприяти їхньому продовженню, досягненню толерант-
ності та взаєморозуміння їх учасників, стимулювати інтелектуальне
самоформування особистості, а відтак плекати людяність.

8. Критично і деконструктивістськи Рорті витлумачує також
розвиток суспільства. Він заперечує залежність цього розвитку від
тих або тих універсальних законів, ідей, ідеалів і вказує на його
етнічно-плюралістичний характер як комунікативну взаємодію
різних спільнот із властивими їм традиціями, цінностями,
дискурсами, інтересами, які в межах конкретних співтовариств
прагматично самодостатні, цілком легітимні та не вимагають
будь-яких додаткових обґрунтувань. З-поміж іншого, це означає,
що мислитель визнає пріоритет соціально-політичної прагматики
перед будь-якими філософськими рекомендаціями. У політиці
Рорті є прихильником ліберальної демократії і у своєму
філософуванні оперує чіткою демаркацією публічного і приват-
ного. У приватному житті індивід може збагачуватися художньою
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літературою, філософськими трактатами, але він не повинен
механічно переносити ті чи ті теоретичні прожекти у політику;
питання про організацію політичного життя належить до
публічної сфери і передбачає відповідні обговорення, досягнення
консенсусу та прийняття рішень. Рорті, отже, оцінює філософію
не масштабом точної репрезентації об’єктивності, а тим, якою
мірою вона здатна реально сприяти утвердженню солідарності
людей і гуманізації суспільства.

Література
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Галина Коротіч (Маріуполь)

ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ»
У ТВОРЧОСТІ КАРЛА ЯСПЕРСА

Поняття «комунікація» належить до основних понять філосо-
фії Карла Ясперса та пов’язане з ними. Комунікація, слушно
вказує вчений, є універсальною умовою людського буття. Йдеться
не тільки про комунікацію із сучасниками, але й з минулими
поколіннями. Сенс світової історії Ясперс убачає в єдності
людства, що реалізується у безмежній, незакінченій, нескінченній
комунікації. Історія – це «взаємний обмін у єдності спілкування»
[1, с. 260]. Усе може мати значення для всього, – стверджує
філософ, і з цією думкою багато хто погодиться. Слід із повагою
поставитися до різноманітності, багатобарвності світу, який
постійно змінюється. Людське життя у всіх його виявах є
історично-конкретним. Прийняти історично інше та зберегти
власну історичність, неповторність, відмовившись від автори-
тарності та зазіхань на свою винятковість, істинність тільки
власного погляду – умова справжньої комунікації, справедливо
зауважує Ясперс. Несправжня комунікація означає, що
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спілкування відбувається лише із суто практичною метою.
Справжня комунікація докорінно відрізняється від звичайного
спілкування людей, об’єднаних спільними інтересами. Це
одухотворене, вільне, відкрите спілкування, пов’язане із глибоким
взаєморозумінням, із нескінченною рефлексією над сутністю
речей та саморефлексією. У такому спілкуванні відкривається
істина, яка об’єднує. Шлях до неї губиться в ізоляції, впертості та
свавіллі, у замкненій самотності. Коли хтось починає думати, що
повністю володіє істиною чи починає повністю підкорятися
власним пристрастям, інтересам, то він унеможливлює справжню
комунікацію. Така комунікація передбачає справжню
відповідальність і довіру, а їх так бракує у нашому світі. Ясперс
пише, що сутність сучасної кризи полягає у тому, що бракує саме
довіри [1, с. 335]. Можна зауважити, що це не стільки сутність
кризи, скільки один із її закономірних виявів.

У комунікації людина прагне подолати власні межі та
водночас відкрити себе, інших, бути зрозумілою ними. Здатність
глибоко розуміти інших допомагає зрозуміти себе, свою мету в
житті, свої справжні потреби, відкрити свої основи, подолати
обмеженість кожної замкненої у собі історичності, однак при
цьому зберегти власну унікальність.

Як бачимо, Ясперс підкреслює особливу роль розуму в
комунікації. На думку вченого, з якою варто погодитись, саме
філософування допомагає увійти у простір справжньої комунікації
та стати собою. Філософія сприяє розвитку вищих духовних
можливостей людини, допомагає збагнути сенс свого унікального
існування, власні витоки та перспективи, універсальний
взаємозв’язок. Осмислення історії філософії в контексті всесвітньої
історії створює можливість нескінченної справжньої комунікації.

Ще одне центральне поняття філософії Ясперса – це поняття
філософської віри. На його думку, філософська віра – це віра в
комунікацію [див.: 1, с. 442]. Це фундамент нашого мислення, це
віра людини в її можливості, основа її свободи. Ясперс досліджує
питання про формування у людини цілісного світогляду, який був
би синтезом філософії, релігії та науки, який подолав би їхні
претензії на винятковість у світоглядному плані. Філософська віра
– це віра мислячої людини, яка існує в єднанні з науковим
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знанням, являє себе у мисленні та обґрунтуванні, і хоча й
спирається на філософську традицію, є абсолютно вільною від
догматизму та безумовних тверджень.

Для викладання філософії дуже важлива думка Ясперса про
те, що історія філософії (з огляду на поняття філософської віри) –
не зібрання авторитетів, а відображення духовної боротьби,
напружених пошуків істини, які ніколи не закінчаться. Ясперс
неодноразово повертається до тези, що філософська віра не
протистоїть розуму. Розум виводить людину за межі її
суб’єктивності, протистоїть абсолютизації істини, вимагає
всебічного аналізу та дає бачення перспектив розвитку. Розум
постає знаряддям екзистенції, тобто справжнього існування
людини в її історичності та скінченності, він вимагає нескінченної
комунікації. Саме філософська віра є єдиним засобом існування
екзистенції, саме вона може стати спільною для всіх людей
основою екзистенціальної (справжньої) комунікації як зустрічі
різних світоглядів. Як пише Ясперс, наукове знання завжди є
частковим і входить в оману, коли лише власними зусиллями
намагається зрозуміти безмежний світ та у певному сенсі
безмежну людину, наприклад, феномен її свободи. Філософська
віра вимагає від людини цілісного, діалектичного погляду на світ і
на себе, гнучкості думки, постійної відкритості новому. Однак
людина є також обмеженою – як жива смертна істота, як істота,
яка залежить від інших людей і створеного ними світу, яка має
обмежений власний життєвий досвід, тощо. Власну обмеженість
людина усвідомлює краще, коли співвідносить її з безумовним і
нескінченним. Усвідомлення обмеженості спрямовує людину або
до виходу за власні межі, до трансценденції, тобто, як вважає
Ясперс, до Бога, до комунікації з Ним як із джерелом власного
існування, або до відходу в нікуди. Обмеженість людини не є
закінченою, оскільки вона є вільною. Людина, яка перебуває у
стані постійної філософської рефлексії, яка замислюється про
смисл власного буття, не може бути задоволеною власним
наявним і в цьому розумінні закінченим буттям, справедливо
зауважує Ясперс. Людина прориває цю закінченість і завдяки
трансцендуванню стає відкритою для буття в його цілісності та
безмежності, в його витоках і перспективах.
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Філософська віра, на думку вченого, допомагає усвідомити
людину як істоту унікальну, таку, що має самостійну цінність.
Однак ця самостійна цінність пов’язана із трансцендуванням. Це
віра в комунікацію, яка відкриває можливість об’єднання в
розумінні, довірі та любові. Віру, яка була б спільною для всього
людства, не може дати жодна світова релігія, і тільки філософська
віра, заснована на так званій біблійній релігії, може поставати
спільною основою для всіх світових релігій та юдаїзму. Мова йде
про релігію, що спирається на християнство, яке відмовилося від
претензій на власну винятковість і готове до комунікації з іншими
релігіями. Повинно відбутись оновлення релігійної віри, її
перетворення на філософську, перетворення релігії на
філософську релігію. Це біблійна релігія, що спирається на ідею
єдиного Бога, на усвідомлення безумовності вибору між добром і
злом, на любов як основну дійсність, на ствердження діяльної
сутності людини, яка не є самодостатньою, хоча є самоцінною.
Розуміння того, що кожна людина має самостійну цінність,
логічно пов’язане в Ясперса із вимогою не трактувати людей як
взаємозамінний матеріал або лише як засіб для досягнення чиєїсь
мети. Людина, яка має філософську віру, впевнена у
нескінченності світу, постійно готова відкривати для себе різні
способи його буття. Світ для такої людини – це Божа мова,
людське буття – зустріч екзистенції та трансценденції, яка
створює умови для справжньої комунікації.

Осмислюючи особливості кризового стану нашого суспільства
та глобальні проблеми сучасності (економічні, політичні, екологічні,
тощо), можна зауважити, що їхнім підґрунтям, передусім, є
розуміння людини саме як засобу, «матеріалу» і не як мети, та, як
наслідок, відсутність взаємної довіри і відповідальності, відсутність
умов для екзистенціальної комунікації. Тому думки Карла Ясперса є
актуальними і для нашого часу.
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ПРИНЦИП ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ
У КОНЦЕПЦІЇ КАРЛА-ОТТО АПЕЛЯ

Проблему суб’єкта пізнання в сучасній філософії досліджують
провідні представники світової комунікативної філософії: К.-О.
Апель, Ю. Габермас, В. Кульман, П. Ульріх, а також українські
філософи А. Єрмоленко, В. Лук’янець, Л. Ситниченко. Сучасний
підхід до проблеми пізнання суттєво змінює традиційне
трактування суб’єкта, який постає вже не як сторонній спостерігач,
винесений за межі світу, а як включений в універсальне буття,
реальний світ, у зв’язки з іншими суб’єктами. Тобто суб’єкт у
сучасній теорії пізнання розуміється як комунікативний – такий, що
формується, усвідомлює себе і пізнає світ через інтерсуб’єктивний
простір, через спілкування з іншими.

На основі феномену інтерсуб’єктивності комунікативної
спільноти в сучасній гносеології формується відповідна модель
пізнання Але чим детермінований цей феномен? Які когнітивні
можливості в ньому приховані? Як він узгоджується з вимогою
верифікації знання? Справді, традиційна парадигма не тільки
передбачає відому бінарну опозицію «суб’єкт – об’єкт», а й
визначає певний алгоритм пізнання, побудова схеми, висловлення.

Досліджуючи проблеми інтерсуб’єктивності комунікативної
спільноти, К.-О. Апель звертається  до  праць неопозитивістів.
Розмірковуючи з приводу «узгодженості інтерсуб’єктивно значимої
репрезентації об’єктів за допомогою знаків», К.О. Апель звертає
увагу на такі слова Ч. Пірса: «Ми вважаємо, що будь-яке судження
керується умовою узгодженості; його елементи мають бути
здатними формувати єдність». Єдність, про яку йдеться – це, по
суті, визнання можливості чи неможливості узгодженості певних
елементів. Саме цей чинник, який має відношення до метафізики
суб’єкта, прямо пов’язаний зі спільнотою, тобто ідеєю
інтерсуб’єктивності: «Думка володіє лише потенційним існуван-
ням, що залежить від майбутньої думки спільноти» [1, с.184].

Важливо зазначити, що можливість існування думки у зв’язку
з чинником спільноти важливо відрізняти від можливості
існування думки самої собою, тому що подальша доля думки та її
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буття – це не одне й те ж саме, оскільки  питання про можливість
подальшого використання думки виникає лише у випадку її
актуального буття (наявності). Що ж стосується власне
артикульованого простору думки чи артикульованого когнітивного
континууму, то тут ми вимушені констатувати дотримання
правила, інакше ми б не мали того об’єкта (схеми, міркування),
подальша доля якого залежить від спільноти. У зв’язку з цим
доцільно звернутись до умови узгодженості, вказаної Ч. Пірсом як
одного з онто-гносеологічних принципів метафізики суб’єкта. Саме
умова узгодженості як дотримання  правил фактично визначає
можливість виникнення чогось нового.

Продовжуючи аналіз дослідження проблеми інтерсуб’єкти-
вності в неопозитивізмі, К.-О. Апель пише: «Гіпотеза, за Пірсом, є
умовиводом, який розширює наше пізнання, що включається уже в
судження, засновані на сприйнятті» [1, с. 186]. У зв’язку з цим
виникає питання про роль і значення «автора» гіпотези, тобто
можливості суб’єкта пізнання в процесі формування гіпотез із
урахуванням уже наявного знання. Намагання розв’язати цю
проблему призводить до таких міркувань.

По-перше, умовиводи певним чином структурують об’єкт, і
ця визначеність цілком залежить від конкретного суб’єкта
пізнання. Тобто умовивід як знакове відображення реальності
світу (на основі того чи того об’єкта дослідження) формулюється
суб’єктом пізнання.

По-друге, йдеться про наявність певної апріорної схеми, в якій у
неявному вигляді присутні можливі (в контексті наявної схеми)
гіпотези, що можуть визначити подальшу конфігурацію конкретної
конституції. Якщо брати до уваги те, що  К.-О. Апель відзначив як
конвергенцію конститутивного і регулятивного принципів у Ч. Пір-
са, то можна припустити, що процес трансформації гіпотези в
обгрунтоване судження, – це певний аналог своєрідного зближення
різних етапів формування і розвитку тієї чи тієї схеми консти-
туювання з урахуванням введеної  Ч. Пірсом  відмінності між тим,
що пізнається реально, і тим, що пізнається фактично [див.: 1, с. 190].

Порівнюючи підходи до проблеми суб’єкта пізнання в
класичній та некласичній парадигмі, К.-О. Апель зазначає:
«Основною рисою науки Нового часу  є те, що кожна сутність у
своєму фактичному вияві пояснюється з іншої сутності. Це
мислення знаходить свій класичний вияв у причиово-аналітичному
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методі дослідження природознавства. Його основний мотив
полягає в технічному оволодінні природою як засобом, у потребі
здійснювати попередні розрахунки – «знати, щоб передбачити».
Проблема того, як я можу сприймати «щось як таке» редукується
до проблеми впізнавання в невідомому чогось відомого» [1, с. 8].
Іншими словами, метафізика суб’єкта пізнання, що визначає
бінарну схему суб’єктно-об’єктних відносин, a priori визначила і
схему пізнання суб’єкта: до невідомого через відоме. Але проблема
самого «відомого» цим не розв’язується, оскільки аргументація
останнього зберігає свою невизначеність: суб’єктом є автор, який
не має визначальних повноважень. Така схема пізнання нагадує
замкнуте коло, кожний елемент якого пояснюється за допомогою
такого ж самого елемента, і так до нескінченності. «Стає
очевидним,  що феноменальне буття світу (Welt-sein) зникає, від
самого початку редукується до чогось іншого» [1, с. 9]. Отже,
«якщо “світ” як сукупність доступних для розуміння смислових
змістів намагатися звести до психофізичної реальності, то
несподівано виявляється, що й психофізична реальність є
смисловим змістом і як така може бути наявною лише в осмислено
конструйованому світі. Якщо ж погодитись із позицією
позитивізму і допустити, що психофізичної реальності не існує, то
не залишається й самого позитивізму, тому що ми більше не
можемо  його зустріти у світі смислової структури світу» [1, с. 14].

У зв’язку зі сказаним варто звернути увагу  на способи
формування смислових структур світу, завдяки яким стає
можливим їх розуміння. Тобто потрібно визначитися зі співвід-
ношенням таких структур як мова (спосіб артикулювання) і смисл
(речення) й, отже, з відношеннями, що випливають з них: кон-
венцією та верифікацією.

Аналізуючи проблему переходу критики пізнання до критики
мови,  К.-О. Апель характеризує верифікацію з погляду Віденської
логічної школи: «Смисл речення – це метод його верифікації.
Науковий метод підтвердження – порівняння мовних висловлень з
фактами, які спостерігаються» [1, с. 35]. Головне тут полягає в тому,
що К.-О. Апель виявляє кореляцію смислу і методу верифікації.
Тривіальна раціональна процедура верифікації чомусь набуває
залежності від смислу речення і тим самим дистанціюється від факту
в прямому значенні слова. Факт як прафеномен навряд чи може бути
верифікований за допомогою мовних висловлювань і їхніх смислів,
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але, як і феномен, факт може бути верифікований за допомогою
мовних висловлювань тільки у випадку згоди апріорної комуні-
кативної спільноти, оскільки  саме конструювання факту a priori
визначається вже наявними аргументами, знаннями чи принципами
комунікативної спільноти, які і визначають a posteriori можливість
його верифікації, власне, як і саму можливість його існування.

Література
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Роман Рошкулець (Чернівці).

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ

Наукові революції – одне з найскладніших і найвідкритіших
питань динаміки науки. Відображаючи перехідний період у науці
того чи іншого історичного періоду, вони включають в себе і всі
складності цього періоду становлення наукового пізнання і знання.
Оскільки наукові революції, особливо глобальні, зумовлюють
переосмислення методологічних регулятивів, теоретичних
тверджень, норм і правил наукового пошуку, то вони неминуче
ставлять наукове співтовариство перед більшою чи меншою
пізнавальною і світоглядною невизначеністю, а тому спонукають
до використання філософських підей в аналізі граничних проблем
науки. Якщо використовувати термінологію Т. Куна, який
найкраще проаналізував феномен наукових революцій, то саме
періоди наукових революцій, на відміну від парадигмальних
періодів у науці, вважаємо, доцільно назвати метафізичними – у
тому розумінні, що вони явно чи не зовсім, але завжди привертають
увагу наукової спільноти до питань світоглядно-філософського
характеру. Недаремно, саме в ці революційні періоди
перебудовуються не лише концептуальний апарат, методи і засоби
наукового пізнання, а й метатеоретичний його щабель, який
містить, зокрема, цілі та ідеали наукового пошуку.
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Однак, якщо говорити про комунікативні сторони наукової
динаміки, то одних лише наукових революцій в якості предмету
аналізу тут буде явно недостатньо. Бо ж комунікація не меншою
мірою актуальна для наукових парадигм і наукових співтовариств,
залучених до сфери впливу цих парадигм. Відмінність щоправда
виявляється в якості цієї комунікації, в її змістовній наповненості.

В революційні періоди найбільш показовими характери-
стиками наукової творчості стають інноваційність,
рефлексивність, критичність, методологічна гнучкість, тобто все
те, що наближає науковий дискурс до дискурсу філософського.
По суті, виявляється, що формування нової парадигми в
результаті наукової революції є черговим випадком, коли
філософія безпосередньо формує методологічний і, тим більше,
світоглядний зміст науки. Власне, як це було, ще починаючи з
античних атомізму, арістотелізму, інших тодішніх філософських
вчень, які стали водночас першими науковими програмами.

Так само варто згадати зміну ракурсу бачення проблемних
ситуацій і окремих предметів пізнання, яку несе з собою наукова
революція. Тобто в результаті останньої, що влучно зауважив свого
часу Т.Кун, змінюється не тільки й не стільки предметне поле
наукового дослідження, як спосіб трактування, сприйняття,
методологічного опрацювання і теоретичної репрезентації пред-
мету дослідження. А це ще один аргумент на користь метафі-
зичного характеру наукових революцій. Саме при такій зміні
методологічних і світоглядних настанов науки вирішальне значе-
ння отримує якість наукової комунікації. Причому йдеться не лише
про комунікативну взаємодію науковців різних шкіл і наукових
співтовариств, зрештою різних традицій, що, звісно, важливо.
Мається на увазі також комунікативна взаємодія між кількома
пізнавальними проекціями одного й того ж дослідника, який в
процесі зміни парадигм вимушено змінює своє власне ставлення до
тих чи інших проблем, переглядаючи попередні свої уявлення в
ході умовної комунікації з собою, яким він був до революції.

Фундаментальною ознакою наукової революції є неспівмір-
ність парадигм – тієї, яка замінюється і тієї, яка замінює. Це, в
свою чергу, стає додатковим фактором важливості й неминучості
комунікації в умовах наукової революції.
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Але й парадигмальні стани науки не меншою мірою характе-
ризуються комунікативними процесами. Щоправда відбуваються
вони в межах методологічного консенсусу, і функції комунікації в
цих умовах вже зовсім інші – вона вже не зводить мости між
теоріями і парадигмами, а цементує одну, провідну парадигму,
забезпечуючи якомога більшу однозначність вживаних термінів,
використовуваних методологічних прийомів, налагоджуючи
комунікацію в межах одного наукового співтовариства.

Bohdana Manchul (Chernivtsi)

COMMUNICATIVE ASPECTS
OF INTERDISCIPLINARITY

(Манчул Б. Комунікативні аспекти міждисциплінарності)

Communication, in the sense of cross-fertilization of ideas, involving
two or more academic disciplines (such as the disciplines that comprise
the cross-disciplinary field of bioethics, including the health and biological
sciences, the humanities, the social sciences and law), also includes
problems in communication stemming from differences in patterns of
language usage in different academic or medical disciplines.

There is no generally agreed definition of interdisciplinarity. One of
the reasons for that is the variation of the term itself, such as
crossdisciplinarity (CD), interdisciplinarity (ID), multidisciplinariyt
(MD), transdisciplinarity (TD), etc [2]. Therefore some philosophers and
scholars believe these variations are put forth to suggest that there
simply is no one thing that counts as ‘interdisciplinarity’

Nevertheless, the interdisciplinary approach has become one of the
leading scientific research methods. It expands narrow focused disci-
plinary boundaries and promotes the idea of cross-scientific commu-
nication. Philosophy has a marked tendency to favor the idea that
interdisciplinary communication entails some kind of ‘integration’[3]. The
literature on interdisciplinarity does not yet include very many philo-
sophers, but generally they can be divided into three separate views on
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interdisciplinary communication. These philosophers mainly represent the
philosophy of science, social and political science, and moral philosophy.

The first group, Habermas – Klein, believes that interdisciplinary
communication results in consensus. Their thesis holds that ID
communication involves the integration of two or more disciplinary
languages with the aim of generating a common understanding
(linguistic and communication models) [1,1869].

The second thesis, Kuhn – MacIntyre, supports the idea that
different disciplines are incommensurable, and so ID communication
can only happen if one first learns the language of another discipline
from within. It is simply not possible to judge one discipline according
to the standards of another; or, at least, it is not rational to do so. It is
possible, however, for the adherent of one discipline to adopt the
viewpoint of another. However it ought not to be described as a
translation [1,1872].

The third view, Bataille–Lyotard, holds that incommensurability
only reveals itself when attempts at communication fail (they often
succeed), at which point further communication is possible only through
a process of inventing a new language. The variations of this process are
known as “strong” and “weak” communications [1, 1875].

The article does not represent all views on interdisciplinary
communication. However the role of philosophy in such investigations
is crucial. Which problems and challenges of interdisciplinarity can be
addressed specifically from a philosophical point of view, and what
might be philosophical solutions to these problems? Is there a special
role for philosophy in addressing and articulating these problems? These
are the questions that are yet to be answered.
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Оксана Кушнір (Чернівці)

КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Нинішній етап розвитку науки характеризується стиранням
меж між науковими дисциплінами, посиленням їхньої взаємодії.
Одна зі специфічних рис сучасного наукового виробництва, поряд
із міждисциплінарністю, – трансдисциплінарність (від лат. trans –
крізь, через). Зауважмо розбіжність у дефініціях цих двох, на
перший погляд, схожих понять. Якщо міждисциплінарність – це
внутрішньонауковий феномен, то трансдисциплінарність фіксує
такі «пізнавальні ситуації, в яких з різних причин науковий розум
змушений у пошуках цілісності та власної обґрунтованості
здійснити трансцендентні зрушення в прикордонну сферу з
життєвим світом» [2, с. 70]. Трансдисциплінарні дослідження –
приклади нового, більш глибокого рівня інтеграції, не обмеженого
міждисциплінарними стосунками. Сутність трансдисциплінар-
ності полягає в кооперації пізнавальної та інноваційної діяльності,
в результаті якої здійснюється конвергентне проникнення науко-
вих дисциплін і методів і при цьому виникає нова системна якість.
Цей тип виробництва наукового знання значно відрізняється від
класичного тлумачення науки, це своєрідний гібрид фундамен-
тальних досліджень, орієнтованих на пізнання істини, та дослід-
жень, спрямованих на отримання корисного ефекту [3, с. 28].

Особливої актуальності трансдисциплінарність набуває у
зв’язку з технонаукою і конвергентними технологіями. Такого
типу дослідження, порівняно з міждисциплінарними, характеризу-
ються безпосереднім виходом у практику, а тому спостерігається
зростання їхньої соціальної значущості. У такий спосіб реалізу-
ється якісно новий етап інтегрованості науки в суспільство
шляхом розв’язання комплексних наукових і соціальних проблем.
Здійснення завдань трансдисциплінарних досліджень стає
можливим завдяки наявним та появі нових інформаційно-
комунікативних зв’язків у науці.
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Комунікація загалом – одна з головних тем у філософії другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. Водночас аналіз місця та ролі
комунікації, її засобів і технологій у сучасній науці спрямований
на дослідження комунікаційних процесів у науці як соціальному
інституті, пізнавальній діяльності та як системі знань.

Оскільки комунікація постає складною соціокультурною
системою взаємозв’язків на різних рівнях, підходи до її вивчення
вирізняються значною різноманітністю. Сукупність сучасних
теорій, які пропонують своє бачення специфіки і сутності наукової
комунікації, представлена конкурентними концепціями, які, крім
того, стосуються різних напрямів наукової думки. Зокрема,
вивчення комунікації в науці передбачає залучення лінгвістичних,
соціологічних, філософських, психологічних, кібернетичних і
багатьох інших теорій. Нині відчувається недостатня розробленість
теоретико-методологічної бази, яка б узагальнювала накопичений
дотепер потенціал соціально-філософської та соціологічної думки у
сфері осмислення специфіки і сутності наукової комунікації, з
урахуванням тих неодмінних змін, яких зазнає професійна наукова
комунікація в добу глобалізації.

Професійна наукова діяльність передбачає наявність у
вченого безлічі комунікативних контактів. Наукове дослідження,
яке розуміється як комунікативний процес, передбачає звернення
до безлічі учасників комунікації, кожен з яких володіє певною
роллю в процесі накопичення та поширення наукового знання.
Тому без аналізу основ комунікативної взаємодії в науковому
середовищі неможливе вивчення науки як соціокультурного
інституту [4, с. 186].

Інформатизація науки змінює перебіг наукової комунікації.
Вчені використовують комп’ютери на всіх стадіях своєї роботи:
пошуку базової інформації з теми, планування експерименту,
теоретичного аналізу, репрезентації результатів тощо. Значні
труднощі для науковців утворює потік інформації, що невпинно
зростає. Людина фізично не може у повному обсязі ознайомитися
з інформацією, яка стосується навіть вузької теми її наукових
інтересів. Наслідками цієї інформаційної кризи є збільшення
дублювання досліджень, зниження рівня компетентності фахівців.
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На оптимізацію наукової комунікації суттєво вплинула поява
Інтернету. Нелінійність інформаційної мережі, її відкритість і
непередбачуваність дозволяють трактувати Інтернет як основний
інформаційний ресурс і комунікативний простір будь-якої
наукової дисципліни. Електронний текст, який існує в мережі
Інтернет у вигляді гіпертексту, – це не просто джерело знань, а й
комунікативний елемент. Будь-яке джерело інформації,
потрапивши в мережу, актуалізує нові смисли, породжує нові
зв’язки. Отже, здійснюється комунікація [1, с. 31].

В умовах інформаційного суспільства зазнають значних змін
не тільки комунікація всередині наукового співтовариства, а і
структурна організація науки.

Отже, на тлі сутнісних змін у сучасній науці, пов’язаних із
формуванням нової загальнонаукової картини світу, переосмис-
ленням поняття суб’єкта і об’єкта пізнання, зрушеннями у
методології пізнання, зростанням частки міждисциплінарних і
трансдисциплінарних досліджень і відповідно структурною
реорганізацією науки, відбувається трансформація системи наукової
комунікації. Інтелектуальний простір початку ХХІ століття розши-
рюється й ускладнюється згідно із законами інформаційного
суспільства. Як наслідок – нові досягнення вчених і механізми
передачі знання у міждисциплінарно-мережевому просторі наукових
комунікацій дедалі більше потребуватимуть філософського аналізу.
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Ігор Руснак (Чернівці)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
МОДЕЛІ ПСИХІЧНОГО

Феномен комунікації – інтерсуб’єктивності – в сучасній
філософії постає призмою, крізь яку сприймаються
фундаментальні питання буття людини. У працях К.-О. Апеля,
Ю. Габермаса, Г. Йонаса акцентовано увагу на комунікативній
моделі поведінки, яка головною метою ставить, насамперед,
досягнення порозуміння, а не просто трансляцію інформації.

Нові стратегії поведінки [4], що знаменували собою відхід від
програми підкорення природи, започаткованої ще Ф. Беконом,
мають на меті збереження людської ідентичності шляхом
побудови нової аксіологічної системи, заснованої на принципах
гуманізму, благоговіння перед життям, а також – комунікативних
практиках, що виникли внаслідок «лінгвістичного повороту».

Саме комунікативна спільнота [1] в ролі регулятора,
встановлює  остаточне витлумачення явищ – як у
гносеологічному, так і в прагматичному контексті. Тому в другій
половині ХХ століття формується глобальне поле дисциплін, які
досліджують комунікацію – смисл, властивості знаків і знакових
систем – від біосеміотики до комунікативної філософії.

Оскільки представниками загального дискурсу є, переважно,
окремі суб’єкти комунікації то доцільно загострити увагу не лише
на загальному контексті «ідеальної комунікації» [5], а й на
окремих аспектах взаємодії між її суб’єктами.

Думки, бажання, наміри, емоції, переживання, знання,
переконання – це лише невелика палітра раціональних та
ірраціональних засобів взаємодії суб’єкта з іншими людьми. Для
ефективної комунікації на такому дискретному рівні людям
потрібно застосовувати проекцію своїх психічних станів на
модель поведінки іншого. Будь-яка комунікація ґрунтується на
здатності розпізнавати психічні стани іншого [суб’єкта],
розуміючи завдяки цьому власні психічні стани. Наявність такої
здатності у людини означає наявність розвиненої моделі
психічного – theory of mind [ToM] – тобто здатність розуміти не
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лише власні бажання, наміри, переконання, а й бажання, наміри,
переконання інших людей задля розуміння мотивів їхніх дій та
передбачення їхніх вчинків.

Поняття “модель психічного” застосовується в контексті
формування дитячої психіки шляхом з’ясування її наявності за
допомогою тесту Саллі-Енн (Sally-Anne' task) та встановлення
вміння приписувати іншим хибну віру (false-belief) – здатності до
розуміння того, що суб’єкт B може мати переконання про
дійсність, відмінні від власних переконань суб’єкта А.

Термін theory of mind ілюструє одне з найдавніших і
складних питань філософії загалом і філософії свідомості зокрема.
Оскільки людина здатна констатувати наявність власного
мислення шляхом інтроспекції (картезіанське припущення cogito),
але не має прямого доступу до мислення (розуму) іншої людини,
то вона лише припускає (theory) його наявність у всіх інших, хто
поводиться аналогічно під час дії тих або тих подразників.

Застосування такого роду інтроспекції та перенесення
передбачуваних психічних станів на іншого передбачає
застосування “процедури переходу” (аscent routines) [3], де
повинен бути врахований ситуативний та “історичний” контекст.
Здійснення такої процедури і наявність розвиненої та стійкої
моделі психічного здатне убезпечити суб’єктів комунікації від
непорозумінь внаслідок викривлення переданої інформації, що
сприятиме виробленню єдиного поля аксіологічних констант, які
будуть притаманними кожній комунікативній одиниці.

Психологія вже досить багато знає про принципи формування
theory of mind у дітей, зіставляючи їх із дослідженнями, наприклад,
дитячого нарцисизму, однак коли йдеться про дорослу людину, то
способів верифікації міри розвитку у ToM неї не так багато – ми
досить мало знаємо як доросла людина робить висновки, здійснює
вибір, поділяє вірування інших людей тощо [2].

Підсумовуючи, можна сказати, що ToM має потенціал стати
міждисциплінарною теорією в якій, незважаючи на морфологію
знання, комунікативна модель поведінки буде обґрунтована не
лише з фізіологічного погляду (functional architecture of «theory of
mind»), а й з боку теоретичного знання (філософії мови, філософії
свідомості тощо).
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Роман Онуфрійчук (Чернівці)

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
ФІЗИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Відомо, що Н. Бор сформулював радикальне завдання:
майбутня фізика має включати свідомість. Реалізація виконання
цього завдання частково відбувається в межах формування та
інтерпретації квантової механіки.

Сучасна наука всупереч етимології слова «фізикалізм»
виявляється наукою, що демонструє значно більшу готовність
визнати присутність свідомості у світі як природного, а не лише
лінгвістичного феномену. Фізика під впливом здійснених у ХХ
столітті відкриттів відійшла від механістичних моделей Всесвіту
і схильна визнавати роль людського розуму в фізичній реальності.

Більшість сучасних фізиків погоджуються з тим, що в будь-
якому експерименті з елементарними частками неможливо
виключити вплив свідомості спостерігача. Використання
квантової механіки для фізикалістичного розв’язання проблеми
свідомості створює парадокс: класичний дедуктивний фізикалізм
передбачає редукцію свідомості до біологічних явищ, які

http://www.ianapperly.eclipse.co.uk/adults.htm
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зводяться до нейрофізіологічних, які у свою чергу зводяться до
мікрофізичних сутностей, поведінку яких пояснює квантова
фізика [див.: 1, с. 126].

Отже, квантова механіка передбачає включення спостерігача
в опис явища, тому свідомість часто вважають частиною фізичної
реальності. На нашу думку, спроби, зроблені наукою для подання
свідомості як частини фізичної реальності, породжує певні
суперечності. Оскільки «світ» як сукупність доступних розумінню
смислів намагаються звести до психофізичної реальності, то
з’ясовується, що й ця реальність також є смисловою і так само
може бути присутня лише в осмислено конституйованому світі.

Смислові значення, що утворюють наш світ, потрібно
зводити лише до визнання фізичної та психічної дійсності, що
розгортаються в часі [див.: 3, с. 42]. Тобто психічну реальність
треба трактувати як рівноцінну фізичній реальності. На думку
Паулі, дослідження зовнішніх об’єктів має відбуватися
паралельно з вивченням всередині нас психологічними методами
відправних точок загальноприйнятих наукових понять. Такі
дослідження дають змогу цілком по-іншому висвітлити поняття
«єдності» фізичної та психологічної сфери, кількісних і якісних
аспектів реальності [4, с. 308].

Неочікуване перегукування психологічних і фізичних понять
передбачає, як зауважував К.–Г. Юнг, можливість того, що два
поля реальності є об’єктом вивчення фізики і психології,
репрезентуючи в кінцевому підсумку єдине ціле, тобто єдиний
своєрідний психофізичний простір усіх явищ життя. Концепція
єдності реальності, підхоплена Паулі та Найманом, дістала назву
unus mundus (світ, у якому матерія та психіка не реалізовані
окремо). Е. Донченко стверджує, що представники квантової
фізики під «свідомістю» мали на увазі психіку, яка складалася зі
свідомості, підсвідомого та несвідомого. Український вчений –
психолог Братко-Кутинський визначає психіку як один із видів
квантового поля.

Отже, сучасне розуміння реальності виходить за межі
фізичної інтерптретації та передбачає активну комунікацію
психологічної та фізичної  реальності.
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Олександр Мартиненко (Чернівці)

ПРОБЛЕМА «РЕКОНСТРУКЦІЇ»
У ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

Термін «реконструкція» своєю популярністю у філософії
науки завдячує передусім яскравому представнику
постпозитивістської течії Імре Лакатосу. Течія, до якої належав
філософ, одним із пріоритетних своїх завдань вважала
дослідження розвитку науки як історичного процесу,
підпорядкованого певним закономірностям, особливостям і
правилам: «Філософія науки без історії науки порожня, історія
науки без філософії науки сліпа» [1, с. 457]. Продуктом аналізу
історії розвитку науки мала бути її теоретична модель, у якій тією
чи тією мірою були б ураховані параметри, що стали причиною
прогресу науки. Імре Лакатос називає таку модель «раціональною
реконструкцією».

Словосполучення «раціональна реконструкція» демонструє
актуальну позицію вченого, де «реконструкція» – це не
самостійний член словесної конструкції, а підлеглий. За будь
якою реконструкцією науки повинна була стояти раціонально-
організуюча сила, якою, на думку Лакатоса, є філософія. Сам він
писав, що «філософія науки виробляє певну нормативну
методологію, на основі якої історик реконструює “внутрішню
історію” і у такий спосіб дає пояснення зростання об’єктивного
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знання» [1, с. 457]. Отже, якщо визначати пріоритетність напрямів
у співпраці філософа (методолога) науки та історика науки, то
вибір Лакатоса на користь першого очевидна. І саме тут, у питанні
розстановки пріоритетів, приховується історичний прецедент
проблеми реконструкції у філософії науки.

Річ у тім, що далеко не всі представники постпозитивізму
поділяли думку щодо провідної ролі філософії у створенні
«теоретичної моделі» розвитку науки – це С. Тулмін, Т. Кун,
М. Полані. Їх позиція лежала ближчою до зворотного механізму
інтерпретації наукового розвитку, в якій історії науки належала
головна, а не другорядна роль. Основним аргументом на користь
такого вибору називалася об’єктивність історії як науки, начебто
історія бере за основу факти, а не їх раціональне потрактування:
«…історія науки (математики) часто є карикатурою на її
раціональну реконструкцію; раціональна реконструкція часто
буває карикатурою реальної історії науки (математики); і
раціональна реконструкція як і реальна історія виглядають
карикатурами окремих історичних описів [див.: 2, с. 263].
З’являється альтернативний поняттю «раціональна
реконструкція» концепт – «історична реконструкція» щодо опису
розвитку науки. Вводить його у філософько-науковий дискурс
філософ нової хвилі – Р. Рорті.

Проблема реконструкції розвитку науки на цьому не
вичерпується. Ще у філософів-постпозитивістів можна знайти
думки про синтетичну реконструкцію, де історія і філософія
співпрацюють між собою на рівних правах, без виокремлення
пріоритету того чи того підходу, але по-справжньому
обґрунтованого результату на цій ниві вдалося досягти вже після
епохи постпозитивізму у філософії науки. Зокрема, філософ
М. Розов говорив про те, що провідний спосіб реконструкції має
бути відносним щодо інших стратегій реконструкції за принципом
аддиктивності (доповнення). Так, поєднуватися можуть навіть ті
види і способи реконструкцій, які засновані на різних
методологічних принципах. Такий підхід – релятивістська
реконструкція – дозволяє розв’язати суперечність, закладену
вибором тієї чи тієї методології.
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Справедливо зазначити, що проблема реконструкції не
вичерпала себе однією лише спробою побудови теоретичної
моделі науки згідно з історичним контекстом. Існують досить
перспективні ідеї щодо реконструкції раціональних теоретичних
засад науки – когнітивна реконструкція, а також соціально-
культурного контенту науки – ціннісна реконструкція.
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Світлана Сумченко (Суми)

НАУКА: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ
СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ

Упродовж досить тривалого часу наука постає однією з
головних тем філософування. На сучасному етапі еволюційного
поступу людства вона посідає надзвичайно важливе місце в
структурі нашої цивілізації, що зумовлено передусім її
надзвичайно потужним впливом на життєдіяльність людини і
людства. Відбувається зростання соціального престижу науки. Ці
чинники сприяють підвищенню вимог до знань про науку,
поглибленню досліджень сфери науки.

Наука – складно структурований соціокультурний феномен,
який сформувався в результаті емпірико-теоретичної та
прагматико-інноваційної діяльності людства, метою якої є
вироблення системи об’єктивних знань і законів дійсності,
потрібних для вдосконалення реальності та адаптації до неї
людини [див.: 3, с. 1].
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Проаналізуємо питання поділу досліджень на фундаментальні
та прикладні. Поняття «фундаментальна наука» та «прикладні
дослідження» достатньо тривалий час використовувалися для
визначення характеру та спрямованості змін у науці. Та сьогодні
вживання цих понять з попереднім змістом неактуальне.
Б. Пружинін вважає, що у XIX ст. з’явилося поняття «чиста
наука», а фундаментальна наука набула смислового відтінку
чистої науки. У XX ст. фундаментальність науки стала означати її
роль як фундаменту прикладної науки [див.: 1, с. 5-7]. Наразі
термін «фундаментальна наука» залежно від контексту
вживається в одному з цих двох зазначених смислів. В англійській
же мові існує чітке розмежування смислів понять: fundamental
science (в смисловій опозиції-зв’язці з special sciences) та basic
science (в смисловій опозиції-зв’язці з applied science).

Вельми актуальним постає питання розрізнення
гуманітарного та природничонаукового знання. В англійській
мові слово science (наука) стосується лише наук про природу, а
дослідження проблем, пов’язаних з людиною, об’єднувалися
терміном humanities. Сьогодні широко використовується термін
human sciences – науки про людину. Це зумовлено в першу чергу
тим, що науки про людину технологізуються, використовуються
соціальні та гуманітарні технології, що розробляються на підставі
психологічних, соціологічних, освітніх, економічних досліджень.
Методи природничих і точних наук починають застосовуватися
до вивчення феномену людини. Отже, поступово реалізується ідея
про єдність наук про природу і наук про людину.

Проте людині притаманні такі цінності як свобода, творчість,
гідність, моральний вчинок, які не піддаються процесам
технологізації. Саме ці цінності можуть зазнати трансформації в
умовах нестримної технологізації, коли вчені отримують якісно
нові можливості для впливу на тілесність, мозок, психіку людини.
Цей час асоціюється з «постлюдським часом», а результатом
подібних конструювань стане «постлюдина». Вже зараз проблеми
самовизначення людини в контексті технологічного перетворення
фундаментальних першооснов антропності є однією з
центральних у дискусіях з проблем антропології постлюдини.
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В цих умовах традиційна гуманітарна проблематика не лише
не втрачає своєї значущості, а й стає ще більш актуальною.
Технологічне використання науки пов’язане з економічною та
соціально-політичною стабільністю країн в умовах технологічної
гонки та активних процесів глобалізації, розвиток же
гуманітарних досліджень спрямований на культивування та
становлення нової системи цінностей, яка має стати основою
виживання та подальшого прогресу суспільства. В цьому
контексті варто наголосити, що «… епістемологія сьогодні
повинна шукати відповіді … на запитання … «які наслідки
матиме … пізнання для долі світу» [4, с. 4]. Йдеться про те, що
креативний потенціал людського мислення вимірюється рівнем
розвитку людського духу.

Отже, визнання єдності фундаментального і прикладного
вимірів науки на сучасному етапі цивілізаційного поступу
людського суспільства постає одним з ключових факторів
забезпечення конкурентоспроможності держави. Сьогодні науки
про людину технологізуються, що, у свою чергу, сприяє
створенню ситуації, коли традиційна гуманітарна проблематика
не тільки не втрачає своєї значущості, а й стає ще більш
актуальною.
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Юрій Павлов (Київ)

КОМУНІКАТИВНИЙ СКЛАДНИК ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ  НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеризуючи сучасне суспільство, фахівці називають його
по-різному: постіндустріальним, інформаційним, комунікативним,
суспільством «високих» технологій. Термінів багато, але всі вони
фіксують головне – визначальним чинником функціювання та
розвитку передових країн дедалі більше стає інформація. Саме
знання, їх обсяг і глибина у поєднанні з рівнем освіченості людей,
їх професіоналізмом, моральністю, культурою мислення,
мистецтвом спілкування зумовлюють досягнення у різних сферах
індивідуального та суспільного життя.

Одним із провідних напрямів сучасного наукового і методо-
логічного дискурсу є пошук шляхів оптимізації пізнавальної
діяльності, створення якісно нової методологічної позиції, що
акумулювала б у собі найкращі здобутки наукового досвіду
минулого, включивши їх у пізнавальні практики сучасності. Це
відбувається передусім у площині випрацювання адекватних
викликам часу гносеологічних стратегій, методологічних підходів і
засобів оптимізації та підвищення ефективності науково-дослідної
діяльності. Визначальним фактором цього процесу має стати концеп-
туалізація нових засад функціювання наукової та методологічної
культури як стрижневого елементу наукових досліджень.

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку науки особливо
актуалізуються проблеми, пов’язані з пошуком нових підходів і
шляхів покращення загального рівня науково-методологічної
культури, механізмів підвищення ефективності освітньої та
науково-дослідної діяльності. Такий стан справ значною мірою
пов’язаний з якісно новою ситуацією, що склалась на сучасному
ринку праці. Йдеться про потребу підготовки фахівців, які готові до
реалізації на практиці своїх знань в умовах інноваційної діяльності,
тобто діяльності, що передбачає використання нового,
нетрадиційного (інформації, ресурсів, засобів виробництва,
способів організації праці тощо). Оскільки будь-яка інновація
безпосередньо пов’язана з творчістю, то нові технології навчання,
по-перше, самі повинні мати творчий характер, а по-друге –
максимально сприяти підготовці фахівця, зорієнтованого на
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творчість. Бути інноваційним – означає нести елемент новизни,
незвичності, нетрадиційності, оригінальності при формулюванні чи
розв’язанні проблем і завдань.

Дієвим засобом оптимізації та підвищення ефективності
наукових досліджень є створення умов для продукування і
розвитку інновацій, здатних забезпечити конкурентні переваги
української науки у світі. Інноваційний аспект є провідним у
визначенні шляхів підвищення ефективності науково-дослідних
проектів, удосконалення методик і механізмів їх експертної оцінки
та перспектив упровадження і має принципове значення для
функціювання і розвитку всієї наукової сфери.

Ще одним важливим елементом оптимізації та вдосконалення
пізнавально-практичної діяльності сучасного науковця є його
комунікативна спроможність, здатність репрезентувати результати
власної діяльності широкому загалу наукового співтовариства і
водночас можливість обмінюватись інформацією з фахівцями у
різних сферах наукового пошуку, обговорювати й аналізувати як
власні здобутки, так і досягнення колег. У сучасному
глобалізованому світі роль і значення інформації, особливо у
прикладних сферах наукових досліджень, пов’язаних з розробкою та
використанням новітніх технологій і засобів важко переоцінити. У
ньому створюються небувалі раніше умови для доступу науковців до
інформації. Інформаційне поле функціювання сучасної науки стає
практично необмеженим і максимально раціоналізованим.

У контексті дослідження потенціалу засобів інформаційно-
комунікативного характеру, покращення ефективності наукових
досліджень, на нашу думку, можливе за такими напрямами:

– впровадження сучасних систем обробки, поширення,
зберігання наукової інформації та забезпечення доступу до неї
відповідних категорій фахівців. Створення мережі центрів доступу
до наукової інформації як у науково-дослідних інститутах НАН
України, так і ВНЗ, які мають статус дослідницьких, для обміну та
використання актуальної наукової інформації. Підтримка
державними та громадським організаціями наукових інтернет-
ресурсів, використання їх як простору для обговорення і дискусій із
широкого кола наукових проблем і питань;

– цілеспрямоване й активне просування української наукової
періодики в бази даних Scopus, Web of Science та ін. Однією з
ключових умов, які підвищують результативність такої діяльності є
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приведення у відповідність до світових стандартів формальних
вимог до вибору публікацій в них, оптимізація критеріїв до
сутнісного і змістовного їх наповнення. Важливим елементом тут
також є створення англомовних версій наукових видань, як
природничого, так і гуманітарного профілю;

– усунення організаційних і передусім фінансових бар’єрів для
участі українських учених у міжнародних наукових проектах і
заходах (конференціях, симпозіумах, форумах), створення умов і
віднайдення можливостей фінансування міжнародних наукових
форумів і конференцій;

– розробка механізму реалізації довготривалих чи
короткочасних стажувань українських фахівців у закордонних
науково-дослідних центрах із можливістю подальшого впровад-
ження їх результатів у сфері наукових досліджень в Україні.

Разом з тим, варто зауважити, що нині нагальною проблемою є
недостатній рівень освоєння значною частиною наукового
співтовариства технічних можливостей і комунікативних засобів, а
також неналежний рівень володіння іноземними мовами, передусім
англійською як мовою не лише міжнародного спілкування, а й
засобом міжнародної наукової комунікації.

Вивчення та використання на практиці іноземних мов сприяє
формуванню наукової та професійної культури фахівця і є важливим
засобом  висококваліфікованої професійної діяльності та професій-
ного спілкування. Вільне володіння іноземними мовами виконує не
лише комунікативну чи інформаційну функції, не останню роль тут
відіграє культуротворчий характер практичної діяльності вченого,
формування міжкультурної комунікативної компетенції, незалежно
від раси, кольору шкіри, статі, релігійних чи ідеологічних
світоглядних настанов співрозмовника. Річ у тім, що в умовах
сучасних глобалізаційних змін для людини, яка хоче досягти певних
висот, принципово важливим є формування психологічної,
професійної, світоглядної готовності та вмінь адаптуватися до різних
культур – світоглядних, релігійних, політичних, побутових, культур
мислення тощо. Тобто йдеться про такі складні явища, як культурна
(міжкультурна) адаптація і толерантність, що є важливими
факторами комунікативної взаємодії не лише в науково-освітньому,
а й у вселюдському, життєво-ціннісному значенні.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT
IN TRANSITIONAL SOCIETIES: QUO VADIS?
(Еліопулос П. Матусевич Т. Управління знанням

у суспільствах перехідного типу: quo vadis?)

When we talk about transitional societies, the main accent is on the
processuality and contextuality of the transit. Also, this "transit" cannot
be considered as a linear process, but only as a multidirectional, multi-
speed and ambivalent one. Considering the axiological sphere of
transitional society it becomes obvious that transit is not just a way
from point A to point B, from here to there. It is not just a rejection of
the current values of the point A and the preference of the future values
of the point B. At any given time the diversity of values in a
transitional society presents a variety of options, simultaneously
ongoing cancellation, (re)birth, competition, denial, and interaction of
values and ideologies. Also the development and formation of
social/political phenomena and structural changes such as the
information revolution, humanization, democratization of society,
intensification of cross-cultural communication, globalization, etc.,
have made a colossal impact on the fundamentals of social/political
systems everywhere and given rise to profound changes in the essence
of social/political institutions and practices, which in turn have given
rise to profound changes in the everyday life of people, their ideas,
interpersonal communications, moral norms, life goals and strategies.
These developments and changes contribute to the formation of a new
infrastructure of social relationships and personal communications,
leads to changing the value system, and puts the knowledge
management issues in the first place.*

*Повний текст у вигляді наукової статті буде надруковано у «Науковому віснику
Чернівецького національного університету. Філософія. Вип. 780».
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ГУМАНІТАРНО-НАУКОВИЙ СМИСЛ
ІДЕЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

Лидия Богатая (Одесса)

О ПРАКТИКАХ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОБКАХ

Начало фундаментального научного обсуждения той или иной
темы, которое предпринимается в середине второго десятилетия ХХІ
века, существенно отличается от научных дискуссий конца века про-
шлого. Это отличие связано в первую очередь с тем вниманием,
которое в последнее время было обращено на изучение различного
рода практик. Сегодня многим понятно, что рассмотрение тех или
иных проблем едва ли возможно исключительно в теоретическом
или – концептуальном ключе. Практический дискурс подобно «тиг-
лю повседневности» совершает своеобразный отбор имплантиру-
емых теоретических конструктов, которые «приживаются», «встра-
иваются» в практику повседневности или – отторгаются. Ученые и
философы могут подробно обговаривать различие взглядов на
коммуникацию Ю. Хабермаса, Н. Лумана, Б. Латура, но в «практиках
коммуникации» будет всегда оседать нечто «четвертое», весьма
отличное от теоретических первообразов. При этом понятно, что ни-
как не следует умалять важности научных обсуждений тех или иных
комммуникативных теорий. Но полезно подчеркнуть сам факт
значимости такого же внимательного исследования следов «живой»
коммуникации.

Активно развиваемое Т. Куном представление о научном
сообществе кажется чрезвычайно эффективным для анализа тех или
иных исследовательских дискуссий. Научное сообщество – это
особая среда, в которой происходит апробация, ассимиляции теоре-
тических конструктов. Подобные сообщества зарождаются вокруг
обсуждения определенной проблемы, развиваются и, наконец,
угасают, исчерпав свой идейный и коммуникативный потенциал.
Взгляд на характер развития таких сообществ позволяет диагно-
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стировать весьма своеобразный этап в их развитии, который может
быть назван этапом капсулизации или концептуальной пробкой.

На первый взгляд обнаружение концептуальных пробок дело
совсем не сложное. Как только в том или ином научном сообществе
«падает градус» интеллектуальных дискуссий, «пламенных»
обсуждений вводимых конструктов и одновременно нарастает пафос
персональных возвеличиваний, чествований, юбилеев, застолий – то
это, скорее всего, свидетельство определенного интеллектуального
истощения. Понятно, что этот процесс является закономерным и
уход старого (устаревающего) является основным условием самой
Жизни. Но главная цель привлечения внимания к «концептуальным
пробкам» состоит в следующем: любой конец содержит в себе
начало нового. Исследования той или иной концептуальной пробки
позволяют обнаружить силы, под воздействием которых
оформляется новое.

Сегодня канули в Лету синергетические увлечения многих
философов науки. Синергетика в различных ее вариантах становится
страничкой в истории. Однако все еще живы те люди, которые
значительную часть своей научной деятельности посвятили изуче-
нию и перетолковыванию синергетических конструктов. Продолжа-
ют существовать (хотя и в режиме капсулизации) некоторые синерге-
тические сообщества и это позволяет обнаруживать и анализировать
особенности той интеллектуальной пробки, которая, фактически,
закупорила синергетический проект в его постсоветской версии.

Далее, с учетом тезисного формата данного текста, будут просто
перечислены некоторые факторы, стимулирующие образование
«синергетической пробки». Эти факторы можно иначе обозначить
как силы купсулизации. Они отчетливо обнаруживают себя в
реальных коммуникативных практиках постсинергетических групп.

1. Неодоценка истинной «революционности» проекта
И. Пригожина.
В ставшей уже культовой книге И. Пригожина и И. Стенгерс

«Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой» (1986 г. –
русскоязычная версия) [2] речь идет о вступлении человечества в
новый этап Возрождения, связываемый авторами с фундамен-
тальными преобразованиями, происходящими в самой науке,
становящейся принципиально открытой (подробно эта тема
анализируется в работе [1]). С момента прогнозов Пригожина и
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Стенгерс прошло более тридцати лет. Открытость науки
действительно реализовалась в явлениях меж–, транс–
дисциплинарности, всплесках научных гуманитарных исследований,
появлении новых стремительно развивающихся наук (к примеру –
когнитологии). Однако при всех этих проявлениях открытости
науки очевидной стала и иная тенденция. В ситуации глобализации,
научной и технической конкуренции происходит «конспирация»,
«сокрытие от широкой общественности» наиболее ценных в
техническом плане естественнонаучных разработок. «Высокая» и
приносящая «золотые яйца» наука переместилась из стен
университетов в закрытые лаборатории и фактически оказалась
оторванной от всего того, что осталось технически (коммерчески)
невостребованным. Все это характеризует эпоху постнеклассики –
термин, возникший в среде российских философов науки.
Фактически, в упаковку «пост» завернули то, что по своей природе
вернее было бы определить как «прото» (термин взят в смысле,
эксплицированном М. Эпштейном в чрезвычайно знаковой статье
«De’but de sieсle, или От пост- к прото-. Манифест нового века»[3]).

Новое Возрождение, о котором мыслил И. Пригожин, с
помощью других конструктов описывали, к примеру, Ж.–Ф. Лиотар
(его проект «Нематериальное», проведенный в 1985 г. в центре
Ж. Помпиду) или Ж. Делез и Ф. Гваттари (книга «Тысяча плато»
(1980)). Это были предчувствия эпохальных эпистемических
перемен в истории человечества. Но, к сожалению, эти предчувствия
последующими исследователями были отнесены к продуктам эпохи
«пост», а не к манифестациям ситуации «прото».

2. Изменение объекта исследования.
«Синергетика 1» – как проект, развивавшийся естествоиспы-

тателями (И. Р. Пригожиным, Г. Хакеном, С. П. Курдюмовым и
их последователями) с применением специальных математи-
ческих методов, в рамках философии науки постепенно
преобразовывался в «Синергетику 2», исследовавшую уже не
столько сложные неравновесные естественные системы, сколько
сложные человекомерные системы и сами процессы изучения
сложного. Исследователи активно осуществляли перенос
конструктов «Синергетики 1» в культурологию, социологию,
психологию, языкознание,.. Естественно, это были первые пробы
возможностей междисциплинарных методологических перено-
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сов. Без сомнения, было получены определенные результаты, но
ожидаемого прорыва так и не случилось. Синергетические
конструкты, попадая в гуманитарные дисциплины, имеющие свои
методологические и концептуальные традиции и иной объект
исследования – «возбуждали», «стимулировали» соответствующую
исследовательскую среду, но все равно оставались «чужими».
Однако видится, что именно здесь для современных философов
«междисциплинарной» науки и открывается новое исследова-
тельское поле для будущих методологических прорывов.

3. Жесткий авторитаризм в ситуации сильной
неравновесности.
«Синергетика 2» и «Синергетика 3» (характеристика этих

проектов требует специальных различений) как научно-исследо-
вательские проекты формировались в условиях сильной культурной
неустойчивости, неопределенности. В подобной ситуации автори-
тарные образцы влияния на систему кажутся очевидно неприем-
лемыми. Но откуда могла взяться иная модель поведения у людей,
которые только-только вышли из жесткой авторитарной системы?
При этом интерес вызывает то, что сама практика постсоветских
научных коммуникаций все же демонстрирует возникновение
исследовательских сообществ принципиально нового типа. К
примеру, именно таким новым научным сообществом можно назвать
группу ученых, благодаря которым возникла серия уникальных
монографий под названием «Синергетическая парадигма». Или –
сообщество украинских и российских синергетиков (В.И.Аршинов,
И.С.Добронравова, ….), которые многие годы научного сотворчества
являли собой объединение РАВНЫХ. Каждый член этой группы –
звезда, а все вместе – созвездие.

Но, к сожалению, над всеми этими вдохновляющими
аномалиями все же царил дух авторитаризма. Московская школа
философов науки оказалась подверженной сильному влиянию
конструктов, введенных в свое время талантливейшим ученым –
В. С. Степиным. Человекомерность, постнеклассика очень жестко
«отформатировали» сознание многих исследователей. В результате
возникла ситуация, с одной стороны – «человекозамыкания», с
другой – зацикливания исследовательского внимания на ситуации
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«пост» в условиях переживания очевидного «прото».
Антропоцентризм все еще удерживает внимание и не дает
проявиться возможностям нового альянса человека с ТЕХНИКОЙ,
ПРИРОДОЙ, КОСМОСОМ. Человекомерность в таких условиях
становится синонимом одномерности, своеобразным скатыванием в
уже пережитую фазу Возрождения.

4. Неприятие многомерности.
Доминирующее внимание к физическому плану бытия

(который и был главным объектом изучения «Синергетики-1»),
антропоцентризм или его человекомерная версия, авторитаризм,
понимаемый как подчинение мнению одного при полном
игнорировании существования мнений других. Уже это явно
неполное перечисление причин, стимулировавших возникновение
синергетической интеллектуальной пробки, приводит к некоторой
обобщающей мысли: а не является ли все отмеченное симптомом
застревания в одномерности, неумением выйти и признать суще-
ствование других мерностей или принципиальной многомерности
самой Жизни?

Любой текст в ходе своего создания питается не только
интеллектуальными конструктами, но и обыкновенными человече-
скими эмоциями. Главная эмоция, сопровождавшая написание этого
текста может быть обозначена как «чувство, возникающее от
обнаружения нового». Многое свидетельствует о том, что ситуация
«пост» уже пройдена человечеством и мы вступаем в ситуацию
«прото», в которой и происходит перерождение одномерного
человека в человека многомерного, а это – «головокружительно-
вдохновляющая перспектива».

В уже упоминавшемся тексте М. Эпштейна есть удивительные
слова, которые характеризуют различие рисков человека Ветхого
(одномерного) и человека Нового: новый мир - это мир, в котором
«вместо риска получить пулю в сердце или камнем по голове
возникнет риск недостаточно глубокого понимания одной
музыкальной фразы, что помешает тебе совершить переход в то
девятое измерение, где тебя уже ждет встречными биениями-
резонансами сердце твоей возлюбленной» [3, с.183].
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Юрий Мелков (г. Киев)

КОММУНИКАТИВНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВАНИЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Тематика коммуникативной рациональности представляет
значительный интерес в ракурсе рассмотрения «коммуникативного
поворота», имевшего место, прежде всего, в области философии и
методологии науки ХХ века и знаменовавшего собой своеобразный
переход от анализа методов научного исследования объекта к
анализу языка описания такого объекта. Строго говоря, в подобного
рода постановке вопроса можно увидеть отход от рассмотрения и
просто признания наличия философских, онтологических и даже
гносеологических оснований познания, поскольку проблема истины,
как соответствия знания реальности, отвергается как нерелевантная,
освобождая дорогу прагматизму и релятивизму, – что, стоит
заметить, характеризует интенцию, прямо противоположную
традициям отечественного философствования, основанного на теме
сопричастности мира и человека.

А потом для рефлексии относительно значимости
коммуникативного поворота и коммуникативной рациональности и
гуманитарно-научного смысла этих концепций немаловажным было
бы обращение к их собственным основаниям, которые – в
соответствии с  общими тенденциями развития философской мысли
ХХ и XXI века – оборачиваются своего рода заменой онтоло-
гических предпосылок этическими и даже социально-полити-
ческими. Иными словами, коммуникативная рациональность не
является самоценностью и тем более попыткой замкнуть социально-
научную мысль в дискурсе закрытого сообщества, но как раз
наоборот – стремлением заложить основание открытости и
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демократизации всего социального пространства в целом. Не зря
ведь, по признанию Ю. Хабермаса, именно демократия оказывается
«волшебным словом» всей его философии.

Классическая концепция демократии основывалась на
механическо-детерминистической картине мира, свойственной
классическому же естествознанию, – а потому неудивительно, что
становление и развитие неклассического типа научной рациональ-
ности явно или неявно, но оборачивалось и оборачивается упадком
демократии – не как предвыборного лозунга или публицистической
мантры, но как фундаментальной идеи справедливого общества и
идеала политического самоуправления. Мир ХХ века оказался
чрезмерно сложным для рационального его постижения: понимание
универсума, в котором взмах крыльев бабочки в одной точке
земного шара способен вызывать природные катаклизмы на другом
конце планеты, противостоит классическому истолкованию мира как
часового механизма, устроенного предельно простым образом.
Сложность мира означает именно его непрозрачность для
рационального познания – ту самую непрозрачность, которая в
пределах правомерности классического идеала рациональности
стыдливым образом изгонялась в сферу области человеческого
сознания, обеспечивая тем самым возможность познания «точной
картины физических явлений в мире» [2, с. 5]. А потому такого рода
«непрозрачность» в теории познания оборачивается в социальной
философии и философии политики попытками обоснования недо-
стижимости «реальной» демократии – и формулировки той или иной
разновидности концепции «элит» или «авангарда». Родоначальник
«реалистической» школы в философии политики, Шумпетер,
выстраивал свою концепцию на парадоксальном умозаключении:
«Если лицам до определённого возраста не разрешают принимать
участия в голосовании, то мы не можем назвать недемократическим
государство, которое по тем же самым или иным причинам
исключает из этого процесса других людей» [4, с. 305].

Как раз против этого аргумента и направлена сама идея
коммуникативной рациональности – призванная противостоять тому
явлению современного мира, которое Ю. Хабермас ещё в 1962 г. в
своей первой крупной работе назвал «рефеодализацией
общественной сферы»: Refeudalisierung der Öffentlichkeit [5, s. 90].
Процесс такой рефеодализации заключается, прежде всего, в
обретении частными интересами непосредственных политических
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функций: крупные корпорации начинают постепенно
контролировать общественную сферу (прежде всего, через средства
массовой информации) и собственно государство. Последнее же, в
свою очередь, выступает всё более активным игроком в сфере
приватного, размывая границы частного и общественного и
превращая граждан в потребителей. Сущность сферы социального,
как справедливо утверждает немецкий мыслитель, состоит в её
универсальности, и как только какие-либо социальные группы
оказываются исключёнными из неё, она не то чтобы становится
менее полной или менее адекватной – а попросту перестаёт
существовать как таковая.

Впрочем, проблема заключается не только в принципиальной
открытости и эгалитарности демократического устройства общества
и того типа рациональности, на основании которого такое
устройство только и может быть оправдано теоретически. Дело
также и в том, что в условиях отмеченной непрозрачности мира,
которая закономерно оборачивается его, если так можно выразиться,
неспособностью выступать предметом дискурса, любые претензии
элитаристской концепции на компетентность и профессионализм
«специалистов в деле управления», профессиональных политиков в
противоположность некомпетентным якобы массам оказываются
лишёнными каких бы то ни было оснований. Проще говоря,
нерациональность социально-политического устройства означает
полную произвольность критериев определения компетентности, т.е.
тех качеств, на основании которых обладающие ими могут быть
включены в политический дискурс – а не обладающие,
соответственно, лишены доступа к процессу обсуждения и принятия
решений. В последние десятилетия самопровозглашаемая таким
образом «элита» всё с большей интенсивностью избавляется от
каких бы то ни было притязаний на соответствие классическому
аристократическому идеалу собственно элиты как сообщества
компетентных специалистов и творцов культурных ценностей. Как
показывает американский исследователь Кристофер Лэш,
современные элиты попросту «утратили точку соприкосновения с
народом», изолировали, изъяли себя из общественной жизни [1, с. 7],
– или, точнее сказать, успешно отделили свою социальную жизнь и
свой дискурс от «массового», в качестве естественного способа
«приватизации общественной сферы», о котором предупреждал
Ю. Хабермас ещё полвека назад.
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Другими словами, распространённая ныне система
представительской демократии является необоснованной как с точки
зрения практики и философии политики, так и в аспекте её
теоретических рациональных предпосылок – и порождает
абстрактного человека, некомпетентного в том деле, которым он
пытается управлять. Проблема эта зародилась в том же начале ХХ
века, что и неклассическая наука. Описывая общество того времени,
общество эпохи утверждения представительской демократии,
французский исследователь Эмиль Фаге приходил к выводу, что
демократия оказывается врагом профессионализма и специализации,
если не считать таковыми профессиональную демагогию:
«…кандидат на высокий пост, не чувствующий за собой никаких
достоинств, без труда понимает, что достигнет цели, лишь имитируя
необходимые политические взгляды, что он и делает» [3, с. 28].
Жизнь «напоказ» неминуемо ведёт к предпочтению видимости
деятельности и видимости качеств самой деятельности и самим
качествам. Более того: «Превращая человека в политика, демос
полностью лишает его души» [3, с. 31].

Тем не менее, подобного рода феноменологический подход к
философии политики ни в коей мере не является безальтернативным.
Так, концепция делиберативной демократии, разрабатываемая во
многом на основе идей коммуникативной рациональности, а также и
более радикальные варианты современной демократической теории
ориентированы на преодоление элитаризма представительской
системы как формы «закрытости» социально-политического
дискурса. Другое дело, что проблема компетентности таким образом
не решается – скорее, заменяется идеализацией коммуникации как
открытого процесса безотносительно к вопрошанию о целях
такового, – во многом, кстати уже сказать, подобно тому, как
онтологические проблемы не столько снимаются, сколько
вытесняются этическими («этика в роли онтологии»), – что всё же
однозначно лучше простого их игнорирования и замалчивания. А
потому и рефлексия относительно фундаментальных целей и ценно-
стей человеческой деятельности остаётся извечной и насущной
проблемой философской мысли, а коммуникативная рациональность
как основа построения современного общества оказывается актуаль-
ной и требующей дальнейшего развития гуманитарно-научной идеей.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СУЩНОСТЬ
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

В мышлении, основанном на противопоставлении, оппозиции
одного другому по принципу несовместимости, взаимного
исключения, есть та узость линейно канализованного рассуждения,
о которой говорят, что она возвращает нас на круги своя:
повернешь резко налево – придешь направо. Отказ от одних
шаблонов не означает еще их преодоления, ибо нет гарантии от
установления не менее жестких, непродуктивных других шаблонов.

Основанное на пустом противопоставлении и отрицании
одних форм другими, такое мышление становится малопро-
дуктивным, хотя и способно расшатывать сложившиеся
структуры. В широком плане оно само по себе еще не ведет по
пути обретений, аккумуляции прошлого опыта в интересах
будущего, а нередко может привести к таким потерям, которые
заводят нас в тупик.

В этой связи в логическом плане мы можем говорить о
противоположности диалектического мышления ортодоксаль-
ному. В свете оппозиции диалектики видны узость ориентации и
односторонность подражательного следования каким-то заранее
определенным канонам.
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Вырванные из того или иного контекста отдельные
положения, превращаемые в лозунги, играют роль именно таких
матриц, которые канонизируют содержание, так или иначе
отличающееся от первоначального контекстуального смысла.

Перестройка хозяйства на основе реформирования,
приватизации в переходный период потребовала нетрадиционных
подходов, новых форм экономико-политического и правового
анализа. Чтобы осуществить действительно эффективное
реформирование и включить развитие страны в общемировые
рыночные отношения, необходимо было найти такие решения,
которые смогли бы вывести страну из кризиса, сделать ее
производство конкурентоспособным.

Анализ сложившейся ситуации не будет полным, во-первых,
если он будет ограничен существующими подходами в
понимании управления в духе моделей: управления по типу
жестко-административного планирования или по типу рыночных
моделей в условиях развитых отношений; во-вторых, если он не
будет учитывать своеобразия специфических условий развития
страны, уровня производственной культуры и вооружения
наукоемкими технологиями. Для такого анализа кроме охвата
системы связей необходимо преодолеть инерцию рассуждения по
формально-логическому противопоставлению.

Диалектика мышления не есть простой консенсус узко
ориентированных аспектов социально-экономического мышле-
ния. Она предполагает, прежде всего, освобождение для более
глубокого анализа развития процесса на его собственной основе с
учетом изменяющихся потенциальных возможностей и форм их
осуществления. То есть требуется анализ, свободный от всякой
предвзятости, но не свободный от учета субъектной стороны
«человеческого фактора». А это последнее предполагает
дальнейшее исследование человека, так же как и условий его
развития в социалистически ориентированном производстве.
Было бы самонадеянно думать, что первые осуществленные
формы производства могли быть адекватными сложности мира, в
котором они формировались. Формы производства неизбежно
являются переходными, временными. На их основе должны были
исторически сложиться более развитые формы.

Наука с ее развитым категориально-понятийным аппаратом
имеет перспективы и возможности для своего развития и
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адекватного анализа действительности с учетом новых реалий,
однако эти возможности могут не быть реализованы в силу
идеологического и политического характера.

Кроме исторических и политических причин догматизации
анализа экономических форм производства существенное
значение имели и методологические установки. В чем
заключается особенный вред политизации в сфере науки,
экономики и других сферах жизни общества? Прежде всего, в
установлении с помощью административных методов
монополизации, огосударствления идей, форм организации и т. д.

С неизбежностью это устраняет свободную конкуренцию
идей и форм, мешает выявлению наиболее адекватных идей,
учений, проектов, развитию конструктивной деятельности,
динамичному и гармоничному процессу становления нового. В
конечном счете это тормозит своевременное преодоление того
конформизма, который сопровождает структуры власти и
становится главной доминантой управленческой деятельности.

Решающее значение при этом имеет не истина и благо
народа, а удобство, в результате чего устраняется критика, все,
что противоречит сложившимся установкам или хотя бы
напоминает противоречия. Устраняется инакомыслие, неугодные
мнения представляются «нечестными», «не заслуживающими
доверия», а то и просто квалифицируются как враждебные. Форма
власти (государственная, духовно-религиозная, административно-
командная), которая позволяет себе вмешиваться в дискуссии по
научным проблемам, экономическим вопросам, нарушает
естественный ход процессов научного, экономического развития,
неизбежно наносит ущерб, мешает развитию плюрализма мнений
как необходимого условия поиска истины, эффективных форм
организации деятельности. В условиях ограничений, когда уста-
навливаются строгие рамки «положенного» и «не положенного»,
особенный вред наносит консервативный конформизм, опираю-
щийся на структуры власти.

Социальная составляющая так или иначе участвует в
становлении и модификации содержания тех или иных положений
диалектики, в синтезе складывающихся представлений и,
наконец, в выборе субъектом той или иной позиции.

Примечательно, что приверженность диалектике общего,
особенного и единичного не мешает, а помогает увидеть



73

становление качественно новых структур. В частности, необ-
ходим ли момент «борьбы противоположностей» в единстве при
«упразднении противоположностей?» «Интеграционную диалек-
тику» можно трактовать не только в духе «исключения противо-
положностей», но и в духе включения противоположностей, всего
известного многообразия качественно различающихся форм. Без
взаимодействия форм, без противоречий процесс любого развития
обречен на затухание.

Сказанное не исключает преодоления инерции видения
борьбы противоположностей, которые нередко отождествлялись
с определенной трактовкой в духе абсолютизации классовой
борьбы. В этой связи становятся более понятными причины
абсолютизации «непримиримости» и борьбы противополож-
ностей, признания насилия как средства разрешения социально-
политических противоречий.

Ірина Григорків-Коротчук (Чернівці)

ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС
ЯК ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС

Сучасна філософія досліджує глибинні аспекти різних видів
спілкування. Це особлива площина, сповнена внутрішніх
мотивацій і зовнішніх чинників. Філософія комунікації – поле
смислів для найрізноманітніших інтерпретації, фундамент
релігійних і законодавчих норм і смисложиттєвих цінностей.
«Сьогодні дедалі частіше людину, її натуру та суспільну роль
описують за допомогою поняття hommo communicans
(комунікативна людина), де слово «комунікація» може
наповнюватися різними смислами і набувати таких значень, як 1)
співучасть, участь, спілкування; 2) взаємна передача інформації;
3) єдність. Комунікація також означає обмін, єднання чи розмову,
переміщення у просторі чи подорож» [3, с. 142].

Сучасна комунікація – процес творчий, постійний,
суперечливий, він проходить крізь усі рівні соціуму, охоплює
наукові здобутки, звичаї, моральні принципи, історичні віхи,
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національні мови, культурні особливості. «У більш загальному
плані слід зазначити, що ці аспекти охоплюють складну систему
циркуляції інформації в організації, культуру її використання,
характер впливу на виробничі відносини та ефективність спільної
діяльності людей. Ось чому комунікація постає не тільки
невід’ємним атрибутом суспільного буття людини, а й істотним
чинником впливу на його сутність, зміст і характер» [1, с. 53].

Комунікація – це підстава усіх масових зрушень і суспільних
взаємовідносин, вона  надзвичайно складний феномен, який
досліджується цілим комплексом дисциплін. Власне динамізація
процесів мови наприкінці ХХ ст. й спричинила антропоцентричне її
сприйняття. Поряд із відомими модусами в науковому обігу
постають нові лінгвофілософські поняття, наприклад, поняття
«дискурс». У найзагальнішому розумінні дискурс – це
інтерпретація, оцінка інформації, не-подія. Це те, що сам текст
потенційно містить, і те, чого в самому тексті немає чи те, що може
бути за певних умов побачене, прочитане іа зрозуміле. Завдяки
інтуїції читача (інтерпретатора) інертність речей набуває іншого
смислу, окреслює горизонти нових значень. Відбувається
вираження інтерсуб’єктивності, редукується чуттєво-реальна подія
одного суб’єкта на іншого, на найрізноманітніші соціальні ситуації.

Дискурс як тлумачення, сукупність мовленнєво-мисленнєвих
дій, пізнання, презентація світу дає поштовх до осмислення
мовної картини світу. Філософський дискурс постає як
надзвичайно різнорідний масив індивідуальних текстів, мовне
середовище. За загальними категоріями мови, її внутрішньо-
системними аналізами завуальовано присутній поняттєвий зміст,
що може розкритися лише в результаті спів-дії. «І нині дискурс
прийнято осмислювати як складне комунікативне ціле, яке поряд
із текстом та мовленнєвою комунікацією включає і нелінгвістичні
компоненти – настанов, думки, значення, дослідницькі методи
тощо, характеризується не стільки лінійним розгортанням
несуперечливих міркувань, скільки «коловими рухами»,
повторами і варіаціями теми» [6, с. 21]. Філософський дискурс
сприяє соціальній комунікації, призводить до кількісного
зростання оптимально позитивних шляхів. Він наполегливо
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розширює огляд потенційних розв’язків наболілих проблем,
ставить під сумнів настирливий консерватизм і однобічність.

Комунікація – це спосіб виявлення не тільки для іншого, а й
передусім для самого себе. Пізнати іншу річ, предмет чи й себе
неможливо без участі комунікації, спільноти. Дискурс дозволяє
«бути почутим» для інших людей. «Комунікація – це не
можливість висловитись, а потреба бути почутим, адже як часто
ми слухаємо – але не чуємо, дивимось – але не бачимо,
торкаємось – але не відчуваємо. Повноцінна комунікація формує
досконале суспільство, недарма у християнстві слово
проголошується найвищою божественною сутністю (Ів.1:5),
формуючи безумовну цінність комунікації загалом» [2, с. 5-6].

Філософський дискурс не виникає раптово, це не просто
спілкування чи спонтанне обговорення, критичне ставлення.
Передусім тут потрібна компетенція, встановлення суб’єкт-
суб’єктного зв’язку, розуміння важливості взаєморозуміння.
Дискурс передбачає рівноправність учасників, врахування
різнобічних аргументів і відсутність перешкод. Плюралізм
філософського дискурсу – це не вседозволеність. Філософський
дискурс – адекватна раціональна свідомість, інтуїтивізм. «Дискурс
– логічна і послідовна діалогічна дискусія, модель розумної та
вільної від «панування» розмови й утворення консенсусу шляхом
виключення не лише зовнішнього, а й внутрішнього тиску, що
визначається структурою мовлення» [5, с. 6].

Досліджуючи динаміку мовних спільнот, їх специфічні
проблеми організації, дискурс встановлює та реконструює базові
умови взаєморозуміння, досягнення консенсусу. Комунікація –
процес, який виходить поза межі особистісного пізнання,
аргументацій і зіставлення цінностей своїх і опонента,
формування нових морально-етичних нормативів. І водночас це
результат, відповідь, часткова ідентифікація із зовнішнім
«текстом», яким є суспільство, природа, інша особистість,
інформація. При цьому відбувається асиміляція, або ж
заперечення в межах кожної проблемної ситуації.

Одним із перших мислителів, хто звернувся до проблематики
філософського дискурсу був М. Фуко. Дискурс – «...це не просто
те, чим являють себе світові битви і смисли підкорення, а й те,
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заради чого воюють, чим воюють, влада, якою намагаються
заволодіти» [4, с. 52]. У своїх працях філософ досить
неоднозначно висловлюється про сучасне інформаційне
суспільство і той горизонт можливостей, який воно охоплює.
Дискурс має свої процедури контролю й обмеження – влада і наші
потаємні бажання. Поступово дискурс захоплює нас, стає
панувати над нами. Він формує у нашій уяві-знанні таку матрицю,
яка вже має задані параметри, правила гри. І при всій видимості
різносторонніх підходів-виходів зводить розв’язок до заданого
наперед. Дискурс – це гра, абстракція, насилля над речами,
практика, яку ми нав’язуємо іншим.

Сучасне інформаційне суспільство зменшує цінність
комунікації та збільшує швидкість та обсяг передачі інформації
– у цьому найбільший парадокс. Дискурсивність відкриває
певні можливості для її застосування. І становлення її
передбачає «повернення до джерела». Чим більше ми говоримо
про єдність, глобалізм, тим глибша прогалина в комунікаціях і
наші прагнення їх подолати.
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Тетяна Радзиняк (Чернівці)

ТРАНСВЕРСАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ РОЗУМУ

Сучасні глобалізаційні процеси дедалі частіше демонструють
зміни, які в одних випадках мають локальний характер,
виявляючись у сферах екології, економіки, політики, освіти тощо, а
в інших – охоплюють загальний розвиток соціокультурного
простору. Швидкість і характер цих змін зумовлені самою
динамікою життя, через що значно важче стає контролювати їх
засобами традиційної культури, описувати та пояснювати теоріями
і концептами, які вже втратили зв'язок з реаліями часу, або
підходять до вивчення цих змін під досить обмеженим кутом зору.

Свідомість людини, володіючи унікальною здатністю
розрізняти відмінності, типи та ієрархії різних предметів, не
наділяє їх при цьому значеннями. Такого значення предмет
набуває завдяки виявленню своїх відмінностей і функцій на межі
декількох контекстів, які стають можливими завдяки тенденціям
міждисциплінарності та трансдисциплінарності, що абсолютно не
вписуються в класичну модель пізнання, тому що передбачають
подолання інституційних бар’єрів, які десятиліттями зводилися
представниками різних наукових галузей та освітніх дисциплін.
Досі відкритим залишається питання, на якій основі повинно
відбуватися зближення та взаєморозуміння сфер, які
розвиваються в межах різних парадигм, обмежуються виключно
власною логікою когнітивних практик, формуючи при цьому
внутрішнє, локальне розуміння раціональності. «Ідея цілісного
розуму буквально на очах розпадається на автономну множину
типів раціональностей, – зазначає Анатолій Колєсніков, – що було
виражено в постулаті про остаточну диференційованість розуму
на різноманітні раціональності» [4, с. 45]. Як результат,
оголошена Максом Вебером неможливість об’єднання наук у
певній єдиній теорії трохи принизила значення розуму для
людської культури, що знайшло відгук у філософських проектах
Т. Адорно, М. Горкгаймера, Ж-Ф. Ліотара, Ж. Дельоза, Л. Вітґен-
штайна, М. Фуко, Ж. Дерріди та ін.
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Усвідомлення незворотності процесу творення конкуруючих
між собою парадигм і типів раціональностей, які їх
обґрунтовують, посприяло появі цілої низки концепцій та
інтелектуальних стратегій (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, Ю. Габермас,
Е.Морен, К.Майнцер, Е.Ласло, В.Вельш та ін.), присвячених
темам транскультурного, трансдисциплінарного та
транспарадигмального мислення. Цілком зрозуміло, що конфлікт
парадигм може бути подоланий лише завдяки узгоджуваності
їхніх відмінних систем цінностей, методологічних або технічних
прийомів, способів вимірювання, спостереження, практик тощо.
Та це, на думку Юрґена Габермаса, можливо реалізувати лише за
допомогою комунікації. Будучи досить послідовним захисником
розуму, він розвиває ідею «комунікативного розуму», головну
роль якого мислитель добачає в актуалізації потенційної
раціональності, закладеної у життєвому світі, що може бути
реалізована завдяки комунікативній дії. Філософ вважав, що
аргументовані мовні практики (дискурс) комунікативної дії,
можуть бути спрямовані не лише на досягнення консенсусу та
взаєморозуміння між комунікуючими суб’єктами, а й що завдяки
їм може бути подоланий дуалізм у філософії, чого прагнули
представники постмодернізму.

Високо оцінюючи роль комунікативної теорії у спробі
відновлення єдності розуму, німецький мислитель, дослідник
постмодернізму Вольфганг Вельш доходить висновку, що
комунікативний розум, як у свій час і модерний розум, прагне
замінити універсальні споглядання та рефлексію універсальною
комунікацією, спрощуючи при цьому соціокультурну картину,
нехтуючи відмінностями «Іншого», перетворюючи його на
«Свого». У зв’язку з чим він пропонує «розробити нову
концепцію розуму, яка б, не ігноруючи виміру справжньої
відмінності, разом з тим не віддавала би за так свої комунікативні
домагання, яка б, показуючи й оберігаючи межі між різними
формами раціональності, також сприяла би переходам і
суперечкам між ними, тим самим оновлюючи класичну функцію
розуму стосовно формоутворень розсудку» [1, р. 8]. Таким
розумом, за переконаннями Вельша, є трансверсальний розум,
головне завдання якого полягає у пошуку таких форм єдності, в
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яких би максимально зберігалася власна ідентичність «Іншого»
(не вважаючи його при цьому «Чужим», замкненим, непрозорим,
як це було характерно для постмодернізму).

Саме поняття «трансверсальності» (transversus, від лат. –
поперечний) з’являється в точних і природничих науках на початку
ХІХ століття (математика, геологія, біологія) та вже у ХХ столітті
знаходить своє втілення в соціальній та гуманітарній площині
(педагогіка, психологія, лінгвістика, економіка, соціологія,
антропологія тощо), поширюючись у подальшому на всі сфери
людського буття.

Вважається, що у філософський дискурс поняття «трансвер-
сальності» входить завдяки Жан-Поль Сартру, однак своєї яскра-
вості воно набуває вже у філософії Фелікса Гватарі, який,
розвиваючи проект трансдисциплінарного знання (космопедії),
поєднує трансцисциплінарність із трансверсальністю, примножу-
ючи завдяки цьому зв’язки між наукою та суспільством. Осмислю-
ючи оточуючий нас світ не лише як природу, а й створюваний
людиною соціальний простір, Гватарі розуміє під трансверсаль-
ністю рух між гетерогенними полюсами, розвиток таких собі
«абстрактних машин», яким властива не універсальність, а різно-
рідність (прикладом чого може слугувати історичний процес, який
завжди відбувається «впоперек» стосовно тієї чи тієї історичної
епохи чи відповідної епістеми) [див.: 3, с. 54].  Припускаючи
існування певної потенційної машинності, яка втілюється в техніці
та пов’язаному із нею соціальному та когнітивному середовищі,
філософ обґрунтовує ідею детериторіалізації для якої
визначальною інстанцією стала трансверсальність. Жиль Дельоз,
услід за Гватарі зазначає, що за допомогою «трансверсальної
машинерії» багатовимірні знакові світи перетворюються на
відкриту систему, якій властиве самовідтворення.

У концепції  Вольфганга Вельша ідея «трансверсального
розуму» дістала остаточне теоретичне обґрунтування. Трансвер-
сальність він розумів як пронизування за допомогою особливого
виду розуму різних, нічим зовні неповязаних між собою життєвих
форм, типів раціональності, видів дискурсу. Та головна
особливість цього розуму полягає саме в тому, що він не
претендує на роль суперрозуму, не зводить ці сфери до якоїсь
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універсальності, але, дотикаючись до кожної з них, забезпечує
тим самим опосередкований контакт між ними всіма. Філософ
підкреслює, що трансверсальний розум виражає внутрішні влас-
тивості розуму взагалі, а тому трансверсальні переходи між
раціональностями існували й раніше, лише залишалися поза
увагою. «Якщо ми звернемося до внутрішньої ефективності розуму,
то постійно будемо стикатися з мистецтвом транверсальності й
переходу… Такі переходи стають посередником усіх операцій
розуму й утворюють його первинні потенції… У цьому розумінні,
– зазначає Вельш, – трансверсальний розум здається мені
фундаментальним видом розуму взагалі» [2, с. 101]. Тому він
кладе його в основу своєї концепції транскультурності, яка, на
його думку, лише й може виміряти і зрозуміти сучасну культуру з
усією її складністю та різноманітністю.

Трансверсальний розум – це розум, який повертається до
однієї зі своїх основних функцій – продукуванню філософської
мудрості. Він дефрагментує соціокультурний простір, допомагає
побачити переплетіння парадигм, переставляє складники їх
раціональностей, нанизуючи на єдину смислову нитку їх
розкидані, демонструючі автономність частини. Він не торкається
змістовних понять і зберігає гносеологічну нейтральність, аналізу-
ючи парадигмальні взаємозв’язки лише засобами логіки. Тому, на
думку Вельша, трансверсальний розум залишається «чистим»
(позапредметно-орієнтовним знанням), яке універсально оперує
аналітичними і рефлективними компетенціями, «здатними бути
посередником у конфліктних ситуаціях, встановлюючи обмеженість
окремих раціональностей, реконструюючи структури парадигм і
показуючи їхню взаємну залежність і переплетення» [2, с. 104].

Розмаїтість і відсутність чітких меж реальності формує перед
людством нові запити, задоволення котрих потребує відкриття досі
невідомих, або ж неосмислених інтелектуальних горизонтів.
Трансверсальна філософія породжує сьогодні діалог, важливий для
взаєморозуміння та взаємозближення представників різних галузей
науки, прихильників різних теорій, концепцій, напрямків тощо.
Особливістю цієї філософії є те, що вона не прагне творити нові
форми знання чи типи раціональності, а зосереджується на
розкритті досі невідомих, прихованих потенцій самого розуму.
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Будучи динамічним, наскрізь просякнутим культурою, він
пронизує сфери свідомості, форми раціональності, виявляє та
піддає рефлексії специфіку власної та особливість відмінної від неї
культури.

Сучасна плюральна дійсність як ніколи потребує здійснення
переходів між різними системами смислів і взаємодії
раціональностей, що стає можливим завдяки складному
трансверсальному мисленню. Останнім часом увага до
трансверсальності лише посилюється, як до нової парадигми
філософської концептуалізації, яка б могла посприяти
радикальному перевтіленню самої ідеї філософування. Сучасний
американський філософ, науковець Кальвін Шраг, апелюючи до
філософського співтовариства, закликає його до створення
філософського проекту «спасіння цілісності відмінностей», який
дасть можливість знаходити спільні основи для інтеграції
«диверсифікованих дискурсів і соціальних практик». Саме
трансверсальний логос, на його думку, повинен посісти місце
універсального логосу, формуючи у такий спосіб вісь, на якій
триматиметься філософія нового тисячоліття.
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Іван Дутковський (Чернівці)

ТЕХНОРАЦІОНАЛЬНІСТЬ І ТЕХНОСКЕПТИЦИЗМ

Через декілька десятиліть після технологічної революції,
універсального розширення способів передачі інформації,
перетворення світу на складну систему взаємодії, повсякденного
миттєвого доступу до будь-якого віддаленого факту, що
дозволяють сучасні засоби комунікації, після появи віртуальної
реальності та розвитку соціальних мереж, технологія посіла
чільне місце поміж філософських проблем першого порядку.
Широке застосування технологічних систем на всіх рівнях життя
також сприяло переходу цієї проблематики в статус більш
досліджуваних і обговорюваних.

Технологія знаменувала появу великих систем, які містять у
собі примножені знання, випробувані методи і техніки, суспільні
інститути, комунікацію між науковцями та інженерами. Це
продукт наукових, промислових, економічних і політичних
перетворень, які визначили технологічний розвиток як
найважливіший соціокультурний чинник сучасності. Безсумнівно,
технологічний розвиток був би неможливим без наукових
досягнень тієї чи тієї доби, проте не менш правильним є те, що
будь-яке з передових наукових досліджень також уже не
обходиться без сучасних технологій. Технологія поставила науку
в залежність від засобів моделювання та обробки інформації,
автоматичних аналізаторів, передових матеріалів, складних
систем спостереження, комп’ютерних мереж тощо. Ця здатність
технології проникати в усі аспекти життя змушує нас глибоко
розмірковувати над її природою та рефлексувати над її
прогресуючим домінуванням у суспільстві.

Перше з філософських питань, яке випливає з такого стану
речей – це питання технологічної раціональності. Деніел Белл як
один із тих соціологів, які вивчали характерні риси постінду-
стріального суспільства, стверджує: «Технологія сформувала нове
визначення раціональності, новий спосіб мислення, які роблять
наголос на функціональних відношеннях і кількісних показниках.
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Критеріями продуктивності в ній є ефективність й оптимізація, тобто
використання ресурсів з найменшими витратами та зусиллями. З
цього нового визначення функціональної раціональності випливали
нові форми освіти, в яких кількісні методи інженерії та економіки
відтісняють старі принципи, які ґрунтувалися на умоглядних
побудовах, традиціях і внутрішньому сенсі» [1, с. 255].

Д. Белл у своєму твердженні акцентує увагу на двох
моментах: спершу на тому, що технологічна раціональність – нове
явище в історії, а потім на тому, що формою технологічної
раціональності є інструментальна раціональність.

Після поширення нового визначення раціональності у
філософсько-соціологічному середовищі довкола нього відразу ж
зав’язалася жвава інтелектуальна дискусія. Одні дослідники
вітали появу нової форми раціональності, інші присвятили свої
зусилля поясненню її смислу та з’ясуванню її потенціалу, а треті,
зрештою, започаткували новий тип скептицизму. Багато сучасних
філософських напрямів, які вивчали явище технології, містять
прихований сумнів стосовно самої раціональності техніки: навіть,
якщо конкретні технологічні рішення раціональні, може статися
так, що сама технологічна практика не буде раціональною. Цей
сумнів – ознака нового скептицизму, який захищає ідею того, що
технологія лише здається раціональною: домінування технології
передбачає корелятивне поширення інструментальної
раціональності; проте ця видима експансія технораціональності
маскує паралельне розширення нездатності технології брати на
себе відповідальність за нашу подальшу долю.

Скепсис виявляється в тому, що філософи, соціологи чи
економісти, які не висловлювалися радикально стосовно
технології, насправді намагалися замовчувати технологічні зміни,
ховати їх під густою сумішшю політичних і економічних
інтересів, які були істинним тлумаченням місця технології в
сучасному суспільстві. Найважливішим аспектом сучасного
скептицизму є те, що він вважає за неможливе відрізняти технічні
причини від інших – економічних, суспільних чи політичних.
Один із найвідоміших представників так званого соціального
конструктивізму, Мішель Каллон, цю позицію окреслює так:



84

«Часто вважають, що на початку інноваційного процесу
проблеми, які потребують розв’язання – здебільшого технічні, і
що економічні, соціальні, політичні чи навіть культурні
міркування вступають у дію лише на більш пізньому етапі. Проте
дедалі більше досліджень показують, що ця різниця ніколи не стає
настільки чіткою. Це особливо правильно у випадку радикальних
нововведень: від самого початку технічні, наукові, соціальні,
економічні чи політичні міркування були нерозривно пов’язані як
органічне ціле» [2, с. 78].

Чому це мислення можна вважати скептичним? Причина тут
не в утвердженні чогось, а саме у запереченні. Скептична позиція
щодо пізнання не постулює наявність соціокультурних чинників у
пізнавальному процесі, з чим важко не погодитись, а заперечує,
що істина має якийсь стосунок до нашого обґрунтованого
схвалення теорій. Скепсис щодо технології, схоже – це
заперечувати, що ефективність тісно пов’язана з технологічними
змінами, а не стверджувати, що в розвитку технології чинники
мають різну природу.

Чи є у нас причини, щоб не підтримувати ці скептичні ідеї? Чи
може розум залишатися ясним і критичним без потреби приймати
безнадійну позицію перед кожним раціональним обґрунтуванням
технологічних рішень? Навпаки, лише відмова від скептицизму
відкриває нам шлях до критичного розуміння технології.

Скепсис може спрямовуватись як на теоретичну, так і на
практичну проблематику: теоретичний скептицизм стосується
знання загалом, і наукового знання зокрема; практичний – може
орієнтуватись на такі інституції як політика чи економіка, або, в
нашому випадку, на технологічні системи. Передусім він
виявляється як критична позиція і вдає з себе своєрідну
інтелектуальну терапію, але, насправді, це позиція, яка визнає нас
нездатними до критики. Негативний аспект цієї позиції в тому, що
скепсис фактично ухиляється від відповідальності за дії та
конкретні наслідки, які стають ризикованими для дискусії.
Загальний скептицизм стосовно технології розмиває будь-яке
раціональне втручання в технологічну полеміку, сприяючи тому,
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щоб така полеміка вироджувалася в суперечку, в якій би досягав
успіху той, хто наділений владними можливостями та перевагами.

Проте крім свого практичного безсилля, скептицизм часто
ґрунтується на загальних і заплутаних твердженнях про
технологічну раціональність, які ускладнюють детальний аналіз
технологічних систем. А це – одне з найтерміновіших завдань,
оскільки в той час, як культура наділила нас дуже потужними
теоретичними інструментами для вивчення інтелектуальних
систем, практична сфера і комплекс практик, який ми називаємо
технологією, залишилися поза увагою філософської рефлексії.

Зрештою, скепсис не позбавляє, а, навпаки, посилює
ірраціональний страх перед технологічними нововведеннями.
Схвалення таких поглядів також, у результаті, перешкоджає
трансформації суспільної свідомості. Скептицизм щодо явища
технології має проблеми сумісності з раціональною позицією в
технологічній полеміці та нездатний робити пропозиції стосовно
того, як розробляти відповідні технологічні стратегії.

Проблема раціональності технології – не більше, ніж питання
раціональності технологічного вибору. Головним у цьому питанні
є те, як можуть бути раціональними технологічні рішення, в які
введено багато різнорідних акторів. І як у будь-якому
індивідуальному чи колективному рішенні ми можемо
розмірковувати як на користь, так і проти причин, які
підштовхують нас до цього рішення, але не можемо дозволити
собі потрапити під вплив надто поширеного скептицизму.
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НООНАУКИ І НООКОМУНІКОЛОГІЯ
ПРО "ПІДЛІТКОВИЙ ЕФЕКТ", ЙОГО

МИНУЛІ ТА СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ВИЯВИ

Форму тез ми обрали для прискорення руху наших
пропозицій до читачів (статті значно повільніші). Наша мета –
довести новітніми науковими фактами, що вже настав час ноонаук
і ноотехнологій, а людство має шанси вдруге в історії на основі
українських відкриттів здійснити цивілізаційний "стрибок".
Нагадаємо, що перший раз це сталось у часи Великого Трипілля,
задовго до Античності, й мало наслідком появу індоєвропейського
світу та понад 400 споріднених мов (детальні пояснення – в
авторській статті www.relga.ru, №3, 2017).

Цього ж разу з теренів України разом з початком ІІІ
тисячоліття поширюється пропозиція ліквідувати всі екологічні та
інші загрози існуванню людства через повну заміну шкідливих
алхімічних та індустріальних технологій мудрими виробництвами
і процесами, для яких ми пропонуємо назву «ноотехнології».
Перші дві з них (нанофотокаталізація, біовиготовлення
органічних пластмас) були помічені у потоці тисяч
нанотехнологій. Їх екологічна безпечність зумовлена тим, що
вони  являють собою природні процеси, вміло скеровані
науковцями на отримання потрібного для людини результату.
Єдиний недолік – мала кількість, що зумовлено банальною
неувагою (нагадаємо, що пропозиція Е. Геккеля негайно
розпочати розвиток екологічних наук стала стимулом для дій
людства... майже через 100 років!).

Ідея екологічної безпечності ноотехнологій у поєднанні зі
сподіваннями на побудову на Землі ноосфери спонукали автора
створити невелику наукову групу, запропонувати багато
ноонаук (ноофілософію, ноопедагогіку, нооісторію та ін.) й
отримати авторське свідоцтво на нооглосарій з подібними
термінами (Свідоцтво про реєстрацію № 55840, 30.07.2014,
співавтор – Корсак Ю. К.).

www.relga.ru
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У цих тезах ми пропонуємо нове поняття – ноокомунікологію
(менш гожим для української мови ми вважаємо варіант
"ноокомунікативістика"), пропонуючи поєднати у цій
комплексній сфері знань не тільки досягнення класичних
гуманітарних і природничих наук, а й той потік здобутків, що
надходить до нас у даний момент від приблизно 10 млн. науковців
PhD-рівня. Засвідчимо перспективність ноокомунікології
застосуванням відкриттів етології, когнітології,
нейромолекулярної біології та інших молодих наук у поясненні
явища з назвою "підліткова криза" та в аналізі його численних
виявів у політичній та інших сферах.

Сучасні молоді науки мають змогу поглиблено вивчати
підвид Homo Sapiens Sapiens у цілому та кожного його окремого
представника. Люди, не усвідомлюючи цього, дуже мало
відрізняються від решти приматів та інших високорозвинених
земних ссавців. У нас поєднані природні (успадковані) й
соціально-сформовані реакції та алгоритми життєдіяльності. В
певні моменти дорослішання беруть гору успадковані програми, в
інші – набута соціальна й освітня компетентність.

Автор пропонує поділяти наявні й можливі проблеми
гуманітарних і точних наук на дві групи. Перша – внутрішні
проблеми (інтрапроблеми), а друга – зовнішні проблеми
(екстрапроблеми). Вони, хоч і виникають у межах певної науки,
мають настільки широкий і комплексний характер, що
перевищують її аналітичні ресурси і можуть бути розв'язаними
лише за умови залучення інформації та методів інших наук. Для
педагогіки й досі нерозв’язаною екстрапроблемою є підліткова
криза, для політології та соціології – феномен лідерства.

Для ноокогнітологічного пояснення обох питань ми
пропонуємо застосувати досягнення молодих наук про людину
і частини ноонаук. Вони "розшифрували" чимало процесів у
нашій голові й виявили, що саме генетичні програми керують
мисленням і поведінкою підлітків чоловічої статі. У
відповідному віці у них прокидається програма дій з включення
у територіальне підліткове об'єднання. Вони, як і всі інші
чоловічі спілки, завжди мають "пірамідальну" структуру, що й
відтворено на авторському рисунку.
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Ця упорядкованість формується не демократичним
голосуванням, а через агресію і конкуренцію. Вершину
підліткової чи іншої характерної для людей суспільної піраміди
посідає лідер (домінант, або альфа-особа). Йому
підпорядковуються домінанти другого рангу (субдомінанти чи
бета-особи), а тим – особи третього рангу тощо. Пригніченими
виявляються "шістки" (зауважимо, що існує чимало доказів того,
що маленький Володя Путін свого часу опинився внизу
субпіраміди "шісток" і в даний момент виявляє всі головні риси
"сімок" – підлість, підступність, відсутність стратегічного й
критичного мислення тощо). Нещодавно точними вимірами
доведено, що за роки "підліткової кризи" цілковито
перебудовуються 4/5 мозкових структур з перетворенням дитячих
у дорослі разом з удосконаленням мозку через його спеціалізацію.
Вища освіта додала В. Путіну знань, але не могла змінити
підлітково-генетичні програми.

Тут доцільно нагадати, що за століття існування антично-
грецьких міні-державок (полісів) були на практиці випробувані
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всі теоретично можливі варіанти управління. До поганих варіантів
належать тиранія і диктатура, але серед них є щось ще гірше -
тирани-підлітки (Калігула й кілька подібних у Римі, Карл ХІІ у
Швеції тощо). Греки переконалися, що поліс впадає в екстаз
захоплення подібним "сильним лідером", тому рятували його
населення спільним нападом одразу багатьох армій та страчували
тільки тирана і його найбільш одіозних поплічників.

В історії людства існує доволі прикладів того, як діють
лідери-підлітки, яких зазвичай називають "Великими Політиками"
чи "видатними особами". Закони роботи людського мозку легко
пояснюють той факт, що навіть зараз повага до цих мега-убивць
тим вища, чим більше трупів залишилося після них. На основі
згаданих молодих і ноонаук дуже легко пояснити не тільки
поведінку В. Путіна, його лексикон та дії, а й ейфорію більшості
населення Росії від появи "ефективного керівника, який піднімає
Державу з колін".

Зі сказаного випливає, що для народу і держави варіант
"справжнього" альфа-лідера набагато кращий від підлітка-тирана.
Та історія людства свідчить, що найбільшого досягали ті з них,
хто щиро прислухався до порад нечисленних "непірамідальників",
обдарованих критичним мисленням і створених Природою для
примноження знань і вмінь задля порадництва та порятунку
ближніх. Досить нагадати про успіхи подібного тандему в Греції
(Македонський + Аристотель) чи Монголії (Чингісхан + мудрець-
китаєць). У межах ноокомунікології вкажемо, що сучасний і
доволі своєрідний варіант подібного тандему спирається на
використання знань американського науковця Дж. Ріфкіна групою
керівників Європейського Союзу на чолі з А. Меркель.

Ноонауки і ноокомунікологія засвідчують, що ніколи більше
не повернуться часи, коли всі билися з усіма одночасно на всіх
кордонах, тому сформовані за десятки мільйонів розвитку й
еволюції зграйних ссавців риси лідерів-агресорів стали зайвими і
почасти небезпечними. У наш час найуспішніші соціуми – в
Ірландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції тощо – відзначаються не
просто "демократією", а багатопірамідальністю. У них немає ні
"національних супер-лідерів", ні потреби в них. Тамтешні соціуми
– це багатоманіття паралельних структур і об'єднань на чолі з
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професіоналами. Жіночий інтелект так само важливий для
суспільства, як і чоловічий. Наявні в цих державах альфа-лідери не
мають жодної змоги швиденько організувати суперпіраміду
засобами демагогії та залякуванням громадян "зовнішнім ворогом".

Україна, на жаль, ще недостатньо доросла як для відмови від
міфологізації суспільної ролі "видатних особистостей", так і для
використання інтелекту й життєвих програм жіноцтва. Та Бог на
нашому боці й посприяв початку поширення з наших теренів
"другого одуховлення" людства. Цього разу йдеться про
використання ноонаук і ноотехнологій.

Юрій  Корсак (Київ)

КОРИСНІСТЬ НООКОМУНІКОЛОГІЇ
В ЗАХИСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ

Безперечно, що продовження технологічного поступу ще
більше знизить вартість одиниці інформації, спростить людям
безперервне спілкування, але не зможе ліквідувати явище
свідомого чи несвідомого поширення неправдивих повідомлень,
припинити їх використання для досягнення емоційних травм,
уражень психіки, пошкоджень нервової системи, навіть порушень
у роботі головного мозку. Процес створення і застосування цих
шкідливих сигналів отримав назву консцієнтальної війни. У ній
перемога досягається через деструкцію свідомості і скерування
мислення уражених на виконання цілей, бажаних для ініціаторів
цього високотехнологічного нападу.

Так сталося, що Україна перебуває в епіцентрі грандіозної
консцієнтальної війни, яку з моменту відновлення її незалежності
проводять різні політичні, економічні, військові об'єднання,
зокрема Росія, США, НАТО, ЄС. На жаль, українці мало знають
про характер та особливості консцієнтальної війни, що й зробило
нас порівняно легкою здобиччю для іноземних нападників.

У цих тезах ми викладемо елементи ноокомунікології - нового
сектору знань, корисного для захисту студентів і всього населення
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України від шкідливих інформаційних впливів. Він включає
досягнення класичних гуманітарних наук і ту новітню інформацію
про людину і соціум, яку швидко накопичують молоді точні
науки, які вивчають їх об'єктивно і глибоко як загалом (етологія,
екологія людини), так і на молекулярному рівні
(нейромолекулярна біологія, когнітологія та ін.).

Етологія (в англомовних державах більш відома під назвою
"еволюційна психологія") своїм основним завданням вважає
з'ясування сумірності неусвідомленого і розумного у мисленні та
прийнятті рішень людиною. Науковці сподіваються визначити
відсоток "автоматичного" (успадкованого генетично) й
соціального в процесі діяльності нашого головного мозку,
вивчаючи всі розвинені види й геофізичні умови їхнього
існування, порівнюючи поведінку, реакції на чинники довкілля і
взаємодію окремих істот між собою.

Сучасна розумна людина, яка лише за кілька десятків тисяч
років заселила всю планету і збільшила чисельність, як мінімум, у
мільйон разів, є кінцевою віхою складного і тривалого процесу
еволюції невеликих ссавців із груповим характером розселення.
Тут слово груповий має особливе значення, адже відокремлені
особини не мали шансів на тривале життя (втім, як і мінімальні за
складом родини). Усі чинники діяли в одному напрямі –
відшліфувати засади поведінки й характер індивідуальних реакцій
на тривале та малоконфліктне перебування у складі груп, що
налічують понад десять осіб, де чисельність і взаємозахист під час
небезпек підвищували шанси на появу дітей і збереження життя.

Отже, всі значні риси людини еволюціонували на користь
ефективного співжиття у групах і стійкого групового
співіснування у складі великих родин чи племен.

Узагальнимо відкриття наук про людину в цій темі:
1) зміни, вдосконалення і закони діяльності головного мозку

кожної особи орієнтовані на стійкість груп;
2) взаємодії всередині групи, незважаючи на можливі дрібні

сутички чи індивідуальне суперництво, були спрямовані на
зміцнення групи і підвищення тривалості її існування;

3) практична неминучість суперництва з сусідніми групами за
природні ресурси всіх видів формувала спроможність вистояти у
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цій боротьбі, відстояти своє, а в разі сприятливої випадковості –
ще й захопити чуже;

4) особи чоловічої статі ще в підлітковому віці спонтанно
формують упорядковану (пірамідальну, а не багатовершинну)
структуру групи з лідерством альфа-самця. У дорослому віці це
перетвориться на армію групи, тому інстинктивні програми
дорослішання змушують нові генерації вдосконалювати структуру
цієї піраміди. Дуже важливим для долі племен ми вважаємо
формування менших об'єднань з 2-3 підлітків, що мають
нейротичний характер потягу один до одного (дитяча дружба),
значної довіри й залежності, що пізніше зберігається до кінця
життя. Подібні дитячі й підліткові об'єднання на основі генетичних
програм готуються до майбутніх війн із сусідніми групами (ігри у
хованки, шпигунські дії, вправляння в колективному нападі й
захисті тощо). Ці програми діють автоматично, а не активізуються
після лекцій чи пояснень старших;

5) багаторічна стійкість племені неможлива тоді, коли всі її
члени є справжніми особистостями, що думають самостійно і
згідні виконувати лише ті накази, які вони самі визнали
правильними й доцільними. Природний добір не залишив племен
із надміром самостійних, неслухняних і незалежних членів. Саме
тому головний мозок сучасних чоловіків і генетичні програми
поведінки пристосовані до підпорядкування, до обожнювання осіб
на альфа-позиціях. Історія людства дає безліч прикладів подібної
екзальтації й захопленості лідерами, ця риса не зникла у людей і
зараз, і цьому є багато підтверджень;

6) абсолютна більшість учасників груп Homo Sapiens радісно
сприймає накази, підкоряється силі та визнаним авторитетам,
мало опирається пропаганді й спробам витіснити те, у що вони
вірили раніше. Це зовсім не розсудливі істоти з непохитними
переконаннями, що планують життя на роки вперед. Дуже
невелика кількість представників з іншими генетичними
програмами поведінки, критичним мисленням і цілковито
самостійними поглядами (наприклад, незалежні журналісти,
письменники, політичні діячі) мало загрожувала формуванню
суспільних пірамід та їхній стійкості.
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Усе це вважаємо цілком достатнім для головного висновку —
мільйони років еволюції ссавців із груповою суспільною
організацією сформували "людину слухняну" (Homo Obedientes),
для якої характерна недостатня опірність в умовах сучасних
консцієнтальних війн і майже тотальної неправдивості
загальнодоступної інформації.

Вдалим прикладом використання засобів психологічного
впливу є інформаційний простір, який формують медіа-засоби
сучасної Російської Федерації. Американський журналіст
В. Канцельсон упродовж тижня отримував інформацію тільки з
офіційних ЗМІ Росії й пізніше щиро визнав, що розпочав їй
вірити: "Пропаганда Росії працює, змушуючи вашу праву півкулю
мозку (емоційну) переважати над лівою (логічною), одночасно
засмічуючи всі ваші логічні фільтри... Факти – це не те, чим
переймається російське телебачення. Тільки емоційні образи"
(http://newsland.com/news/detail/id/1503158/). У Росії щойно
акцентоване слово "емоція" стало провідним поняттям
заангажованих журналістів і головним критерієм позитивної чи
негативної оцінки друкованих, інтернет-, радіо- і телевізійних
матеріалів. Чим більше емоцій викликає матеріал, тим вищий
заробіток його авторів і тим більше шансів отримати від власників
медіа-ресурсів нагороду за ефективну роботу.

Таке домінування емоційного складника в структурі
сприйняття інформації є наслідком механізмів пам'яті нашого
головного мозку. Нейтральна інформація чи інші довільні сигнали
сприймаються, обробляються та використовуються короткий час до
моменту втрати їхньої корисності (приклад, реакція на вокзальне
оголошення про прибуття потягів). Лише ультраважлива
інформація (найчастіше зорова) викликає емоційну реакцію і
фіксується майже назавжди (деталі цієї фіксації в нашому
головному мозку науковці з'ясували зовсім нещодавно).

Для всіх організаторів консцієнтальних війн важливим є той
факт, що головний мозок людини фіксує і запам'ятовує негативну
емоційно марковану інформацію назавжди. Жодними іншими
сигналами, поясненнями чи вибаченнями стерти цей запис
неможливо. Саме тому випуски новин у всьому світі нашпиговані
негативними сюжетами. Це цікаво, захопливо, ефективно.

http://newsland.com/news/detail/id/1503158/
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З генетично успадкованої спроможності нашого головного
мозку міцно запам'ятовувати інформацію, що викликає сильні
емоції, випливають, як мінімум, два висновки:

– навіть спростована емоційно насичена неправда назавжди
зберігається у пам'яті людей і цим мимоволі продовжує слугувати
меті організаторів консцієнтальних атак. Хоч люди й дізнаються
правду, але шок від брехні продовжує здійснювати той вплив,
якого бажали агресори;

– у жодної людини немає засобів захисту від організованого
підступним ворогом емоційного впливу вказаними і багатьма
іншими засобами з арсеналу організаторів консцієнтальної війни.
Як дотик до дроту під електричною напругою гарантовано вражає
нервову систему і м'язи людини, так і необережне спостереження
продуманих та організованих продуцентами сюжетів з високою
емоційною насиченістю неминуче уразить головний мозок.

Однак із цього прикрого факту не слід робити висновок про
недоцільність будь-яких дій на випередження з метою формування
хоч би мінімального рівня опірності та стійкості у молоді й інших
громадян України. Це тема для окремих досліджень, а загалом –
важливе завдання нашої ноокомунікології.

Тамара Кірик (Київ)

ПРО НООЛЕКСИКОН І ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ
У НООКОМУНІКОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

У центрі уваги цих тез – аналіз пропозиції використання у
філософії освіти та в усій освітній сфері нових термінів, які
формують ноолексикон. У щоденній діяльності медичних та
інших вищих шкіл викладачі й студенти змушені взаємодіяти у
швидкоплинних умовах зовнішнього інформаційного середовища,
в якому матеріальні засоби і відповідний лексикон для його
обслуговування зростає безперервно і зазвичай непередбачувано.

Зі сфери дослідження головного мозку йдуть повідомлення
про нові відкриття, прогнози поєднання його структур з е-
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інформаційними засобами (комп’ютерними та іншими) не тільки
для надання зору сліпим особам, а й для мало не миттєвого запису
в голову всієї інформації, яку накопичило людство.

Можливо, що саме так і станеться ще до середини ХХІ ст.,
але завданням автора і його колег лишається спілкування зі
студентами в тих умовах, які існують саме зараз, демонстрація їм
зразків фахової діяльності та попередження про ті можливі умови,
з якими вони зустрінуться в майбутньому під час своєї праці через
декілька, або й багато років. Для виконання цього завдання
критично важливим є знати і використовувати якомога новіший
лексикон, бути обізнаним не тільки в термінах з класичних
розділів філософії чи іншої науки, а й в інноваціях та найбільш
перспективних для майбутнього використання поняттях. На наш
погляд, у працях наших колег-філософів тема «нова термінологія»
не належить до пріоритетних, хоч вона заслуговує на поглиблене
вивчення з одночасним аналізом його майбутнього використання.

Згідно з другим головним законом класичної філософії,
накопичення фактологічної інформації в якійсь сфері неминуче
спричинює якісні зміни і в ній, і в споріднених зонах. Прикладом
цього ми вважаємо розгортання наукової діяльності українського
фахівця з інформатики і комп’ютерних технологій
О. Я. Анопрієнка, який увів поняття «ноолексикон». У статті
«Ноокомпьютинг» (Информатика и компьютерные технологии. –
2011. – №1. – С. 10-23) він здійснив дуже цікавий аналіз великої
кількості ноотермінів. У центрі його уваги аналіз досягнень
прогресу в комп’ютерній техніці та соціальних мережах.

Не заперечуючи лідерства слова «ноосфера», ми не можемо
погодитися з О. Анопрієнком у тому, що головною магістраллю
розвитку та використання всього ноолексикону буде підвищення
значення запропонованого ним поняття «ноокомп’ютинг» з
одночасним зменшенням уваги до понять «ноотехнології»,
«нооетика», «нооекономіка» тощо (його приналежність до світу
«технарів» пояснює відсутність слова «ноогуманізм»). Він
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переконаний у тому, що еволюція людства піде шляхом розвитку
Інтернету з трансформацією його в Ноонет (тотально-глобальну
мережу), а не скерується на матеріальне забезпечення населення
Землі, на перехід людства до ноотехнологій, спроможних
ліквідувати екологічні загрози та підвищити якість життя усіх
мешканців планети. Ми проти відсутності філософського терміну
«ноогуманізм», проти неуваги до значення та використання
поняття «ноотехнології».

Оцінюючи можливу роль у вищій школі та в усій сфері освіти і
культури цих двох термінів, насамперед вкажемо на сукупність
наукових праць 2000-2017 рр. нашого співвітчизника К. Корсака та
членів його невеликої наукової школи. Їх головним досягненням є
відкриття і детальний аналіз перших в історії людства екологічно
безпечних процесів і засобів життєзабезпечення людей, які вони
назвали «ноотехнологіями» і дали таке визначення цього
фундаментального поняття, з якого може розпочатися нова ера в
соціально-економічній історії людства (свого часу таку ж роль
відіграло поняття «екологія»): «“Ноотехнології” – мудрі способи
виробництва та інші соціальні чи економічні процеси, які дають
можливість для всієї популяції людей співіснувати з біосферою, не
пошкоджуючи її і не зменшуючи її різноманіття. Подібна повна
екологічна безпечність ноотехнологій забезпечується тим, що
людина мудро скеровує природні процеси в бажаному для себе
напрямі, не порушуючи цим їх нормального плину, не
перетворюючи на засіб знищення спершу біосфери, а відтак – і
всього людства. Якщо людство ще до середини XXI ст. буде
спроможне відмовитися від індустріальних виробництв і замінити
їх ноотехнологіями, то стане цілком можливим і сталий розвиток, і
поєднання зростання чисельності людства з підвищенням якості
життя кожного громадянина.»

(URL: http://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2014/WOU_2_2014.pdf).

http://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2014/WOU_2_2014.pdf
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСМИСЛЕННЯ
КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇЇ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ

Владимир Возняк,
Анна–Любовь Бурса (Дрогобич)

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ КОММУНИКАЦИИ

На поверхности выглядит так, что коммуникация есть то, во
что включается человек. Однако в сущности всё не так: именно
коммуникация порождает человека, собственно человеческое в
человеке. Индивид присваивает опыт других, опыт рода
сверхбиологическим способом, присваивает как культуру,
оказывается способным нести в себе опыт рода не в генофонде,
не через природные механизмы, а совсем иначе – в сознании,
сознанием. Собственно, последнее и означает – со-знание,
совместное знание как моя индивидуальная способность. Форма,
схема совместно-разделённой (то есть – конкретно-всеобщей)
деятельности присваивается индивидом как собственная
способность, как единственно возможный способ его, индивида,
отношения к миру и к самому себе.

Филогенетически поворот к человеку начинался с ухода
внутрь, в «самость», иначе говоря – с «интериоризации» схем
внешне-предметной коллективной деятельности. Но откуда берётся
сама способность к интериоризации? С чего начинается человек? –
С другого человека. Ф. Т. Михайлов начало человека
непосредственно связывает с феноменом «обращений»: «Нерас-
членимый атом духовно-практического бытия людей – это не что
иное, как сохраняющее и изменяющее их жизнь обращение друг к
другу и к себе самим. Субъективно целеустремлённое обращение к
субъективности друг друга» [1, c. 79]. Именно в таких обращениях
– происходит «акт рождения в человеке осознаваемого
объективного мира, а главное – это акт рождения реально-
идеальной сути его тождества со своим родом – с человечеством»



98

[1, c. 80]. Именно в сплошности подобных обращений и
зарождается способность «ухода внутрь», впускания в себя других,
рода, человечества. Кстати, способность к подобному «впусканию
вовнутрь», принятию и есть, собственно, душа, душевность.
«Обращение» в концепции Ф. Т. Михайлова глубже просто
отношения, связи, взаимодействия, ведь оно идёт из самой
субъективности – к субъективности другого: «...возникновению и
развитию духовной сущности своей психики каждый индивид
Homo sapiens обязан лишь своему собственному субъективному
устремлению ... к полному сроднению с субъективностью других
людей. И прежде всего – с эмоциональными переживаниями
каждым из них своей способности суждения о ... совместно
творимом их общем будущем» [2, c. 67]. А посему:
«Порождающим и сохраняющим человека отношением было, есть
и навсегда останется отношение к субъективности других людей,
ищущее со-чувствия, со-мыслия (со-знания) и со-гласия в со-
действии с ними, формирующее мотивацию их и его поведения,
способное обеспечить расширенное воспроизводство средств к
жизни и главных его условий: самоорганизующейся общности
людей, креативной и когнитивной духовной и духовно-
практической его продуктивности. Порождающее отношение, как и
всякое отношение чего-то к чему-то, включает в себя не два, а три
активно “действующих лица”: то, что относится, то, к чему оно
относится, и само связывающее их отношение – связку. В этом
смысле всякое (тем более порождающее) отношение обратимо: все
его три элемента с равной необходимостью порождают своё
единство, свою целостность» [3, c. 500].

Если серьезно отнестись к приведенным выше
размышлениям, то коммуникация предстает не просто неким
«измерением» человеческого бытия, но самим его основанием.
Поэтому знание как таковое (и в первую очередь – гуманитарное)
не просто несет в себе коммуникативную составляющую: оно
коммуникативно с самого «начала», оно коммуникативно и во
всевозможных способах своего выявления и реализации.
Игнорирование этого факта, в свою очередь, закрывает нам
доступ к адекватному пониманию природы гуманитарного знания.
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Валерій Загороднюк (Київ)

КОМУНІКАЦІЯ І ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ

Зміна епохи Модерну реаліями постмодерну супроводжується
низкою поворотів у філософії. Власне суть повороту одна, та
залежно від ракурсу в поле зору дослідників потрапляють різні
його аспекти. На зміну гносеології як домінанти модерного
філософування приходить онтологія, причому не онтологія
аристотелівського штибу, а саме соціальна онтологія. Така
переорієнтація зумовлена тим, що у фокус дослідження потрапляє
людина, її буття у світі. Зрозуміло, що аналізу гносеологічного
суб’єкт-об’єктного відношення для розкриття всього багатства
світу людини недостатньо. Тому цей поворот до онтології буття
людини називають ще й антропологічним поворотом. Якщо
врахувати, що для одного з фундаторів онтологічного повороту у
філософії М. Гайдеґера домівкою буття людини є мова, то його
концепцію, поряд із концепцією пізнього Л. Вітгенштайна,
можна вважати первісною версією лінгвістичного повороту. А
оскільки постмодерне дослідження мови акцентується не на
синтаксисі чи семантиці, а передусім на прагматиці, де мова не
відокремлена від її носія – людини, то можна говорити і про
прагматичний поворот у сучасній філософії.

Подібна теза зовсім не означає, що гносеологія вичерпала
можливості свого розвитку і має зійти з історичної арени, як
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вважають окремі сучасні мислителі. Більш того, нині все частіше
говорять про епістемологічний або когнітивний поворот у філософії.

Отже, від гносеології до онтології буття людини – це
магістральний шлях розвитку філософії, що рухається від
Модерну до постмодерну. В межах зазначеної переорієнтації
можна говорити і комунікативний поворот у філософії, адже саме
людська комунікація поступово зміщується у фокус сучасного
філософування. Втім, я не ставлю за мету детально розглянути
місце комунікативного повороту серед інших сучасних поворотів
у філософії. Варто показати, яким чином цей поворот вплинув на
розуміння традиційних філософських категорій, зокрема такої
категорії, як трансценденція.

Трансцендентальна (від лат. transcendens — той, що виходить
за межі) традиція сягає філософії Платона. Згідно з його відомою
притчею, людство нагадує в’язнів, які все своє життя закуті в
печері спиною до виходу і про реальне життя можуть судити
лише за своєрідним театром тіней, який вони спостерігають на
стіні печери. Єдиним справжнім буттям, на думку Платона, є саме
трансцендентний, потойбічний світ вічних і незмінних ідей, який
протистоїть небуттю, ототожнюваному з матерією. Саме
онтологія трансцендентного світу ідей – у центрі уваги Платона.
Гносеологічний зріз вивчення трансцендентного підпорядкований
і є вторинним щодо онтологічного.

Такий пріоритет онтологічних характеристик трансцен-
дентного над його гносеологічними характеристиками ми поди-
буємо і в середньовічній схоластиці, де, власне, вперше і з’явився
сам термін «трансцендентальний». Поняттям трансценденталії
позначали вищі універсальні роди буття, які виходили за сферу
обмеженого існування людини, за межі скінченного, емпіричного
світу. До таких трансценденталій належали поняття: сутнього,
єдиного, благого, істинного. Мета пізнання полягала не у вивченні
речей самих собою, а у розкритті їх трансцендентного,
божественного сми смислу.

Прикметною особливістю епохи Модерну є зміщення уваги
філософів від царини онтології у сферу гносеології. І одним із
центральних тут було питання про достовірність, обґрунтованість
і межі людського знання, у кінцевому підсумку, про основи



101

власного утвердження людини у світі. Cogito ergo sum (мислю,
отже існую) – ця знаменита теза Р. Декарта є яскравим свідченням
гносеологічного повороту у філософії в цілому, і в дослідженні
проблеми трансцендентного зокрема. Проте маніфестацією цього
принципу суть справи не вичерпується. Якщо ми зрікаємося будь-
яких традицій і авторитетів на користь власного «Я», то на
підставі чого можна розраховувати на досягнення аподиктичного,
тобто загального і необхідного знання? Відповідь на це запитання
полягає, на думку Декарта, в здатності людини до
трансцендування меж власного досвіду. Прорив людини у царину
об’єктивного, загального, істинного можливий завдяки існуванню
більш досконалої, ніж людина, істоти, якою є Бог. Саме
природжена апріорна трансцендентальна ідея Бога і постає
гарантом істинності пізнавального досвіду людини.

Подальшого розвитку ця тема набуває в німецькій класичній
філософії, зокрема в І. Канта. І в цьому плані трансценденталізм,
апріоризм Канта як умова і запорука пізнання є не чим іншим, як
прихованою апеляцією до соціальної природи пізнання, до
соціальної пам’яті людства, яка стає гарантом неперервності
пізнавального досвіду. Справді, подолати недолугості дилеми
емпіризм-раціоналізм у пізнанні можна було лише шляхом виходу за
межі скінченного індивідуального суб’єкта пізнання, дійшовши
висновку про існування апріорних трансцендентальних форм
споглядання і мислення. Зазначимо, що стосовно індивідуального
суб’єкта пізнання категорійні структури мислення є насправді
апріорними, тобто вони передують індивідові, існують до і
незалежно від нього

Активний суб’єкт пізнання за допомогою трансценден-
тальних апріорних форм розсудку будує свій власний світ. Усе,
що перебуває поза сферою його активності, є річчю в собі. За
такого гносеологічного тлумачення речі-у-собі як певної межі
нашого знання світу потрібно критично ставитися до звинувачень
Канта в агностицизмі. Адже завжди існує якась частина
об’єктивної реальності, яка ще не втягнута у горнило людської
практичної та пізнавальної діяльності, тобто яка ще не стала
об’єктом і про яку ми справді нічого не можемо сказати.
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Водночас обмеження компетенції розуму вивільняє місце для
віри. До речі, на цій підставі Кант прагнув виокремити поняття
трансцендентальний і трансцендентний, розуміючи під останнім те,
перед чим безсиле теоретичне пізнання, і що є предметом віри (Бог,
душа, безсмертя тощо). Проте нерідко Кант вживав ці поняття і як
синоніми, витлумачуючи їх як апріорні умови пізнання.

Отже, трансценденталізм кантівського штибу не зміг до кінця
вирішити проблему обґрунтування знання, його істинності.
Великий крок у цьому напрямі робить Гегель. У його філософії
трансцендентальний суб’єкт стає абсолютним суб’єктом, який не
лише пізнає світ, а й творить його. Тому знання про світ як
продукт власного творіння для такого суб’єкта є абсолютно
легітимним, достовірним, прозорим та істинним. Індивідуальний
суб’єкт міг пізнавати світ завдяки трансценденції, тобто виходу за
межі власного досвіду, шляхом наближення до
трансцендентального, абсолютного суб’єкта.

На відміну від модерної традиції, новітня філософія, за
свідченням Ю. Габермаса, полишає поле класичної філософії
свідомості, й місце суб’єкта пізнання, який усе робить предметом
своєї рефлексії, заступає спілкування, що є домівкою інтер-
суб’єктивності і «життєвим світом» людини. Перефразувавши
К. Ясперса, можна сказати, що комунікація і є трансценденцією. З
поворотом до інтерсуб’єктивності трансцендентальна філософія, на
думку В. Гьосле, сприймає один з основних мотивів післяге-
гелівської філософії, адже тема інтерсуб’єктивності об’єднує
представників різних багато в чому протилежних течій XIX-XX
століть, а саме: антропологію Фейєрбаха, прагматизм Пірса,
діалогічну філософію від Ебнера до Бубера, феноменологію
Гуссерля, екзистенціалізм Гайдеґера, Ясперса і Сартра, філософію
мови пізнього Вітгенштайна, герменевтику Гадамера тощо. Отже,
ми маємо справу з новою філософською парадигмою для вивчення
трансцендентального. На місце класичних структур свідомості
приходять некласичні інтерсуб’єктивні структури і мовленнєво-
комунікативні опосередкування практичної діяльності та мислення;
а глибинні смисло- і нормотвірні функції засадничені не
трансцендентальним суб’єктом, а трансцендентальною комунік-
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ацією. Цю нову філософську парадигму називають трансцен-
дентальною прагматикою.

Трансцендентально-прагматична рефлексія, на думку її
прихильників, дає змогу встановити загальність і достовірність
наукових ідеалів і етичних норм. За її допомогою можливе
завершене обґрунтування моральних норм і цінностей, тобто
виявлення таких засновків, які не потребують подальшого
обґрунтування. І якщо такі засновки у трансценденталізмі
класичної філософії відшукувались у царині свідомості, то в
трансцендентальній прагматиці вони виявляються дискурсивно,
шляхом експлікації ідеалу комунікативної спільноти.

Отже, представники новітньої філософії багато в чому
відтворюють ту саму схему, яка була притаманна класичному
трансценденталізмові. Тільки місце свідомості мислення як
гаранта достовірності знання тут посідає комунікація як запорука
універсальності етичних норм. Трансцендентальна, ідеальна
комунікація Апеля не виводиться з реальної комунікації, а існує
апріорно, виконуючи функцію регулятивного принципу (на
кшталт трансцендентальної єдності самосвідомості Канта). Тому,
як і Кант, Апель зрештою змушений звертатися до віри.

Проте існує й суттєва відмінність між класичною та
некласичною трансцендентальною філософією. Остання не є
трансцендентальною філософією у традиційному спекулятивно-
ідеалістичному розумінні. Вона має реальний емпіричний зміст,
який полягає у вивченні міжлюдських стосунків. Тому, мабуть, не
випадково Габермас визначає трансцендентальну прагматику як
універсальну чи формальну, надаючи їй певного «поцейбічного»
виміру, на відміну від «потойбічної» природи трансцендентального
в класичній філософії. Тим самим представники
трансцендентальної прагматики приєднуються до традиції
некласичного вивчення «поцейбічної» (за влучним висловом
А. Гелена) природи трансцендентального, яка у самого Гелена
відображена в концепції «соціальних інститутів». Спробу поєднати
вказані вище традиції дослідження трансцендентального, надати
більш універсального змісту трансценденції як комунікації між
людьми зробили представники філософського персоналізму,
зокрема лідер французького персоналізму Е. Муньє. Колізія, на яку
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наштовхнулися персоналісти у витлумаченні трансценденції,
полягає в тому, що остання зображувалась як щось безособове, чи
то у вигляді апріорних цінностей (М. Шелер), знеособленого Бога
(релігійна філософія), або зводилася до «суми детермінізмів»,
безособових законів історії.

Е. Муньє робить наголос на трансценденції, котра існує
поміж людьми. У цьому плані його філософія була предтечею
новітньої комунікативної філософії. Проте акцентом на
комунікативній природі трансцендентального справа не
вичерпується. Як уже зазначалося вітчизняними дослідниками, у
Муньє трансценденція, котра існує поміж людьми, не
обмежується лише людськими інтерсуб’єктивними стосунками.
Вона наснажується трансценденцією більш універсального
характеру, яка виходить за межі даних стосунків і навіть за межі
світу. Саме так розглядав людську здатність до трансценденції
засновник філософської антропології М. Шелер.

Отже, трансцендентне, з погляду персоналістів, існує лише
через іманентне, через людську діяльність і міжлюдські
відносини. Визнання трансцендентального не означає, що існує
якась «потойбічна» цілком завершена історія, яку люди як
маріонетки розігрують згідно з Вищим замислом. Навпаки, історія
має сенс завдяки здатності людини до трансценденції. Вона є
витвором людини і цей витвір містить щось священне, бо він
виходить за межі самого себе, в ньому є щось більше, ніж він сам.

Завдяки людській здатності до трансценденції твориться не
лише історія. Ця здатність уможливлює існування справжніх
міжлюдських стосунків, сприяє становленню власного «Я». Адже
рух мого особистого буття до «іншого» виявляється також і рухом до
самого себе. Таким чином, трансцендентне, до якого рухається
кожна особистість – воно і поза нею, воно і поміж різними
особистостями, воно також і всередині кожного з нас.

Враховуючи цю обставину, а також загальну тенденцію
витлумачення трансцендентного в історії філософії, яка
ознаменувалася поворотом від його «потойбічного» до
«поцейбічного» виміру, зазначимо, що бінарна опозиція
трансцендентне – іманентне нині розширилася до своєрідної тріади:
іманентне – трансцендентне – трансцендентне-в-іманентному.
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Александр Шохов (Одесса)

КОММУНИКАЦИЯ И ДЕЦЕНТРИРОВАННОЕ
МИРОПОНИМАНИЕ

Позиция исследователя, его саморасположение по отношению
к ситуации исследования играют важную роль в том, какие именно
возможности откроются ему для решения исследовательских задач.
М.Фуко, анализируя картину Диего Веласкеса «Менины», пишет,
что она зафиксировала принципиально новую позицию
наблюдателя (вместе с которой возникла «особая диспозиция
эпистемы» [2, с. 334]), когда «появляется человек в его
двусмысленном положении познаваемого объекта и познающего
субъекта; разом и властитель и подданный, наблюдатель и
наблюдаемый, он возникает в том самом, предуказанном  ему в
«Менинах» королевском месте, где его реальное присутствие столь
долго было невозможно» [2, с. 333–334].

В чём же состоит особенность этого «предуказанного»
королевского места, обозначенного Диего Веласкесом в
«Менинах»? Зритель оказывается в позиции королевской четы,
портрет которой пишется художником. Смотрит на ситуацию
глазами короля и королевы. При этом сама изображаемая на картине
пара отражается в зеркале. Оказываясь в позиции смотрящего на
ситуацию глазами тех, кого изображает художник, зритель как бы
занимает позицию королевской четы, а присутствующие в картине
персонажи как бы видят его в этом образе. При этом сам зритель, как
таковой, остаётся для них невидим. Персонажи картины видят
королевскую пару, на месте которой на самом деле оказывается
зритель, который угадывает, что это он в образе королевской пары
отражается в зеркале на стене, но и сам себя в этом отражении не
узнаёт. Он и видим и невидим, узнаваем и неузнаваем, он входит в
ситуацию, принимая на себя определенную роль с точки зрения
участников ситуации, и одновременно его роль (если смотреть из-за
границ ситуации) совершенно иная.

Есть и ещё один контекст, который необходимо упомянуть в
связи с позицией созерцателей наблюдателя этого знаменитого
живописного полотна. Позиция зрителя неявно становится ещё и
позицией художника-творца, который изображает/создаёт/запол-
няет пространство картины, и в нём помещает самого себя. Ведь
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именно на месте зрителя стоял Диего Веласкес, работавший над
полотном. Зритель-творец создаёт картину в неменьшей степени,
чем художник-творец, ведь без восприятия зрителя картина
окажется невоспринятой, жизнь картины прервётся. Но в том, как
именно воспринимает зритель картину, может проявиться акт
самосозидания. Когда зритель начинает мысленно помещать в
воспринятое им пространство картины самого себя, выбирая либо
быть одним из королевской четы, либо художником, создавшим
«жизненный мир» картины, то меняется он сам, его мир.

Если провести параллель между позицией зрителя картины
Веласкеса и позицией исследователя, можно отметить ряд важных
особенностей.

Исследователь, входя в ситуацию исследования, начинает
восприниматься другими участниками ситуации «в другом образе».
Приняв на себя роль исследователя, он неожиданно обретает власть
над ситуацией, которой не обладал раньше: он может наблюдать,
ставить эксперименты, описывать, понимать, делать выводы, тем
самым оказывая влияние на жизненные миры персонажей (других
участников ситуации, в том числе – других исследователей).

Сосредоточившись на своём собственном проживании ситуации
исследователь склонен игнорировать опыт и отличающиеся точки
зрения других исследователей, полагая, что они если и не
«однозначно не правы», то во всяком случае слишком отличаются от
него самого, иногда настолько, что описываемые ими миры
становятся несопоставимы друг с другом. Такое состояние
жизненного мира исследователя хорошо описывается термином
«децентрация» [1, с.213], который был введён Ж. Пиаже при
исследовании того, как ребёнок начинает реконструировать позицию
другого субъекта, например, в описанном далее случае: «В Женеве
было опрошено много детей в возрасте до 7 лет. Они считают, что по
вечерам луна следует за ними… Здесь мы имеем дело с
псевдознанием, вытекающим из непосредственного действия, ещё
лишённого на этом этапе какой-либо децентрации; опрашиваемые
мной дети были очень удивлены, когда я спросил, следует ли луна и
за мной тоже (ответ: «Ну, разумеется!»). На мой вопрос, что будет с
луной, если я пойду от А к B, а ребёнок от B к A, последовал ответ:
«Она, наверное, пойдёт сначала за Вами, но потом непременно
догонит меня». К 7–8 годам уверенность в этом исчезает… «У меня
в школе были друзья, – говорил, например, 7–летний мальчик, – и я
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понял, что луна не может идти за всеми нами сразу; это только
кажется, что она следует за нами, но это неправда». В данном случае
для того, чтобы исправить ошибку, достаточно было одной
децентрации на основе взаимности действий» [1, с. 213–214].

Вопрос «За кем пойдёт луна?» сохраняет актуальность для
каждого сообщества исследователей, какую бы научную или
философскую задачу они ни решали,  и даже для каждого
субъекта-исследователя.

В некотором смысле, решению этой проблемы способствует
более глубокое понимание того, что такое коммуникация.
Необходимость коммуникации между исследователями, вошедшими
в ситуацию исследования, открывает новую стадию в формировании
исследовательских позиций, которую Юрген Хабермас именует
«коммуникативный разум» [3, с. 325]. Он подчеркивает, что
«коммуникативный разум выражает себя в децентрированном
миропонимании» [3, с. 325], в котором «образцы объяснений»
становятся так же важны, как и «образцы отношений» [3, с. 324].

Позиция, занимаемая исследователем, не может быть
представлена как положение на одномерной шкале между, напри-
мер, конструктивизмом и платонизмом.  Позиция исследователя
может иметь многомерную развертку. Можно сказать, что
жизненный мир исследователя наполняется многочисленными
деталями и нюансами именно благодаря занимаемой субъектом
позиции. Одновременно с этим, взаимное влияние жизненных миров
субъектов-исследователей друг на друга в процессе коммуникации
начинает взаимно обогащать их позиции, открывая новые
перспективы. Можно утверждать, что различные парадигмальные
влияния, которые переживают все наблюдающие окружающий мир,
во многом определяются их позицией и актуальным содержанием
жизненных миров. Попытки отбросить все парадигмы «с целью
выбраться на просторы постмодерна» [3, с. 319] порождают
сложную ситуацию, в которой исследователи оказываются под
влиянием полипарадигмальности или парадигмы сложности. Таким
образом, освобождение от одних парадигмальных влияний
вследствие попытки радикально поменять свою позицию, приводит
исследователя под влияние других парадигмальных конструктов.

Таким образом, коммуникация способствует раскрытию
содержания жизненных миров друг другу и тем самым
децентрирует миропонимание исследователей.
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Оксана Чурсінова (Львів)

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СПІЛКУВАННЯ
ЯК КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спілкування – це комунікативна діяльність, яка включає
багатогранний світ людських стосунків, де водночас відбувається
обмін думками, почуттями, інтересами, переживаннями. За
допомогою спілкування людина звертається до власної душі, до
своїх спогадів, сумління. Без нього неможливий повноцінний
розвиток людини, як особистості. Комунікативна діяльність – це
форма творчої активності, яка допомагає засвідчити певні грані
людського таланту. Відсутність повноцінного спілкування завдає
людині великих втрат, що викликає деформації внутрішнього
світу і психічного стану особистості. Кожна людина боляче
переносить стан самотності та ізольованості від оточуючих.
Видатний французький письменник Антуан Сент-Екзюпері
вважав, що «найбільша розкіш – це розкіш людського
спілкування». Вищий сенс спілкування полягає в самовизначенні,
самореалізації, самоствердженні та взаємозбагаченні.

Постійно зростаюча соціальна мобільність, динамізм життя
розширюють спектр людських взаємин. Бурхливий ритм сучасної
цивілізації, невпинний розвиток інформаційних засобів
об’єднують людей різних країн, материків, національностей,
конфесій і культурних орієнтацій. Саме спілкування, а не просто
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комунікація, здатна об’єднати людей в реальну живу спільноту.
Потреба людини у спілкуванні стосується передусім діалогу,
безпосередньої зустрічі з іншим реально існуючим “Я”.
Суттєвими в людському спілкуванні є також контакти з
навколишнім середовищем: із природними явищами, представ-
никами живої природи чи сакральними пам’ятками, мистецькими
творами. Чим ширші горизонти такого спілкування, тим багатшим
є світ людини. Спілкування активізує потребу в творчій
активності та взаємному обміні інформацією з іншими.

Спілкування вимагає від комунікантів урахування бар’єрів,
труднощів комунікації, через які можливе ускладнення взаємин.
Ці перепони можуть бути інтелектуального, мотиваційного та
емоційного характеру. Їх осмислення допоможе швидше віднайти
прийнятні шляхи для розв’язання різного роду суперечностей.

Ірина Іванюк (Нетішин)

ОНТОЛОГІЯ «ТОПОСУ» АРИСТОТЕЛЯ
ТА «КОМП’ЮТОПІЯ» Й. МАСУДИ:

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

З погляду ранніх грецьких філософів, обставини явищ
володіють своєю власною скріпленістю – логосом (так його
розуміли, зокрема, Парменід і Геракліт). Логос – це зібране місце
– топос. Онтологічні основи аристотелівського топосу яскраво
виявилися не лише у філософії Гайдеґера і сучасній герменевтиці.
Їх можна віднайти й у соціально-філософських студіях
інформаційної доби.

Цікаво, що кожна епоха, виходячи зі світоглядного підґрунтя,
мала свій домінантний стереотип розуміння соціального топосу як
скріплюючого елементу. Наприклад, для античного світобачення
це була агора («місце зборів»), для середньовічного європейського
мислення – образ Церкви, для Новочасного – civitas (місто,
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держава, громадянство) – об’єднання людей законом, для епохи
Романтизму – ідея нації, етносу. Після краху гегеліанства та
модерних настроїв важко віднайти такий моно-фундамен-
талістський домінант. Натомість, в сучасну інформаційну епоху
цілком справедливо назвати таким домінантом комп’ютер, або ж
мережу інтернет як топос здійснення соціального.

Інформаційні технології стали інструментом подолання не
лише часових, а й просторових бар’єрів. Суспільство ми зазвичай
і мислимо як факт просторової асоціативності. Тому буде
доцільним співставити онтологічні змісти топосу з проблемою
соціально-філософського осмислення інформаційної доби –
комп’ютопії за Й. Масудою.

Ціле і частини. Модель інформаційного суспільства виглядає
такою, що збирає всі компоненти соціального цілого навколо одного
інформаційного простору. Понад те, ціле (як і частини) перебувають
в одному місці – це сприяє рівності комунікацій і рівному доступу до
інформації, а також вільному висловленню думок.

Межа і безмежне. З одного боку, Й. Масуда вказує, що
межею для інформаційного суспільства є «межа пізнаного» [2,
с. 472]. З іншого боку, сам комп’ютер він називає «граничною
наукою» [2, с. 485] нашої епохи.

Цільовий принцип. За Аристотелем, пізнати річ означає
з’ясувати її причину. Й. Масуда чітко визначає мету
інформаційного суспільства як «реалізацію цінності часу» [2,
с. 474]. Оскільки таке суспільство є поліцентралізованим, то
«інформаційні послуги створюють ті цінності часу, які являють
собою мету для вільних об’єднань» [2, с. 481], тобто локальних.
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Віталій Дудурич (Дрогобич)

ПРОДУКТИВНА УЯВА І КОМУНІКАЦІЯ

Зі свого досвіду ми знаємо, що вельми важко спілкуватися з
людиною, в якої майже відсутня уява. Проте так само майже
неможливо спілкуватися з тим, хто весь час фантазує, щось собі
вигадує і крізь призму своїх вигадок сприймає іншого. Отже,
місце і роль продуктивної уваги у процесах комунікації – важливе
та актуальне питання.

Зазвичай уяву у межах психології вважають важливою, але
тільки однією з людських здатностей поруч з іншими.  А ось
видатний російський психолог В. Давидов називав уяву
«здатністю здатностей», іншими словами, здатністю будь-якими
людськими способами досягати діяльності та спілкування.
Зазвичай уяву  тлумачать як діяльність комбінування відомих
образів, їх елементів, у результаті чого виходить щось «вигадане»,
щось «нове», таке, «чого раніше не бувало». Уява (фантазування)
ніби відриває людину від оточуючої реальності. Проте видатний
філософ ХХ ст. Евальд Ільєнков стверджує, що уява, навпаки, дає
унікальну можливість бачити те, що є насправді. Щоб сприйняти
предмет, побачити його, предмет треба звести до образу, у-явити,
і лише в такому образі він стає таким, яким він є за своєю
сутністю. Уява «формується вже самими умовами життя людини в
суспільстві. Тому елементарні, загальні форми цієї здатності (як і
здатності мислити у відповідності до логічних норм, категорій
логіки) формуються у кожного індивіда цілковито стихійно. Не
засвоївши їх, людина не змогла б і кроку зробити в по-людськи
організованому світі» [1].

Найважливіше в ільєнківській концепції продуктивної уяви –
твердження, що саме уява є здатністю бачити світ очима роду
людського, очима інших людей, реально в них не перевтілюючись.
Е. Ільєнков пише: «<…> специфічно людська форма споглядання
– здатність бачити все те, що особисто для мене як такого
абсолютно жодного “корисливого інтересу” не становить, але
дуже “важливе та цікаве” з погляду сукупного “інтересу” всіх
інших людей, з погляду “інтересів роду”» [1]. Отже, продуктивна
уява має відверто комунікативну природу. «Уміти бачити предмет
по-людськи – означає вміти бачити його очима іншої людини,
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очима всіх інших людей, отже в самому акті безпосереднього
споглядання бути повноважним представником “людського роду”
<…> .  Це своєрідне вміння саме й викликає до життя ту саму
здатність, яка зветься “уявою”, “фантазією”, – ту саму здатність,
яка згодом у мистецтві досягає професійних вершин свого
розвитку, своєї культури» [1].

Іноді стверджують, що людський індивід з часом навчається
враховувати не тільки свій власний досвід, а й досвід інших
людей, інших поколінь. Але річ у тім, що від самого початку, з
пелюшок, «свій досвід» у дитини формується виключно шляхом
привласнення досвіду інших, дорослих, досвіду поколінь роду
людського. І бачити по-людськи оточуючі предмети дитина
навчається саме «очима інших», освоюючи представлений у них
смисл. Тільки таким способом формується у неї «свій погляд»,
«свій досвід».

Ось чому продуктивна уява не просто сприяє здійсненню
комунікації, вона за своєю природою наскрізь комунікативна.
Зрозуміло, нерозвинена чи спотворена уява справді перешкоджає
міжособистісній комунікації. Тож варто подбати про нормальний
розвиток цієї дивної, універсальної людської здатності.
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Наталия Зленко (Суми)

ПОНЯТИЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ:
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ

В современных условиях резко возросло внимание к такому
социальному феномену, как «коммуникация». Данный термин
нельзя назвать устоявшимся, существует множество подходов и
определений. Еще в 1909 году Чарльз Кули выделяет
коммуникацию как средство актуализации человеческой мысли.

http://caute.ru/ilyenkov/texts/iki/phantasia.html
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Он считал, что «под коммуникацией понимается механизм,
посредством которого становится возможным существование и
развитие человеческих отношений – все символы разума вместе
со способами их передачи в пространстве и сохранения во
времени. Она включает в себя мимику, общение, жесты, тон
голоса, слова, письменность, печать, железные дороги, телеграф,
телефон и самые последние достижения по завоеванию
пространства и времени. Четкой границы между средствами
коммуникации и остальным внешним миром не существует.
Однако вместе с рождением внешнего мира появляется система
стандартных символов, предназначенная только для передачи
мыслей, с нее начинается традиционное развитие
коммуникации» [2, с. 379].

В свою очередь, согласно Н. Луману, значение коммуникации
в современном обществе определяется несколькими
обстоятельствами. Во-первых, коммуникация – это самая малая из
возможных единиц социальной системы; во-вторых, она является
подлинно социальной (и единственно подлинно социальной)
операцией, хотя она и оперирует через системы сознания, но
автономна от них, поскольку сама является автопоэтической
(самонастраивающейся) системой; в-третьих, без коммуникации
невозможно выстроить общественное (коллективное) сознание и
достичь консенсуса [см.: 4, с. 86]. Как видим, результативность
коммуникации складывается из многих компонентов.

В истории развития коммуникаций выделяют три
коммуникационные революции: изобретение письменности;
изготовление печатного станка; внедрение электронных масс-медиа.

Современное состояние общества характеризуется повышением
значимости и ценности информации, что актуализирует изучение
такого типа коммуникации, как «массовая коммуникация».

Анализ термина «массовая коммуникация» в современной
философской мысли отличается плюрализмом и
поливариантностью. Данное понятие имеет широкую трактовку:
оно описывает все существующие связи в обществе
(идеологические, экономические, политические, социальные,
культурные, информационные). Оно используется в концепциях
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таких наук, как социология, философия, психология, теория
коммуникации, теория журналистики. В  рамках этих наук
складывались основные теоретико-методологические подходы к
изучению понятий «массовая коммуникация» (технократический,
лингвистический интеракционный).

В украинской и зарубежной философской мысли коммуника-
тивная проблематика нашла свое отображение в работах Т. Лукмана,
Ч. Кули, Х. Гадамера, Н. Лумана, А. Леонтьева, А. Соколова,
К. Шеннона, М. Василика, М. Мак-Люэна, Г. Почепцова,
А. Назарчука, Л. Ситниченко, М. Бойченка, Ф. Шаркова и др.

Массовая коммуникация обладает рядом свойств, которые
отличают ее от других типов коммуникации: 1) тотальностью в том
смысле, что территория охвата и число людей, подпадающих под ее
влияние, стремится к планетарному масштабу; 2)
односторонностью: коммуникатор говорит как бы в пустоту, не
ожидая ответной реакции; 3) использованием технических средств
передачи – электронных медиа, влияние которых становится все
сильнее; 4) доступностью: передаваемая информация должна
усваиваться людьми разного интеллекта, возраста, профессии и т.
д., что способствует формированию особого языка, стиля и формы
передаваемого сообщения [см.: 3, с. 38-43].

По мнению Я. Засурского, «массовая коммуникация породила
практически новое направление в мировой науке. Во всех странах
появились исследования аудитории телевидения, аудитории
радиовещания, путей воздействия на сознание этих новейших тогда
систем коммуникации, особое же внимание уделялось влиянию на
развитие сознания и поведение детей» [1, с. 5].

Термин «массовая коммуникация» применим к тем средствам
публичного выражения, посредством которых любое сообщение
может охватить большие рассредоточенные аудитории, т. е. самые
широчайшие массы населения. К их числу можно отнести
электронные средства распространения информации: кино, радио,
телевидение, Интернет. Внедрение Интернета открывает новую эру
в развитии коммуникации. Интернет – это продукт современного
общества, состоящий из совокупности сетей. В его специфику
входит предоставление огромного количества информации, через
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средства коммуникаций, таких как электронная почта,
региональные, глобальные и локальные сети связи. При помощи
Интернет предоставляется доступ к многочисленным объемам
информации, которые хранятся в различных уголках нашей
планеты. Кроме того, существуют печатные формы
распространения информации: газеты, книги, плакаты, листовки,
брошюры. Специфичными являются такие средства передачи
сообщения, как устные выступления и слухи [см.: 5, с. 12].

Средства массовой коммуникации выполняют самые
многообразные функции, в том числе образования и социализации,
рекламы, развлечений, научного и культурного просветительства и
т.д. Они оказывают влияние почти на все сферы и институты
общества, включая политику, образование, религию и т.д. С
помощью СМИ формируется, распространяется и сохраняется
массовая культура в различных ее вариантах, они играют важную
роль в формировании, функционировании и эволюции
общественного сознания.

Таким образом, по мнению, Ф. Шаркова, «появилась четвертая
информационно-коммуникационная волна», которая сегодня не
имеет ни физических, ни географических, ни административно-
государственных, ни цензурных границ; она одновременно
увеличивает интенсивность коммуникаций и начинает ограничивать
межличностные коммуникации и переводить их в виртуальную
плоскость [см.: 6, с. 12].

Исходя из сказанного, очевидно, что общество представляет
собой не только совокупность людей, но и совокупность отношений
между ними в различных сферах жизнедеятельности. С тех пор, как
человек понял, что без общения с себе подобными ему не прожить,
он постоянно испытывает потребность в коммуникации, в
получении и обмене информацией. Роль массовых коммуникаций
различна не только в обществах, отличающихся общим уровнем
развития, но и в обществах с различным политическим режимом,
уровнем развития демократии, грамотностью населения,
технической оснащенностью.
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Михайло Скалецький (Львів)

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Поступальний розвиток суспільства призвів до того, що на
початку ХХІ ст. людство перейшло в якісно новий стан, що дістав
назву інформаційного суспільства. Характерною рисою цього сус-
пільства є те, що різко (у сотні разів) зростає кількість різноманітної
інформації, з якою доводиться мати справу людині. Одним із
наслідків інформаційного засилля стала поява такого складного й
небезпечного явища, як інформаційна залежність. У сучасному
суспільстві часто порушується питання про сутність інформаційної
залежності та наслідки, пов’язані з цим тривожним явищем.

Дослідники вказують, що зростання інформаційного тиску на
людину має декілька аспектів. Існує залежність інтелекту людини
від характеру інформаційного потоку, в який він залучений.
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Доведено, що масові засоби інформації, особливо електронні,
можуть чинити істотний вплив на розумові здібності людини.
Вони здатні цілеспрямовано формувати певні механізми
розумової діяльності. Це найяскравіше виявляється стосовно типу
особистості, схильної до конформізму. А оскільки нонконформізм
– це лише негативне виявлення того ж конформізму, то вплив ЗМІ
поширюється і на цей тип людей. Тому часто вплив ЗМІ
виявляється сильнішим, аніж вплив самої ситуації, яку
намагається осмислити людина. Тож нав’язані через ЗМІ погляди
стають визначальним чинником її поведінки.

Насамперед варто звернути увагу на суперечливий
характер інформаційного впливу засобів масової комунікації на
свідомість сучасної людини. З одного боку, безумовним
позитивним моментом є можливість для значної кількості людей
вільно користуватись інформацією та особисто долучатися до її
поповнення. Але, з іншого боку, треба звернути увагу на вельми
небезпечну тенденцію до зростання кількості деструктивної і
навіть руйнівної інформації, що несе загрозу глобальної війни
проти свідомості людини. Потік інформації, що найчастіше не має
ні науково-пізнавальної, ні моральної чи естетичної цінності,
набуває дедалі очевидніших загрозливих масштабів внаслідок
фальші змісту й відверто аморального його спрямування. Таку
ситуацію ряд дослідників справедливо називають інформаційною
війною проти людини: її розуму, почуттів, ціннісних уявлень,
моральних переконань тощо. Створюється інформаційна ситуація,
що руйнує духовний світ людини. Тому правомірно говорити про
стратегію примітивізації ціннісних орієнтацій людини:
перетворення її на примітивного "споживача" у найширшому
значенні цього слова. Така інформація руйнівна деструктивністю
змісту та антигуманним спрямуванням. І ця функція, на жаль, стає
провідною в сучасних стратегіях "обробітку" свідомості. Вона
утверджується у формі свободи від моральних цінностей і
визначається спрямуванням людини на нівелювання будь-яких
моральних заборон, вироблених культурою: у сфері
міжособистісних стосунків, у ставленні людини до природи, в
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тому числі до власної природи. Пропагуються людські вади як
нормау ставлення людини до себе та інших.

Потрібно також вказати ще на одну велику небезпеку
комп'ютеризації. Мова йде про розробку та застосування методик
інформаційного програмування і кодування розумових процесів.
За їх допомоги може здійснюватися безпосередній вплив не лише
на свідомість, а й на підсвідомість людини, що відкриває
можливості для втручання у спосіб мислення, внесення змін у
психічний тип особистості. Тим самим виникає реальна загроза
підпорядкування свідомості та інтелекту в масовому масштабі.

Мабуть, саме такі механізми використовує пропаганда для
ведення інформаційної війни та масового зомбування свого
населення. Інформаційна війна проти України – це частина так
званої «гібридної війни», розв’язаної В. Путіним. І ця
неоголошена війна – це не тільки війна проти свідомості та
національного духу українського народу. Це підступна, цинічна,
брутальна і бандитська війна проти людини та людяності взагалі,
проти  норм і принципів, засад і основ сучасної культури та
сучасної цивілізації. Обурює не лише відверта й цинічна брехня,
тривожить також небезпечна тенденція до зростання кількості
деструктивної та у повному значенні цього слова руйнівної,
брехливої інформації взагалі. Провідною тенденцією в такій
брутальній інформаційній війні, як відзначалося, стає стратегія
"обробітку" свідомості, що нагадує глобальну війну проти розуму
та совісті людини. На свідомість людей виливається брудний
потік інформації, який набуває дедалі більш загрозливих
масштабів. Ця інформація руйнівна через деструктивність,
брехливість і фальшивість свого змісту та свою антигуманну
аморальну спрямованність. Стратегічною метою такої пропаганди
є примітивізація ціннісних орієнтацій людини, перетворення її на
примітивну істоту, бездумного споживача у найширшому
значенні цього слова.
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Зростають негативні наслідки дії загального закону
зростання інформації та посилення інформаційного тиску на
людину. Дослідникам впливу інформаційного потоку на мозок
відомо, що перевантаження, які виникають при цьому, можуть не
лише завдати істотної шкоди, а й повністю порушити
функціювання людського мозку. Особлива небезпека полягає в
тому, що втома центральної нервової системи виявляється по-
іншому, ніж фізична втома. При фізичних перевантаженнях
людині стає важче виконувати певну діяльність. Тому вона
обмежує її, або зовсім її припиняє, щоб відновити сили. Мозок
людини також спочатку відчуває втому, але через певний час ніби
долається бар’єр, втома ніби зникає і з’являється щось на зразок
"другого дихання". Проте насправді це призводить до зовні
непомітного для людини, але вкрай небезпечного за наслідками
нервового виснаження. Отже, інформаційні навантаження
вимагають розробки ефективних засобів контролю та
регулювання, причому більш строгих, аніж при фізичних
навантаженнях, оскільки природа не стикалася досі з таким
потужним рівнем інформаційного тиску і не виробила дієвих
механізмів контролю й захисту.

Водночас недостатня завантаженість інтелектуальною
діяльністю також негативно позначається на здоров'ї людини.
Середня тривалість життя  людей, котрі живуть в однакових
соціальних умовах, але зайняті інтенсивною розумовою працею,
перевищує цей же показник у не зайнятих такою працею. Тому в
інформаційному суспільстві фізичний розвиток повинен
гармонійно доповнюватися належним інтелектуальним рівнем.
Інформаційне суспільство передбачає людину з цілісним
світоглядом, здатну до вільного творчого мислення, що прагне до
самореалізації та гармонійного розвитку.

Тож рівень впливу інформаційних навантажень на
людський інтелект повинен досліджуватися поряд із такими ж
важливими чинниками здоров'я, як правильне харчування,
фізичні навантаження тощо.
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Юлія Гуменюк (Київ)

ОСМИСЛЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАЦІЇ

Як дієвий  підхід до вирішення багатьох актуальних проблем
сьогодення приймається концепція комунікативної
раціональності. Головні положення цієї концепції широко відомі.
Поняття комунікативної раціональності є теоретичною
конструкцією, яка має на меті виробництво теоретичного і
практичного знання на основі розуміння і узгодженості
(консенсусу). В межах концепції комунікація розуміється не
просто як засіб поширення інформації, а як спосіб здійснення
зв’язку та взаємодії людей у соціальній сфері через продуктивний,
конструктивний діалог, який не обмежується правилами
логічності і аргументованості, а вимагає від учасників високого
рівня критичної рефлексії, здатності до раціонального
прогнозування і націленості на досягнення спільного розуміння,
єдиної думки – консенсусу. Що не означає відмови від своєї точки
зору, проте зобов’язує враховувати інші позиції, шукати способи
конструктивної взаємодії різних позицій.

Комунікативна раціональність націлена на створення нових
підходів до соціальної реальності, пошук методів прогнозування,
нових норм, цінностей та культурних смислів, які вони несуть, і
які можуть стати орієнтирами для розвитку і суспільства, і
конкретної людини. Тим більше, що в сучасному суспільстві
загострюється питання індивідуальної свободи, що часто приз-
водить до особливого, навіть, викривленого тлумачення дій та
вчинків іншої людини в процесі комунікації. Тому особливо
актуалізована етична складова міжособистісної комунікації,
оскільки часто у спілкуванні ми вдаємося до ідеалізації, коли
вважаємо, на думку Ю.Габермаса, що інший, коли ми його запи-
таємо, зможе назвати такі самі підстави для своїх дій та вчинків,
які, за нашим переконанням, назвали б ми самі [2; с. 89]. Отже,
комунікація є уніфікованою формою людської взаємодії, але з
акцентом на активній ролі суб’єкта комунікації, дієвця, актора.
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Прикінцевою метою комунікативної діяльності є здійснення
скоординованих конкретних соціальних дій. Саме на цьому етапі
існує загроза не стати заручником впливу та маніпуляцій на
свідомість людини, коли правильно вибудувані та викладені
лексичні конструкції можуть проникати у свідомість і робити її
заручником навіяної реальності.  Алгоритм способів такого
впливу досліджував і вивів Серж Московічі. Звертаючись до
досвіду тоталітарної моделі правління, С.Московічі прийшов до
висновку, щоб заволодіти свідомістю людини, необхідно створити
ілюзію духовної близькості.

З одного боку, загроза маніпуляції через заглиблення у
духовний простір людини чи мас людей іде від так званих
ідейних лідерів, які прагнуть діяти в унісон з масами,
відтворюють їх ідеали, відчувають те, що відчувають вони,
перед тим як заполонити їх увагу та спробувати схилити їх до
своєї точки зору [1; с.183]. С. Московічі доводить, що
ефективність слів залежить від викликаних образів, які мають
бути беззаперечними та імперативними.

З іншого боку, в сучасному суспільстві безмежно зростають
маніпулятивні можливості медійних засобів масової комунікації.
Якщо зосередити свою увагу на змісті і кожному вживаному по-
нятті, ми можемо чітко прослідкувати стратегію пропаганди через
вплив на базові людські потреби і цінності. Відповідно, медійне
середовище сьогодення є засобом укорінення засад новоутворених
ідеологій та переймає на себе роль засобу формування чітко
визначеної картини світу, цінностей і форм поведінки.

Медійні каналдотримуються свого стилю та концепції подачі
інформації, більша частка цієї інформації надається у вигляді
беззаперечних тверджень. В середовищі, де розвивається та
культивується культура індивідуалізму, кожна людина виступає
носієм індивідуальної свободи та відповідно, стає носієм певної
інформації. Під поняттям індивідуальної свободи розуміємо право
індивіда формувати, приймати чи заперечувати ті чи ті події.
Демократична форма правління та сьогоднішній медійний простір
забезпечують унікальну можливість прояву індивідуальної
свободи через засоби Інтернету (ютубканал, твіттер, особистий
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аккаунт в соціальних мережах), що сприяє нав’язуванню цієї
свободи загалу як єдино вірної. Кожен індивід має свій життєвий
досвід та своє трактування основних етичних цінностей і засад,
що призводить до зіткнення поглядів у інтерпретації однієї й тієї
події. Проводячи паралель між засобами реалізації цілей ідейних
лідерів та медійних засобів комунікації можемо стверджувати, що
такі засоби використання та здійснення комунікації призводять до
розпаду соціуму на певні ідейні групи та спричиняють
протистояння одних груп людей іншим через укорінені судження.
Коли людина з різних джерел отримає одну й ту саму інформацію,
навіть в різних варіаціях формулювань, така людина з часом
втрачає суб’єктивно-об’єктивоване світосприйняття та починає
відтворювати і видавати інформацію як особистий умовивід, що
може призводити до збільшення міжособистісних конфліктів.

Отже, постає потреба знаходити варіанти узгодження
індивідуальних свобод засобами комунікативного дискурсу з
метою запобігання розпаду соціуму. Необхідно бути вибагливими
та критичними до будь-якої інформації, яка проходить через нашу
свідомість, зважати на соціокультурні чинники виникнення подій,
на особистість того, хто береться ці події інтерпретувати. Медійне
середовище має як позитивні, так і негативні боки. Позитивні
дають доступ до інформації про одні й ті самі події з різних
джерел, а негативні  ілюструють, що розширення комунікативних
можливостей новітніми засобами слугують формуванню хибного
тлумачення поняття індивідуальної свободи, відповідно і
викривленому сприйняттю реальності, що сприяє досягненню
поставленою мети амбіційних маніпуляторів.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ ГУМАНІТАРНО-
НАУКОВОЇ КОМУНІКАТИВІСТИКИ

Вадим Чуйко (Київ)

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОЇ
ФІЛОСОФІЇ НА ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Комунікація та комунікації можна визнати темою (оголошеною
чи неоголошеною) всіх відомих способів філософствування,
традицій та напрямів. Специфіку комунікативної філософії визначає
відмова від номіналістичного тлумачення мови як процесу
приєднування імен до речей. Філософські студії Габермаса, Апеля,
Гадамера, Остіна і Серла спираються на дослідження мови як
граматичних конструкцій, що поєднує їх позицією філософії науки,
наприклад Р. Карнапа, звертати увагу не на смисл, а на синтаксис
(Р. Карнап «Логічний синтаксис мови», 1934 р.).

Граматичні конструкції, у формі граматичних означень, які
мають загальнодоступне існування, презентують людині реальність
без посилання на щось суто суб’єктивне. Приклад математики та
логіки, заснованих на аксіоматиці (твердженнях, які приймаються
без доведення), засвідчує надлишковість посилань на реальність,
існуючу поза межами запроваджених значень. У межах концепту
мовленнєвого акту комунікативна філософія запроваджує
визначення слухача як здатного зрозуміти себе, своє місце, виходячи
з інтенції мовця (іншого). Мовні вислови ідентифікують самих себе,
вони самовіднесено коментують смисл вираженого у них змісту,
оскільки вони можуть існувати лише в умовах володіння мовою
мовцем і слухачем.  Включення в комунікативну філософію
прагматичного контексту, яким доповнюється формальний аналіз,
засновує  обґрунтування розуміння людини як соціалізованого
існування, що має свідомість і самосвідомість. Тобто  філософія
мови як наочної реальності, а не свідомості як опису ментальної
емпірично не наочної сутності стає засновком гуманітарних студій.
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Визнаючи мову емпіричною даністю, приписуючи їй
властивість бути інтерсуб’єктивною комунікацією, починають
визначати актом заснування угоди про створення
взаємодоповнюючих існувань шляхом поєднання різного. Тобто,
використовуючи опис суспільних подій у термінах взаємодії
індивідів  враховують, що  кожна згода в думках і почуттях є
водночас розбіжністю, за якою присутнє усвідомлення відмінностей,
певного нерозуміння, неприйняття чогось у позиції іншого.

Дотримуючись заснованою позитивною комунікацією угоди,
людина починає діяти не на власний розсуд, а рахуючись з іншим,
обмежуючи себе угодою з іншим, не зраджуючи себе. Тому
стосовно себе індивіду доводиться здійснювати вольовий примус,
який на відміну від об’єктивного, пов'язаний із застосуванням
певного формально висловленого правила на підставі визнання
себе зобов’язаним дотримуватись угоди. У випадку недотримання
норми, правила мова має йти не про волю, а про бажання,
пристрасті, афекти, які самознищуються в актах їх задоволення
(наприклад, пожираючи їжу втамовують голод і джерело
пристрасного бажання їсти). Вольовий акт, на відміну від бажань,
не знищує засад власного існування, зберігаючи правило.

Заснування правила угодою передбачає існування довіри як
засади позитивної комунікації. Основу такої довіри становить
наочна (емпірична) демонстрація своїх  можливостей (здібностей,
умінь, знань, досвіду тощо) іншому в комунікаціях.  Засновані не
на демонстраціях уявлення про іншого мають трактуватись як
безпідставні фантазії, оскільки навіть стосовно власної
самооцінки демонстрація стає єдиним способом заснування
довіри до власної спроможності. Іншими словами, у своєму
суспільному існуванні індивід має здійснювати демонстрацію
своєї спроможності,  виявляючи тим самим власну унікальність,
яка може поціновуватись іншим.

За допомогою таких міркувань відбувається методологічне
подолання есенціалізму та голізму, яке полягає у тому, що
демонстрація стає єдиним способом виявлення унікальності як
суверенної властивості індивіда обґрунтовано (на підставі
демонстрації) поцінованої іншими.
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Віктор Петрушенко (Львів)

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ
КОМУНІКАТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНОМУ ПІЗНАННІ

Два чинники стимулюють аналітику цієї теми: (1) прояснення
значення термінів комунікація, комунікативне суспільство,
епістемологія комунікативного; (2) належне осмислення природи
ментального посередника у соціальному пізнанні та визначення
питання про основу раціонального складника такого пізнання.

Відомо, що інтерес до поняття комунікації та
комунікативного суспільства спалахнув ще у 70-80-ті роки
минулого століття. Згодом, у зв’язку із виходом на перший план в
осмисленні соціальних явищ і процесів поняття інформаційного
суспільства, інтерес до комунікативних процесів істотно знизився,
хоча це зовсім не свідчить про те, що тема була вичерпана.

Який зміст несе в собі поняття комунікації? Його
співставляють із поняттями взаємодії та спілкування. Взаємодія
передбачає вплив якихось речей на інші та зворотну їхню реакцію
на такий вплив. Спілкування у прямому значенні цього слова
постає характерним лише для людини і передбачає певний обмін
наповненнями людських особистостей, перехід одних
суб’єктивностей в інші: спілкування – це обмін певними змістами
та елементами духовного світу людей. Від простої взаємодії
комунікація відрізняється обов’язковою присутністю в ній
інформаційного складника, а від спілкування – формальністю
означених інформаційних процесів, оскільки комунікація – це не
лише обмін суб’єктивностями, а й транспортне сполучення,
економічні обмінні процеси, встановлення дипломатичних
зав’язків між країнами та ін. Комунікативне суспільство – це
суспільство з розвиненими структурами взаємодій, що у високому
ступені оснащені інформаційними обмінами та супроводами.

У тому, що суспільству дуже важливо бути комунікативним,
навряд чи хто може сумніватися: ще давні потужні цивілізації,
такі, наприклад, як Римська імперія, надавали дуже важливого
значення інтенсивному функціюванню інформації в межах своєї
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спільноти і території. У понятті ж інформаційного суспільства на
перший план вийшли саме інформаційні процеси, розвиток яких
згодом може потягнути за собою певні комунікативні акти та
структури, а може так і залишитися суто інформаційним. Там, у
давні часи, інформація була складником взаємодій, тут
інформація стає умовою і первнем взаємодій.

З позиції сучасного погляду комунікативні процеси
відіграють чи не вирішальну роль у формуванні та нормальному
функціюванні людського суспільства, адже поза обміном
інформацією неможливі не лише взаємодії між окремими
складниками суспільства, а й збереження та транслювання
певного історичного досвіду, технологій і досягнень культури.
Проте в комунікації як родовій рисі суспільства є ще один дуже
важливий аспект: у реальному житті суспільства інформація
постає невіддільною від пізнання, а пізнання – передумовою
функціювання та дієвості інформації. З епістемологічного погляду
надзвичайно важливе значення для пізнання має проблема
ментального посередника у пізнавальній діяльності та
використанні знань. Йдеться про ті конструкції, що їх вибудовує
людський інтелект у процесі пізнання, і які не збігаються з
об’єктами дійсності, не є їхніми прямими копіями. Це
пояснюється тим, що у формуванні знання та образів дійсності
беруть участь дві якісно відмінні людські форми чи здатності:
чуттєвість і розум. Якщо чуттєвість фіксує фізичні
характеристики речей дійсності, то розум позбавлений такої
здатності: він вибудовує той просторово-часовий схематизм, який
визначає предметні типології дійсності, її предметні сфери чи
регіони. За загальним визнанням епістемологів, саме те, що
продукує розум, перетворює чуттєві реакції людини на знання,
але які елементи дійсності фіксують такі розумові конструкції?
Щодо природничих наук, то тут філософи і науковці давно вже
зійшлися на думці, що раціональний складник знань у цій сфері
фіксує зв’язки, функції, відношення дійсності, або, в загальному
плані, структуру світу. Відповідно, вже у ХІХ столітті було
встановлено, що ментальним посередником у природничому
пізнанні постає геометрико-математична конструкція, тому в
епоху Нового часу багато філософів і науковців вважали надійним
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лише математизоване пізнання. Наприклад, Р. Декарт вважав, що
лише за допомогою простих математичних первнів можна вивести
всі основні ідеї світу. Ясно, що специфіка об’єкта соціального-
гуманітарного пізнання виключає таке трактування раціонального
складника. Але визнання цього факту саме собою не дає відповіді
на важливе пізнавальне запитання. Всі соціально-культурні явища
виникають і базуються виключно на людській діяльності, що
може відбуватися лише за умови наявності в ній, за словами
М. Вебера, хоча б «мінімуму розуміння», тобто з присутністю
когнітивного компоненту. Якщо це так, то структура соціально-
культурних явищ і процесів визначається схематикою діяльності,
яка в реальному розгортанні та здійсненні постає як серія
комунікативних актів і структур. Отже, раціонально-логічний
складник пізнавального образу у сфері соціально-гуманітарного
пізнання має комунікативну природу, а тому й аналітика
результатів такого пізнання повинна вписувати їх у комунікативні
соціальні системи.

Елементарний комунікативний акт передбачає: (а) суб’єкта
комунікації; (б) адресата чи об’єкта комунікації; (в) засоби
комунікації; (г) мету або мотивацію комунікації; (д) результат
комунікації. Всі ці елементи повинні, як мінімум, бути
представленими в аналізі результатів соціально-гуманітарних
досліджень з урахуванням того, що йдеться про комунікацію як
діяльність. Комунікативна інтерпретація раціонального
складника соціально-гуманітарного пізнання майже автоматично
вимагає визнання того, що жодна одиниця соціально-
комунікативної системи не може бути тотожною всій такій
системі, а тому продуктивне пізнання вимагає врахування інших
одиниць комунікативної системи та застосування інтегрального
підходу до вивчення й осмислення явищ суспільного життя.
Проте ця вимога, як і вимога врахування в дослідженні всіх
елементів комунікативного акту, залишається лише побажанням,
оскільки соціальні інтереси неодмінно переважують вимоги
наукової об’єктивності.
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Людмила Шашкова (Київ )

КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ
СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ

Соціальна епістемологія як новий сучасний напрям
філософських досліджень пов’язана з широким колом когнітивних і
соціально-гуманітарних наук, у межах яких пізнавальний процес
постає з міждисциплінарних позицій. Можна стверджувати, що в
якості галузі філософського дослідження вона перебуває на етапі
формування і її характерною рисою є незавершеність.

Соціальна епістемологія є однією з сучасних тенденцій, яка
дозволяє переглянути традиційні епістемологічні поняття і
проблеми. Проблематика й теоретичні узагальнення в цій галузі
почали формуватися лише кілька десятиріч тому, а їхнє підґрунтя
варто шукати в особливому характері стосунків наукового
пізнання і соціального контексту. Досліджується проблематика
соціальної природи і соціальної зумовленості знання і пізнання,
яка у постнекласичній науці розуміється вже не як вплив
зовнішніх факторів, а як контекст культури, як діалогічне
спілкування фундаментальних наукових теорій-парадигм, як
соціальна структура науки. Також поняття соціальності суттєво
трансформується у зв'язку з акцентованою увагою до
колективного/групового суб’єкта пізнання.

Елвін Голдман, один із засновників соціальної епістемології,
визначає її як дослідження соціальних вимірів знання чи
інформації, але водночас звертає увагу на наявність різних
позицій щодо сучасного наповнення терміну знання та розуміння
соціального тощо. Підхід Е. Голдмана зберігає настанови
класичної епістемології та її проблематики з акцентом на
отриманні істинних переконань як традиційній епістемологічній
меті. Тому в межах соціальної епістемології мають
досліджуватися соціальні практики з погляду їхнього впливу на
істиннісні значення переконань суб’єктів.

Прихильники некласичного підходу (Д. Блур, Б. Барнс та ін.)
майже не використовують поняття істини чи обґрунтування, а
прагнуть ідентифікувати соціальні сили, які відповідальні за
виробництво знання, та дослідити їхній вплив (як переконання
інституціолізовані в соціокультурному контексті). Власне
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структура знання і його зміст починають розумітись як соціальні
процеси і йдеться про поєднання соціальних практик із процесом
соціального виробництва знання.

Завдання такого синтезу для соціальної епістемології окреслив
Стівен  Фуллер. У його концепції відсутній інтерес до
позиціонування «проблеми знання» в аспекті обґрунтованості. Він
схильний вважати, що «обґрунтованість», «надійність», «істина» не
вказують на щось властиве методологічній автономії дослідження.
Вони швидше пов’язанні з межами дослідження, з відкритим
питанням основ знання. Це, власне, діяльність, яку охоплює
«політика знання» в межах соціальної епістемології. С. Фуллер
акцентував увагу на важливості усвідомлення, що істина і
раціональність не єдині цілі існування практик виробництва знання.
Кожен процес виробництва знання має оцінюватись як найкращий
з можливих, і той, що успішно досягнув своїх цілей.

С. Фуллер аналізує проблему «виробництва знання» і
наголошує на важливості політичного, інституційно-організаційного,
економічного контекстів для філософського розуміння. Нормативна
робота епістемолога, за С.Фулером, є прийняття рішень у сфері
політики знання. Фундаментальне питання дослідження таке: як має
бути організований пошук знання, що відбувається у нормальних
умовах і за великої кількості людей. С.Фулер визначає соціальну
епістемологію як таке нормативний захід, покликаний визначити
кращий спосіб розподілу когнітивної праці, що займається
організацією процесу виробництва знання.

Згідно із запропонованою С. Фулером економічною метафо-
рою умов виробництва знання проблема пізнання має бути
визначена в термінах економіки виробництва текстів. Він
відходить від класичного індивідуалізму, стверджуючи, що
індивід не може сам контролювати і передбачати результати
власної когнітивної діяльності, а  епістемні процеси не
відбуваються на рівні індивідуальної психології. Знання
виробляється шляхом соціальних інтеракцій і дискурсивних
практик. Щоб зрозуміти цей процес, треба досліджувати процеси
виробництва і функціювання знання на рівні соціальних
інтеракцій. Виробництво знання постає як феномен, складніший,
ніж його описує класична епістемологія. Епістемолог контролює
умови виробництва та розподілу знання як «менеджер когнітивної
економіки».Соціальний епістемолог має показати, як на продукт
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когнітивної діяльності впливають зміни соціальних стосунків, у
яких перебувають виробники знання.

Отже, підхід соціальної епістемології полягає в дослідженні
соціальних практик у термінах їхнього впливу на процес
виробництва та поширення знань. Соціальна епістемологія
зберігає наступність щодо традиційної епістемології, але робить
акцент на інтересі до практичного життя. Такий підхід включає
увагу до фундаментальних філософських проблем, пов'язаних зі
знанням, наукою, істиною, вірою, нормативністю. Особливістю
такого спрямування є трансформація епістемологічних засад від
нормативності до комунікативності, тобто статусу норм і
принципів  від загальних приписів до способів досягнення
спільних рішень (конвенційність, консенсус). Також передбачає
зміни у розумінні критеріїв науковості знання відповідно до того,
що суб’єктом науки постає комунікативна спільнота (увага до
аргументації, контексту, соціально-культурних практик тощо).

Соціальна епістемологія описує сценарії для складних кон-
текстів, де епістемні суб'єкти взаємодіють між собою, щоб отримати
і накопичити надійні та достовірні знання. Тому саме цінності
знання, довіри, надійності, незгоди перебувають у центрі сучасних
досліджень. Підхід соціальної епістемології має стосунок до розу-
міння епістемологічних, моральних і психологічних особливостей
будь-якої галузі людської взаємодії, де присутні розбіжності.

У дискусіях актуалізована перспектива проблематики
колективної епістемології, колективного агента і колективного
переконання. Це, наприклад, проблематика довкола розподілу
когнітивної праці як механізму оптимізації пізнавального
процесу. Також як перспективну дослідницьку тенденцію
соціальної епістемології, що має комунікативні засади,
представлено тематику експертного знання та експертної позиції у
формуванні переконання агента пізнання; проблема довіри
пізнавального агента до свідчень інших та умов вироблення
власної позиції дієвця; проблема незгоди і розбіжностей, яка
пов’язана із з’ясуванням умов, коли агент може залишатися на
своїй позиції чи приймати іншу.

Розбіжності зустрічаються практично в усіх сферах життя
сучасного суспільства, у науковій, політичній, релігійній,
моральній сферах. Природно, що розбіжності мають місце і
значення у філософській дискусії. Для соціальної епістемології
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питання полягають у тому, як визначити, якій з репрезентованих
позицій або аргументацій можна довіряти, а також як раціонально
реагувати, коли виникає ситуація незгоди. Таке коло питань
перебуває в центрі соціо-епістемологічних дискусій.

Політичні, економічні, релігійні розбіжності чи навіть
конфлікти мають складну структуру, зумовлену соціальними
контекстами. Їх агенти часто використовують не лише потенціал
інтелектуального чи аргументативного ресурсів, а часто виходять
із взаємних претензій або підозр. Усе це показує, що підставою є
не отримання обґрунтованого істинного знання чи аргументованої
позиції, а скоріше такі епістемологічні елементи як віра, довіра чи
недовіра, нетерпимість, незгода. Мета соціальної епістемології
полягає в тому, щоб запропонувати критичний і водночас
конструктивний аналіз, щоб виправдати можливість діалогу між
різними перспективами.

Іван Загрійчук (Харків)

РОЛЬ ПРИНЦИПІВ КОМУНІКАТИВНОЇ
ФІЛОСОФІЇ В ОСЯГНЕННІ Й ОСУЧАСНЕННІ

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Людина – свідома істота. Як би банально це не звучало, та ця
загальновідома істина вимагає свого осмислення щоразу, коли не
лише в суспільстві серед пересічних громадян, а й у сфері філософії
спалахують суперечки стосовно можливостей людини керуватися
власним розумом. І вся справа якраз полягає в тому, що наявність
мислення ще не гарантує нам його істинності. Власне, питання, що
таке істина, чи можлива вона, якщо можлива, то яких умов пізнання
варто дотримуватись, аби вона з можливості перетворилася на
дійсність, хвилює всіх. Цікавою обставиною є те, що навіть
ірраціоналізм, агностицизм, заперечення самої спроможності пізнати
істину доводиться розумом, пізнавальною здібністю людини.

Вже ці, наведені вище факти, свідчать про непросту пізнавальну
ситуацію, в якій опиняється кожен окремий індивід і суспільство
взагалі, коли виникає питання, як зорієнтуватися в житті, на що
покладатися при прийнятті того чи того практичного рішення.
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Історія філософії є прекрасним «інтелектуальним полем», на
якому відбуваються «розробки» та «випробування» підходів і
способів розв’язання проблеми можливості істинного пізнання, а
потім і практики. Від самого початку існування філософії істина
завжди була для неї проблемою і такою вона залишається сьогодні.

Ще в античні часи усвідомлення процесуального характеру
істини було сформульоване в крилатому висловленні «істина
народжується в суперечці», де ключовим є слово «народжується».
Сказане означає, що істина не дається в готовому вигляді, а
«здобувається» інтелектуальною працею, зусиллями розуму,
формується та вдосконалюється безперервно.

Правда, є й інше твердження – «в суперечці народжується
проблема». Таким висловленням часто намагаються заперечити,
відкинути перше. Та насправді, ці, на перший погляд, нібито
взаємовиключні судження є різними, протилежними сторонами
процесу, який називається пізнавальним і в якому істина постійно
розвивається, уточнюється, вдосконалюється.

Попри різноманітні підходи до пізнання істини, які є в історії
філософії, проаналізуємо найбільш дотичні до нашої теми.
Йтиметься про те, з якої традиції виростає сучасна комунікативна
філософія і що нового вона вносить у розуміння істини. Ця
проблематика буде досліджена не з погляду абстрактних
принципів, а як вони працюють, чи можуть працювати на
сучасному етапі становлення та розвитку України.

Отож, комунікативна філософія виникає в річищі
антропологічного повороту в розвитку філософії на тлі
незадоволення та виявлення «вузьких» місць у «філософії
свідомості». Цей поворот здійснювався «широким фронтом», у
якому були присутні окремі напрями, які доповнювали один
одного, а часто і перетинались.

Їм усім була притаманна спільна риса. Вони намагалися
подолати «суб’єктивність» попередньої форми філософії, яка в
особі представників німецької класичної філософії, але не тільки їх,
претендуючи на об’єктивну істину, виводила останню із
трансцендентального суб’єкта. В підсумку трансцендентальний
суб’єкт у теорії виявлявся Богом, а на практиці його функції
заступав вождь, диктатор, який на догоду так сприйнятій істині
«ґвалтував» суспільство і людину, в ім’я якої та заради її блага
здійснювались усі ці насильницькі кроки.
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Власне, об’єктивна істина у філософії свідомості, починаючи з
Декарта, часто перетворювалася на суб’єктивну. Адже суб’єкт
пізнання, який промовляв від імені трансцендентального суб’єкта,
нібито від усіх, об’єктивно, як правило, не узгоджував цю істину з
іншими. А обговорення філософами проблеми істини з іншими
представниками «свого цеху» відбувалося в тій же сфері
свідомості, на рівні теорії.

Розширення основи, фундаменту, на базі яких відбувалося
поглиблення розуміння істини, здійснювалося спочатку в
лінгвістичній філософії. Залучаючи мовців до пошуку істини, цей
напрям філософії наближав міркування про істину до так званого
«життєвого світу», до світу повсякденності, з якого «виростає»
філософія як форма теоретичної свідомості.

Комунікативна філософія «доповнює» розуміння істини, яке
має місце в лінгвістичній філософії. Джерелом істини її
представники вважають суб’єкта комунікації, яким у перспективі є
всі можливі члени спільноти, здатні аргументувати, є
компетентними, не піддаються зовнішньому тискові та відкриті до
аргументів опонентів. Один із засновників комунікативної
філософії Юрген Габермас у своїй праці «Моральна свідомість і
комунікативна дія», розкриваючи можливість досягнення
консенсусу в процесі комунікативного дискурсу між учасниками
обговорення проблем, оцінює роль аргументів так: «у ході
аргументованої дискусії опоненти і пропоненти розв’язують своє
суперництво за допомогою аргументів, прагнучи переконати одне
одного й у такий спосіб прийти до консенсусу» [1, с. 242].

Проте варто зауважити, що комунікативний дискурс виступає
не за будь-який консенсус. Консенсус, який досягається в процесі
комунікативної дії, не є результатом взаємних уступок безвідносно
до істини, а конституюється як згода, що ґрунтується на
комунікативній компетенції учасників дискусії, для яких не існує
жодного зовнішнього тиску, крім «примусу невимушеного
аргументу». В такому контекстіув комунікативній філософії
розв’язується проблема «поцейбічності» істини, її об’єктивності,
процесуальності та пов’язаності з «життєвим світом». Одночасно
аргументативний дискурс, який практикується в комунікативній
філософії, виводить учасників дискусії за межі сутнього і дозволяє
«поглянути» на нього з позицій належного.
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Такий ракурс аналізу вводить у буття спільноти морально-
етичний компонент, оскільки комунікативна дія має на меті
досягнення взаєморозуміння між учасниками дискусії, яке
неможливе без взаємоповаги. Спільна діяльність із досягнення
колективних цілей у комунікативній філософії здійснюється не
однією групою чи частиною спільноти від імені іншої, а
безпосередньо всіма членами спільноти. Звичайно, тут ідеться не
про завершений процес безпосереднього розпорядження кожним
своїм суспільним буттям, а про перспективність такого шляху та
його моральність, тобто відповідність очікуванням кожного.

Оскільки ми живемо в умовах представницької демократії й
ідеальна спільнота, як довершений суб’єкт комунікативної дії,
постає зразком, ідеалом, «маячить на горизонті», то завдання тих,
хто перебуває «в дорозі», не випускати з поля зору цей «маяк». А
способом його утримання є відкритість суспільства, дотримання
членами спільноти демократичних процедур, через які лише й
можлива реалізація принципів комунікативної філософії.

Саме такі процедури дозволяють крок за кроком долати
соціальну несправедливість. Адже стрибок через реальність в
ідеальний стан є не лише небажаним, а й неможливим, бо часто
веде до згуби. І для політика на сучасному етапі розвитку
суспільства «зусилля, спрямовані на довгострокову зміну відносин,
згідно з регулятивною ідеєю наближення ідеального стану,
неодмінні» [2, с. 163]. Змістом такої позиції є політична і соціальна
відповідальність.

Живемо в недосконалому світі. Бажання жити краще є
іманентним чинником індивідуального та суспільного існування.
Відповідальність за майбутнє – істотний складник нашого буття
«тут» і «тепер». А тому «відповідально діє той, хто орієнтується на
імператив ідеальної комунікації, а також реалізує її норми в
реальній комунікації» [2, с. 171].

Виходячи зі сказаного, поглянемо на економічну, соціальну,
політичну та культурну реальність сучасної України, яка проходить
болісний шлях становлення держави та політичної нації.

В умовах кризи практично в усіх сферах суспільного життя
громадянам і політикам дуже важко дається впровадження нової
системи суспільних відносин. Та попри всі труднощі відбувається
становлення нових стосунків у суспільстві. Напруга і конфлікти, які
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періодично спалахують у різних частинах спільноти, мають своїм
джерелом недостатню увагу до проблем комунікації, що пов’язано
з розшаруванням суспільства. І тут якраз виявляється зв’язок
економіки і суспільної моралі, яка в комунікативній філософії
постає у формі дискурсивної етики. Потрібні реформи у будь-якій
сфері суспільного життя можуть бути успішними, якщо стосовно
них є консенсус, якщо їхній зміст і очікувані результати в загальних
рисах відомі, якщо вони, можливо й не обговорені громадою, але
вона з ними ознайомлена, основні позиції їй роз’яснені та нею
прийняті й підтримані.

Проблем досить багато. Але чи не найголовнішою серед них є
консолідація суспільства, усіх його членів навколо головних задач
реформування економіки.

Сказане зовсім не означає, що інші сегменти громадського
життя менш важливі. Суспільство – певна цілісність і його
реформування неминуче зачіпає всю сукупність відносин у ньому.

А якщо говорити, наприклад, про духовно-культурну сферу, то
її перебудовою якраз і може бути зміна акцентів з приватної
критики стану суспільства та дій політиків на безпосередню участь
громади у публічному обговоренні шляхів оновлення життя в
державі, починаючи з економічного базису та закінчуючи найбільш
чутливими сферами духу.

Власне таку позицію культивує комунікативна філософія, яка
істину в пізнанні взагалі й осмислення проблем суспільства
зокрема трактує як результат узгодження позицій на основі
аргументів і публічної критики, що здійснюється безперервно та
без зовнішнього тиску.

Оскільки сьогодні чи найпекучішою проблемою в Україні все ж
є економіка, то хочеться завершити цитатою із світового бестселеру
«Чому одні держави багаті, а інші бідні». Його автори підкреслюють,
що «для усталеності інклюзивних економічних інститутів
неодмінним є не просто ринок, а інклюзивний ринок, який
забезпечує рівні для всіх умови входу в нього і економічну
перспективу для більшості його учасників» [3, с. 433]. Публічне
обговорення шляхів створення таких інститутів і реалістична
практична участь спільноти в їхньому становленні і буде реалізацією
принципів комунікативної філософії в українських реаліях.
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Александр Червинский (Минск, Беларусь)

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Реальный статус человека, вооруженного современными
средствами производства, в системе социоприродных отношений
характеризуется тем, что он оказывается одной из основных
детерминант глобальных изменений на поверхности планеты,
поэтому экологическая культура, выражающаяся в разработке,
обосновании, а главное – практическом внедрении оптимальных
методов воздействия на природную среду, может служить
достаточно наглядным показателем профессиональной зрелости.
При этом очень важны правильные методологические подходы,
позволяющие дать необходимое обоснование дальнейшего
развития природопреобразующей практики, базирующейся на вы-
веренных, научно обоснованных рекомендациях. Традиционный
характер прикладного исследования, когда познавательный процесс
ограничен рамками анализа отдельного биосферного компонента с
заключительной констатацией антропогенных аномалий, не может
в должной мере удовлетворить потребности современной теории и
практики социального природопользования.

Характерно, что во «Всемирной стратегии существования» на
90-е годы, определяющей пути выживания человечества,
предполагается в перспективе замена экономических критериев
оценки эффективности производства на экологические. При этом
подчеркивается, что такой показатель социального прогресса как
валовой национальный продукт, утратит свою роль, поскольку в
оценки производимых товаров и услуг отдает приоритет
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традиционно факторам (моральный износ, отходы и т. д.) в ущерб
принципам восполнения и защиты природных ресурсов.

Формирование нравственной позиции, проявляющейся в
практическом отношении к природной среде, требует создании
определенной экологоориентированной атмосферы в обществе,
что в свою очередь предполагает помимо направленной работы в
средствах массовой информации, непосредственное адресное
обучение руководителя.

Коммуникативную направленность обеспечивает введение
определенного экзамена по социальной экологии, по образцу
кандидатского экзамена для научного работника. Программа такого
экзамена должна оптимально сочетать информацию о глобальном,
планетарном уровне социоприродного противостояния с «местным
материалом», отражающим региональные аспекты экологической
ситуации. При этом экзаменуемый помимо общей эрудиции
должен продемонстрировать достаточную информированность о
характере воздействия на качество окружающей среды вверенных
его руководству объектов промышленного, сельскохозяйственного,
военного и т.д. назначения. Так же важным является знание
рекреационных возможностей различных биокомплексов, располо-
женных на подведомственных ему территориях. Особую
значимость выполнения этого условия имеет в экологически
экстремальных регионах, где проблема реабилитации качества
окружающей среды приобретает характер, как минимум,
неусугубления последствий аварии неграмотным техногенным
вмешательством в структуру природных комплексов.

В совокупности окружающих человека природных комплексов
следует выделить наиболее значимые как в хозяйственном
отношении экосистемы, так и комплексы существенно важные для
поддержания нормальных условий жизнедеятельности человека в
его биологическом выражении. Основным критерием такого
разделения может служить показатель опосредованности
социоприродных связей. Так, например, техногенное загрязнение
лесного биотопа, представляющего хозяйственную, экономическую
и, возможно, даже эстетическую ценность для человека, не может
сравняться по своим социальным последствиям с негативным
техногенным воздействием на аквакомплекс, являющийся
источником водоснабжения мегаполиса. Поэтому дифференциро-
ванный подход к анализу процесса промышленного природо-
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пользования, предполагающий избирательность в выборе основных
параметров хозяйственного использования природных ресурсов в
качестве сырьевых источников, является условием экологически
грамотного и, одновременно, социально эффективного руководства
предприятием. Такой подход тем более правомерен, что совре-
менный производственный процесс необходимо предполагает
антропогенное воздействие на природную среду обитания, и выбор
приоритетов в социоприродном взаимодействии значительно
ограничен рамками хозяйственной целесообразности. Создание
экологически ориентированной моральной атмосферы на произ-
водстве должно основываться не на абстрактных представлениях о
«среднестатистическом» человеке, нарушителе природной гармонии,
а на глубоком понимании особенностей воздействия на
окружающую среду того предприятия, членом которого он является.
Такое понимание способствует осознанию собственной роли в
сложной системе взаимодействия общества и природы, что и
составляет искомый вариант формирования экологической культуры
каждого реально- действующего руководителя практически любого
ранга. Достижению этой задачи должно способствовать осуще-
ствление следующих мер: усиление эколого-просветительской
работы с привлечением «местного» материала; разумное сочетание
пропагандистской работы с активным административным
регулированием производственного воздействия на окружающую
среду; включение в оценку результатов производственной дея-
тельности «экологической» компоненты, отражающей социально-
экологические последствия производственной деятельности.

Эколого-образовательный процесс предполагает несколько
уровней компетентности, из числа которых в рамках
рассматриваемой проблемы логично выделить три основные:

– уровень знаний об особенностях проявления глобальных
противоречий социоприродного взаимодействия. Этот уровень
экологической грамотности предполагает приобретение знаний о
планетарных проблемах обострения противоречий, и информации
об особенностях социальной реакции на международном уровне.

– региональный уровень экологической компетенции,
включающий в себя совокупность знаний о реально сложившейся
экологической ситуации, оказывающей непосредственное, или
опосредованное (в случае количественных изменений термаль-
ных, атмосферных и др. показателей состояния природной среды
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обитания), оказывающих косвенное влияние на условия
жизнедеятельности населения по социоэкологическим критериям.

– локальный уровень компетенции, включающий систему
экологических знаний, а также комплекс представлений о путях и
реальных возможностях оптимизации сложившихся социопри-
родных отношений, в отношении той части окружающей среды, в
которой реализуются непосредственное практическое воздействие.
Очевидно, что профессиональная экологическая грамотность в
наибольшей степени проявляется в условиях третьего уровня. В этой
же ситуации она наиболее социально востребована.

Іван Чорноморденко (Київ)

НАУКОВА І ПОЗАНАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ
В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ

Проблемне поле сучасної філософії науки визначається
питаннями зміни статусу й місця науки в сучасній культурі,
зростання авторитету соціогуманітарних наук, переміщення уваги
з предмету пізнання, який домінував у філософії науки першої
половини двадцятого століття, на питання зростання
міждисциплінарної проблематики та вихід на передній план
інтегративних тенденцій. Складні й неоднозначні процеси
трансформації сучасного суспільства прямо чи опосередковано
впливають і на динаміку наукового пізнання. Відомо, що наука не
є чимось статичним: вона також постійно змінюється. Зазнає змін
і статус науки в суспільстві. З плином часу суспільна думка
починає по-іншому сприймати також сферу позанаукових знань,
які дедалі більше привертають увагу вчених як в українському,
так і у світовому науковому співтоваристві.

Упродовж кількох останніх десятиліть відомі представники
Київської філософської школи активно досліджували найбільш
актуальні проблеми наукової методології (П. Копнін, М. Попович,
С. Кримський, М. Кисельов, В. Лук’янець, А. Конверський та ін.).
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Але сьогодні дедалі помітнішою стає тенденція до методологічної
рефлексії природи і потенціалу позанаукового знання.

Власне методологією в сучасній філософії науки прийнято
називати як уявлення про спосіб отримання і побудови знань, так і
систему організаційних принципів науки [див.: 1, с. 75-76]. Однак
у випадку, коли йдеться про так зване позанаукове знання, ми
маємо повне право ставити питання про методологію отримання
та структурної розбудови такого знання. Зазначимо, що для
сучасної філософії, що спирається на засади «нової»
раціональності, постає доволі перспективним порівняльний аналіз
методології наукового та позанаукового пізнання.

Варто зазначити, що існує досить багато типів і форм позанау-
кових знань, які з’являються, формуються та існують у суспільстві
незалежно від науки з її ресурсами, що дає підстави говорити й про
іншу методологію – методологію позанаукових знань.

Наукові та позанаукові знання за своєю природою,
функціями, походженням і моживостями справді дуже різні.
Особливо слід виокремити серед позанаукових знань такі форми,
які постають альтернативними щодо науки. Але це тема іншого,
спеціального дослідження.

Говорячи про можливість і важливість критичного
дослідження сучасними філософами того, що можна назвати
позанауковою методологією, потрібно особливо наголосити, що
таку специфічну назву доречно буде використовувати лише за
умови, якщо принципово дійти висновку, що сама ця назва
«позанаукова методологія» може використовуватися лише в
якості дуже специфічного терміна для позначення якихось
особливих ірраціональних дій та схем, які можуть існувати
принципово тільки поза межами науки як такої, але аж ніяк не для
позначення якоїсь сукупності таких методів, які були б якось
типологічно схожими з науковими методами дослідження в
буквальному, а не в переносному значенні цього слова.

Враховуючи всі такого роду застереження, цілком
виправдано говорити про те, що оскільки знання загалом не
можуть вичерпуватись одними лише знаннями науковими і тому
поряд із науковим знанням, а також відносно незалежно від нього
мають право на існування різного роду знання позанаукові, то так
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само поряд із загальновизнаною науковою методологією має
право на існування також і методологія позанаукова.

Позанаукові знання – продукт і результат інших, ніж наука,
епістемологічних практик. Такого роду знання передбачають
також існування специфічної методології. Позанаукове знання,
так само, як і знання наукове, має безпосереднє відношення до
проблем методології, тому що воно також повинно бути
отриманим, оскільки не могло виникати з нічого. Інакше кажучи,
для отримання позанаукового знання так само потрібно
застосовувати різні методи пізнання.

На нашу думку, філософська (а також соціологічна) методика
дослідження (М. Малкей), створена філософією для аналізу науки і
наукового знання [2], дасть можливість у перспективі з’ясувати
епістемологічні особливості позанаукових форм пізнання, краще
зрозуміти і пояснити характер цих знань, їхнє місце і роль у
життєдіяльності сучасної людини і суспільства. Правда, при цьому
варто зазначити, що з урахуванням особливостей отримання
позанаукового знання, його не слід категорично протиставляти
знанню, здобутому засобами загальновизнаної наукової методології,
продовжуючи  накопичувати знання, дотичні до проблеми
позанаукової методології,  шукати способи обґрунтування необхід-
ності її існування в сучасному науковому дискурсі, спираючись у
тому числі й на можливості комунікативної філософії.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОЇ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В СУЧАСНОМУ

ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Проблема взаємодії різних галузей знання, а також виник-
нення нових знань на перетині різних наук сьогодні набуває
дедалі більшої популярності. Це зумовлено процесами
диференціації та інтеграції наук, а також прагненням науковців
осмислювати і розв’язувати глобальні проблеми, з урахуванням
того, що в межах окремих дисциплін такі завдання не ставляться.

Розмірковуючи над питаннями, пов’язаними з міждисци-
плінарними зв’язками, їхньою природою та можливостями, важливо
використовувати адекватні методи. Якщо трактувати комунікацію як
спосіб існування наукового проблемного поля, то у дослідженні
міждисциплінарності під методом варто розуміти підстави взаємодії
здобутків різних дослідників. Така взаємодія може бути ефективною
за умови її динамізму, що постає швидше принципом, а не методом
міждисциплінарної взаємодії, оскільки принцип (або настанова)
відображає певне ставлення, а не послідовність дій. Тому, на мою
думку, принцип динамізму відображає усвідомлену здатність нау-
ковців, які співпрацюють/комунікують, сприймати знання, кори-
гуючи їх залежно від проблеми з подальшим покладанням
відкоригованих узгоджених з іншими науковцями рішень в основу
як власного переосмислення проблеми, так і подальшої взаємодії, що
ґрунтується на спільному для учасників міждисциплінарного
проекту аксіологічно вмотивованому прагненні розв’язати складну
проблему. Така динамічна взаємодія, притаманна міждисцип-
лінарним дослідженням, постає методологічною основою пошуку не
тільки ефективних методів розв’язання внутрішньонаукових
проблем, а й проблем глобального характеру.

В основі міждисциплінарних зв’язків лежить рефлексивна
здатність науковців, яка має темпоральну протяжність у контексті
проблеми, яку дослідники, усвідомлюючи власну дисциплінарну
компетентність, намагаються розв’язати спільно. В процесі
дослідницької взаємодії можуть коригуватися не тільки знання
конкретного науковця, а й загальна стратегія та організація
міждисциплінарного дослідження. Така стратегія вимагає
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комплексного підходу, в основі якого лежить феномен одночасного
включення у проблемне поле кількох галузей знання з метою
підвищення ефективності розв’язання складної проблеми, яка не
може бути розв’язана поза взаємодією/комунікацією представників
різних галузей знання.

Серед останніх досліджень, які стосуються проблеми взаємодії
різних галузей знання, заслуговують на увагу праці таких авторів:
М. І. Дж. Ньюмен (M. E. J. Newman), С. Легман (S. Lehmann), А.-
Л. Барабаші (A.-L. Barabasi), Д. Кемпбел і багато інших. Варто
вказати також на відомий електронний ресурс, присвячений
дослідженню різних аспектів наукових зв’язків/комунікацій –
«Мережа для трансдисциплінарних досліджень» (Network for
Transdisciplinary Research) [1], де представлено багато наукових
праць, присвячених цим питанням.

Сьогодні виробництво наукового знання так само включає в
себе широкий спектр різних дисциплін – від природничих наук та
інженерії до наук соціально-гумагітарних, що передбачає
координацію нових знань і комунікацію в розширеному науковому
співтоваристві.

Методологічна ефективність зазначеного принципу як форми
наукових зв’язків у контексті трансдисциплінарних, зокрема еколо-
гічних досліджень обґрнтовується теоретично сучасною філософією
науки та реальними досягненнями у сфері конкретнонаукового
пізнання. Проблема методологічної неузгодженості в умовах
інтенсивного розвитку міждисциплінарних досліджень усувається в
процесі переходу від класичної до некласичної та постнекласичної
наукової методології, що створює передумови для зближення різних
наук, які дедалі більше зосереджуються на дослідженні складних
людиномірних систем, які здатні до саморозвитку та самоорганізації,
що створює сприятливе комунікативне середовище, в якому не лише
долається штучне протиставлення наук про природу і ціннісно
забарвленої гуманітаристики, а й відкриваються реальні можливості
розвитку методології динамічної міждисциплінарності, враховуючи
в тому числі досягнення сучасної комунікативної філософії.
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Лариса Діденко (Київ)

КОМУНІКАТИВНЕ ПОЛЕ: ІНТЕРАКЦІЮВАННЯ

Інтеракційність суб’єктів уможливлюється вербалізованими
пошуками, що постають матеріалізацією емоційно-інтелекту-
альних індивідуальних практик, стимульованих окремими ситу-
аціями та/або конкретними антропоодиницями.

Людина постає передусім Актором, метою якого є дієвість
загалом. Бути Актором неможливо без насолоди, що втілюється у
грі. Гра передбачає зміну ролей, тобто акторство. Зміна ролей
нагадує добирання «комплекту масок», яким суб’єктові вдається
давати раду. Власне, маска – це «ще один бік» мене самого, про
який я сам знаю мало.

Людину формує генетика та соціопростір. Соціопростір – це
спільносвіт людства, в якому здобуте, накопичене, випрацюване
представниками попереднього покоління постає відкритим для
використання/застосування. Оновлення спільнодосвіду людства
відбувається з моменту вчиняння, оскільки Актор моментами дії
виформовує досвід (індивідуальний та спільний-для-людства).

Долучення окремої антропоодиниці до спільнодосвіду
уможливлюють виховання й освіта, через які транслюють з
минулого знання/вміння/навички, потрібні для сучасників та
майбутніх поколінь. Отже, людство зберігає зв’язок між
поколіннями. Варто наголосити: з одного боку, «зберігання» має
бути доповнене «створенням нового», щоб зв’язок був
неперервним; з іншого – згадане «долучення» здійснюють за
шаблоном (в «установах транслювання»: дитячий садок, школа,
гімназія, коледж, ВНЗ), що уможливлює формування «нової хвилі
виконавців», які своїми діями підкреслюють відсутність орієнтирів
на самовдосконалення та його ознаки – непересічність, критичне
бачення, методологічний сумнів, поліваріантне тлумачення.

Проте ні виховання, ні освіта не гарантуватимуть
інтрасуб’єктивних змін, оскільки перші поставатимуть шаблонами,
кліше, моделями, на які зорієнтовують наступні покоління без
враховування «викликів епохи, періоду, царини». Антропоодиниця
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«має вловлювати» їх для подальшого критичного розбирання через
порівнювання з «трансльованим комплектом». Закономірне запитан-
ня: як одні суб’єкти дізнаються про запити, відповіді/рішення,
оновлення норм тощо? Це уможливлене виключно через
комунікування, котре можна пояснити ситуативно формованими
інтерсуб’єктивними зв’язками щодо реалізації інтересів. Єдиний
спосіб пов’язати антропоодиниці – це комунікування, що може бути
реалізоване в різноманітних форматах (вербальному, невербальному,
змішаному; відкритому, закритому, медіаторному).

Комунікування є водночас і способом самопрезентування
окремої антропоодиниці, і спробою самооновлення компетентно-
стей. Завдання першого окреслює формула «відкривання антропо-
одиницею доступу до власного інтрасвіту Іншим», а завдання
другого – «розширення кола обізнаності антропоодиниці через її
безпосереднє/опосередковане ознайомлення з іншовізіями, профе-
сійноцаринними дослідженнями, відкриттями». Обидва завдання
мають на меті підтримування критичного сприйняття реально-
сті/дійсності окремою антропоодиницею в буденному та профе-
сійному контекстах.

Комунікативне поле – простір зустрічі мовця і слухача задля
вибудовування суб’єкт-зв’язків на емоційному, вербальному,
інтелектуальному рівнях задля (по)розуміння. Без розуміння не
виникатиме міжсуб’єктна зв’язковість. Без порозуміння зникатиме
неодмінність Акторності. Загалом кожна антропоодиниця від
народження налаштована на концепт «розуміння»: первинна лінія
«бути зрозумілою» (уможливлена комунікуванням), вторинна лінія
«розуміти Інших» (результат інтелектуальних практик). Через
обов’язковий «трансльований комплект» здійснюється переорієн-
тування антропоодиниці: повторюваними ситуаціями (та/або їх
частинами), психологічними прийомами, риторичними практиками
окремого суб’єкта переформатовують – з нього витворюють клон,
невідрізнювану від решти одиницю. Тобто концепт «розуміння» за
таких умов поступово «блокується» за обома лініями, що може
призвести спершу до «відмови розуміти», а згодом до втрачання
здатності «осягання розумом».
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Кожен рівень комунікування (або їх поєднання) можна
реалізовувати безпосередньо та/або опосередковано. Емоційний
рівень передбачає налаштовування (чи радше ПІДлаштовування)
одного суб’єкта на переживання та/або стан Іншого. На
вербальному рівні суб’єкт налаштований на демонстрування
герменевтико-риторичних прийомів для підтвердження власної
аргументувальної майстерності щодо переконування опонентів.
Інтелектуальний рівень – це простір креативних можливостей
антропоодиниці, які охоплюють позитивний та негативний
спектри варіативів майбутніх презентувань.

Інтеракціювання суб’єктів може здійснюватись як на одному
з рівнів, так само і на їх перетинах. Монорівневі інтеракції
постають простими для дешифрування порівняно з полірівневими
(перетинними). З-поміж монорівневих інтеракцій неможливо
виокремити найнескладніший, оскільки антропоодиниці завжди
керовані досвідом. Антропоодиниці керовані інтересами, які
зумовлюють паттерни поведінки з векторами «засіб» і «мета».
Інтерес у більшості випадків є моментним, не передбачає
ретранслювання, іноді може бути відтермінованим та/або
частково реалізованим.

Комунікування – це, по-перше, найпростіший спосіб
інтерсуб’єктивного зв’язку. За параметрами формування потрібні
лишее два суб’єкти, кожен з яких навчений говорити, а,
відповідно, сприймати через слухання, спостерігання та
розуміння. По-друге, комунікування – найскладніший для
витлумачування/роз’яснювання феномен, спричинений до з’яви
історико-культуро-антропопотребами задля спрощення
співіснування. Унеможливлення повного (100%-го) витлумачення
комуніканта-опонента не перекреслює доконечності такої
зв’язковості, оскільки навіть при мінімальному розумінні кожен з
нас збагачує себе, а відповідно і все людство.

Отже, комунікування – це подвійне дослідження: з одного боку,
Іншого суб’єкта як відмінної від тебе самого унікальності; з іншого
боку, себе самого через відкривання нових варіативів
неувідомленого, проте можливо-доконечного для життєдіяльності.
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Вікторія Козачинська (Київ)

СУБ’ЄКТИВНІСТЬ: ПОДОЛАННЯ
ІМАНЕНТНОСТІ ЯК ПІДСТАВА КОМУНІКАЦІЇ

Уможливлюючи невичерпну розлогість антропологічної
палітри, сьогоденне розмаїття уявлень про людину є доланням
метафізичної історії суб’єктивності та виявленням суб’єктивності
як трансцендентного в іманентному (Е. Левінас – А. Рено) [2]. У
постгносеологічних обширах структура необорно контроверсійного
специфічно людського корелятивна інтерсуб’єктивним структурам,
а істотні смисло- й нормоутворювальні функції взасадничено
трансцендентальною комунікацією. Розімкнена у радикально-
лімінальних ракурсах, суб’єктивність відновлює свою тожсамість у
шерезі іманентне – трансцендентне – трансцендентне-в-
іманентному – як ідентичність (самість), спрямована на Іншого, чи
ж оприявлена у маргінальних ознаках існування автентичність, або,
зрештою, – як динамічна сув’язь специфічно людського, що, попри
виразну фрагментарність, досягає умовної цілісності в
безнастанному самоздійсненні суперечних спроможностей життя,
де будь-усякий окремий вияв може зринати як істотний,
утримуючи в собі незмірну глибінь потенцій.

Так, в онтології П. Рікера і Е. Левінаса суб’єктивність виявляє
себе через хистку діалектику тожсамого й інакшого,
взаємозалежності Я й інакшого, ніж Я, експлікуючи віднайдення
єдності (тожсамості) ідентичності як трансцендентного в
іманентному. Показово, що саме у феноменологічних обертонах
самості-ipse (П. Рікер), автоафіціювання як вихідної
дорефлексійної структури самості (М. Анрі), самості як первинної
маніфестації досвіду в перспективі першої особи (Д. Захаві)
зринають доцентрові інтенції самості, увиразнюючи пошукувану
єдність у ланках іманентного – трансцендентного –
трансцендентного-в-іманентному.

За А. Рено, підваження т. зв. метафізичного гуманізму
здійснюється як спроба мислити ту відкритість, яка пориває з
монадичною іманентністю й наділяє суб’єкт властивістю виходу
за межі себе – ознакою трансцендентності. Так, метафізична
історія монадично замкненого Я «скоріше втрачала суб’єктивність
у її внутрішній істині (як відкритості), ніж розвивала її ідею,
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…страждаючи не стільки від забуття буття, скільки від
забуття суб’єкта» [2, с. 309]. Адже вже у Канта питання про
самообґрунтування визначало той «метафізичний образ людства,
за яким, безнастанно повертаючи іншого до тожсамого, “людина
замикає себе, як монаду”» [2, с. 305].

Спростування монадичного Я є, отже, допущенням того
розриву іманентності, який виявив би, що суб’єктивність, на
відміну від монадичної індивідуальності, може здійснитися лише
на засадах відкритості зовнішньому чи інакшості. Це зрушення, за
А. Рено, уможливить не менш ґрунтовну ревізію ідеї автономії
суб’єкта, тотожного інтерсуб’єктивній спільноті людства: «якщо
подолання ери монадології відновлює схований логікою
індивідуалізму параметр суб’єктивності, то розрив монадичної
іманентності stricto sensu слід розуміти як вияв трансцендентності
в іманентності, а не всупереч іманентності» [2, с. 346].

Відмовившись від ілюзії самодостатнього Я, філософія, за
переконанням А. Рено, змогла б подолати хибне розуміння
гуманізму й зберегти автономію суб’єкта як найвищу цінність.
Якщо індивідуальність визначається як незалежність, то
суб’єктивність – як автономія, й саме остання є, за Рено, єдиною
умовою вільної індивідуальності, що підкорюється тільки свідомо
ухваленим законам.

Як стверджує В. Декомб, Рено, повстаючи проти
приписування сучасній добі єдиного смислу, обстоює ідею
негомогенності сучасності, яка, не зводячись до якогось одного
складника, вміщує у собі як індивідуалістичну патологію, так і
коріння юридичного гуманізму [1, с. 361]. Людство, таким чином,
більше не може мати голістичних цінностей, адже всі спроби
встановлення будь-якої єдності, виходячи з тоталітарного досвіду
ХХ століття, зазнали фіаско.

Між голізмом й індивідуалізмом повинен був би, за
переконанням А. Рено, перебувати гуманізм, як між цілим й
індивідом – суб’єкт. Саме суб’єкт виявляється соціальним,
оскільки знає, що свобода передбачає раціональну дисципліну
підкорення – як закон він має створені власним розумом приписи.
А отже, суб’єкт є соціальним завдяки своїй автономії: раціонально
підкорюючись моральному закону, він «узгоджує свої дії з
іншими можливими суб’єктами, з якими солідаризується в ім’я
досягнення спільних цілей» [1, с. 363].
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Обстоювану А.Рено потребу відкритості специфічно
людського демонструють сьогоденні уявлення про суб’єктивність
як розімкнуте буття від першої особи (П. Рікер, В. Декомб),
концепції Іншого як засадничого чинника конституювання
суб’єктивності (Е. Левінас, П. Рікер), теорії суб’єктивності як
вихідної маніфестації досвіду в перспективі першої особи
(Д. Захаві). Розірвавши коло своєї центрованості, суб’єктивність
трансцендує до пізнання себе через Іншого (Чужого). Ідея
комунікації та наділеної відповідальністю суб’єктивності є
центральною для новітньої західної філософії (Ж.-П. Сартр,
Е. Левінас, П. Рікер, А. Рено).

Так, прагнучи осмислити не тільки наративну природу
суб’єктивності, а й самість етичного ґатунку, П. Рікер у
дослідженні «Я-сам як інший» стверджує про етичну площину
самості-ipse таке: «Інакшість належить до сутнісного змісту й
онтологічного конституювання самості… Властивістю [її]
діалектики є заборона для “Я” посідати місце підстави, що цілком
відповідає скінченній структурі “Я”, що не сприятиме ні
вивищеною, як у філософіях Cogito, ні приниженою, як у
філософіях анти-Cogito» [3, сс. 371–372].

Така самість, будучи способом поведінки особистості, коли
Інший може розраховувати на неї, а особистість є відповідальною
перед Іншим, визначає суб’єкта не субстанційно застиглого, а
відповідального за свої слова та справи [3, с. 8]. При цьому
засадничим для Рікера є атестація як «самість, що є відмінною від
тотожності й перебуває в діалектичному відношенні з інакшістю»
[3, с. 354], тобто – атестація як моральна свідомість.

Такі уявлення свідчать про зміни, яких зазнає поняття
ідентичності. Людина водночас є іманентною і трансцендентною
щодо світу. При цьому звичний досвід трансцендування в бік іншої
людини, що вже є певним розщепленням Я-свідомості, аж ніяк не
дорівнюватиме руйнуванню тожсамості людини, котра, як
віддиференційовуючи свою Я-ідею від чужих смислів зовнішнього
світу, так і вдивляючись в обличчя власної чужості, продовжує таки
ототожнювати себе з притаманною їй одній самістю. Тобто,
притаманна самості іманентність Я, виявившись розімкненою в
комунікації з Іншим, набуває тожсамості й відновлюється тепер, за
вектором Е. Левінаса – А. Рено, в шерегові іманентне –
трансцендентне – трансцендентне-в-іманентному.
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Антон Пєтухов (Київ)

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЙ ПІЗНАННЯ
ТА РУБРИКАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Із факту фаховості дослідження, звісно, випливає його
науковоподібність. Але філософське фахове дослідження не має
бути дослідженням дисциплінарно-науковим – про
науковоподібність тут іде мова як про відповідність так званим
«критеріям науковості». Настанова на «сцієнтифікацію»
філософії, на наш погляд, пов’язана зі спробами організації її
тематичної рубрикації за зразком дисциплінарної науки. У
вправах із дисциплінаризації філософії є ризик скочування у, так
би мовити, «кейсологію» – дослідження наукових проектів у
зв’язку з конкретними ситуаціями виконання, тобто, до прийняття
перспективи так званого «case study-дослідження». Крім
тематичної рубрикації, критерієм організації філософських студій
є належність дослідника до певної групи, що у розробках свідомо
слідує настановам, похідним не від об’єкту досліджень, але від
спільних переконань членів цього «угрупування», сформованого,
як правило, з прихильників або учнів харизматичного покійника.
Очевидно, що нерефлексивне слідування у дослідженнях
настановам певної філософської системи чи цілої традиції має
тенденцію до відтворення світоглядних настанов, дієвих у певний
період часу, в ситуації, за якої насправді філософськи
зорієнтований дослідник поставив би таку дієвість під сумнів.
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Власне, часова нагальність певних рішень, у тому числі й
світоглядних і методологічних, і є підставою до оформлення
конкретної ситуації їх застосування у вигляді «кейсу».

Сам термін «дослідження» є локальнішим за «пізнання», бо
практика дослідження конкретизує, специфікує пізнання. Тобто,
«дослідження пізнання» є нормальною дослідницькою
настановою, тоді як «пізнання дослідження» в самому визначенні
скидається на марення. До певної міри терміни «дослідження» і
«пізнання» взаємозамінювані: дослідити – суть навмисно
виконати пізнання у конкретно визначеній царині.

Через термінологічні пари «пізнання пізнання» та
«дослідження дослідження» визначається об'єкт і предмет
методологічного дослідження. В ході пізнання й дослідження
отримується певне знання. Знання можна знати, а можна –
пізнавати. За визнання недостатності філософської традиції для
формування настанов щодо досліджень методологій пізнання
виникає спокуса відмовитися від залучення цих досліджень до
царини епістемології та розпочати говорити про них як про
теоретико-пізнавальні. Але епістемологія, будучи «знанням про
об’єктивне знання», об'єктом досліджень має знання, тоді як
об'єкт дослідження теорії пізнання – пізнання без уточнення
царини. Для визначення стосовності будь-якого дослідження,
виконуваного з методології пізнання, щодо галузі досліджень
пари знання-пізнання (належності цього дослідження
епістемології чи теорії пізнання), слід відповісти на запитання:
для якої царини пізнання важливіше визначення
застосовуваних методів – для пізнання повсякденного чи для
пізнання наукового або фахового? Очевидно, що за
визначенням саме епістемологія відповідає вимогам щодо
зацікавленості у методі як запоруці збереження і трансляції
даних досвіду для використання у практиках, пов'язаних із
вимогами до відтворюваності, перевірюваності та
несуперечливості застосовуваного у них знання.
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Ганна Бесєдіна (Київ)

ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ «PRAXIS» КАРЛА МАРКСА
НА «ТЕОРІЮ ПРАКТИК» П’ЄРА БУРДЬЄ

П’єр Бурдьє був і залишається визначною постаттю в світовій
соціальній, політичній, філософській думці. Його революційна
«теорія практики» виросла на ґрунті філософії Еміля Дюркгейма,
Макса Вебера, Людвіга Вітгенштайна, Карла Маркса. Те що ідеї
Карла Маркса вплинули на творчість П’єра Бурдьє, у більшості
дослідників сумніву не викликає. Під впливом ідей марксизму
були написані: «Праця і трудящі в Алжирі» (1963), «Полишене
коріння» (1964), «Спадкоємці» (1964), «Відтворення» (1970).
Надалі ми спробуємо показати, як концепція «praxis» Карла
Маркса вплинула на формування «теорії практик» П’єра Бурдьє.

Термін «praxis» має грецьке походження. Вперше широкого
вжитку він набув у «Нікомаховій етиці» Аристотеля. Вже на
початку першої книги ми зустрічаємо πραχις у значенні вчинок,
діяльність що здійснюється з метою досягнення певного блага.
Поряд із πραχις вживаються також τα πρακτα (дія), το ευ πραττειν
(справедливе діяння), також πραχις і πράττειν у багатьох місцях
перекладають як «застосування» і «вправа». У більшості випадків
πραχις вживається для позначення певної діяльності, спрямованої
на самовдосконалення і досягнення тих або тих індивідуальних і
колективних чеснот [1].

У Марксизмі «praxis» має трохи інше тлумачення. Цей термін
визначається як свідома діяльність людини, спрямована на
перетворення навколишнього світу. Найпоказовіший приклад
вживання цього терміну Марксом ми бачимо у невеликій, проте
ємкій праці «Тези про Фоєрбаха», які були написані навесні 1845
року. Тут Маркс наголошує на недосконалості матеріалізму
Фоєрбаха і всього попереднього матеріалізму. Теза перша:
«Головний недолік усього попереднього матеріалізму –
включаючи і фоєрбахівський – полягає у тому, що предмет,
дійсність, чуттєвість береться лише у формі об’єкта, або лише у
формі споглядання, а не як людська чуттєва діяльність (sinnlich
menschliche Tätigkeit), практика (рraxis), не суб’єктивно. Тому і
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сталося, що діяльна сторона, на противагу матеріалізму,
розвивалась ідеалізмом, але тільки абстрактно, тому що ідеалізм,
звичайно ж, не знає дійсності, чуттєвої дійсності як такої.
Фоєрбах хоче мати справу з чуттєвими об'єктами, справді
відмінними від уявних об'єктів, але саму людську діяльність він
бере не як предметну діяльність. Тому в "Сутності християнства"
він аналізує як істинно людську лише теоретичну діяльність, тоді
як практика (die Praxis) береться й фіксується лише в брудно–
юдейській формі її вияву. Він не розуміє тому значення
"революційної", "практично-критичної" діяльності» [4].

Роджерс Брубейкер (Rogers Brubaker) – професор соціології
Каліфорнійського університету називає цю першу тезу ядром, яке
підштовхнуло П’єра Бурдьє до розробки адекватної теорії практики.
Розвиваючи її, він доходить висновку, що тільки компроміс між
суб’єктивізмом і об’єктивізмом дозволить нам осягнути смисли
людської діяльності [6]. Роботу «Практичний смисл» він відкриває
такими словами: «З усіх опозицій, що штучно поділяють соціальні
науки, найфундаментальнішою і найзгубнішою є та, що
протиставляє суб’єктивізм об’єктивізмові. Одного факту її
безупинного відродження в ледь оновленому вигляді достатньо, щоб
побачити, що розрізнюванні нею способи пізнання однаково
потрібні для науки про соціальний світ, яку не можна звести ні до
соціальної феноменології, ні до соціальної фізики» [2, с. 22].

У своїй статті «Філософія праксису Карла Маркса» П. Кандра-
шов називає філософію Маркса філософією тотального праксису.
Для того, щоб зрозуміти, в чому полягає основа праксису, потрібно
передусім зрозуміти родову сутність людини, чим, на думку Маркса,
є праця (Arbeit), праксис (Praxis), практика (Praktik) [3].

Праксис це не просто діяльність, це спосіб людського існування
в світі. Коли людина спрямовує свою діяльність на перетворення
певної природньої речі з метою використання її для задоволення
певної потреби, ця річ перетворюється на предмет. Саме вміння
перетворювати природу, адаптувати її відповідно до своїх потреб
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відрізняє людину від тварини. Праксис, отже, це сутність і
субстанція соціального буття, тому що будь яке соціально–історичне
явище являє собою або саму діяльність, або якийсь із її модусів, або
якийсь її стан або результат. Через реалізацію праксису, внутрішнє
людини переходить у зовнішньо об’єктивну річ, тобто внутрішній
зміст психіки втілюється у предмет, і цей процес називається
упредметненням. Існує і механізм розпредметнення, коли предмет
виявляє себе в дії, коли його «прочитують» і використовують
відповідно до його смислу інші люди. Це можливо тому, що інші,
відтворюючи іманентну предметну логіку цих речей, одночасно
конституюють інтерсуб’єктивність праксису, тобто ідентичну для
усіх учасників діяльність, значимість предметності в межах своєї
матеріальної та мисленнєвої діяльності з цією предметністю. Тобто у
людей шляхом інтеріоризації схем і механізмів предметної,
суспільно роздільної та мисленнєвої діяльності формуються
ідентичні структури свідомості. Тільки так, через упредметнення та
розпредметнення виникає суспільство.

Таке тлумачення суспільства відсилає нас до концепції
«ґабітусу» П’єра Бурдьє. У роботі «Практичний смисл» філософ
дає таке визначення: «Ґабітус – це система стійких і переносних
диспозицій, структуровані структури, схильні функціонувати як
структуруючі структури, тобто як принципи, які породжують і
організовують практики й уявлення, що можуть бути об’єктивно
адаптовані до їхньої мети, проте не передбачають усвідомлену
спрямованість на неї та обов’язкове оволодіння джоконечними
операціями з її досягнення» [2, с. 44]. Тобто в основі людського
сприйняття й оцінювання лежить певна структура, яка є спільною
для носіїв певного ґабітусу. Ґабітус виявляється в усіх практиках
агента зі збереженням схеми в усіх сферах діяльності людини.
Ґабітус – це відтворення зовнішніх соціальних структур під
виглядом внутрішніх структур особистості. Ще однією важливою
рисою ґабітусу є те, що він постає умовою узгодженості практик
агентів, які належать до однієї групи. Агенти, які мають однакові
ґабітуси в більшості випадків, коли це стосується вибору професії,
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книг, розваг, їжі, чоловіка чи дружини, діють аналогічно. Як
зазначає Н. Шматко, кожен прислухається до свого «особистого
смаку», реалізує свій «індивідуальний проект», спонтанно
узгоджуючи свої дії з тисячами інших агентів, які сприймають,
оцінюють, думають і діють так само, як він. «Ставлення до іншого
це, по суті, комунікація ґабітусу з ґабітусом, зв’язок скоріше
практичний, ніж інтелектуально відтворюваний» [5]. Тобто
ґабітус дозволяє нам діяти в його межах, розпізнавати дії інших
членів цього ґабітусу, за рахунок чого існує соціальний простір.

Отже, і Маркс і Бурдьє наполягають на розриві з логікою теорії,
звертаючись до логіки практики. Вони визнають, що саме
дослідження практики у вигляді живої діяльності, а не у вигляді
абстрактних схем, забезпечить нам адекватне дослідження
суспільства. П’єр Бурдьє визнає вплив марксизму на свою творчість,
проте часто в його працях ми зустрічаємо різку його критику,
пов’язану з неприйнятністю надмірного економізму, з ігноруванням
символічного простору, зі спрощеним тлумаченням класу тощо.
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Настасія Чуйко (Київ)

ПОНЯТТЯ «ІДЕЯ» У ФІЛОСОФСЬКИХ
СТУДІЯХ ПАВЛА КОПНІНА

Виходячи з відомого твердження Ф. Енгельса, що діалек-
тика є наукою про загальні закони розвитку природи,
суспільства і мислення, а також ленінського твердження, що
діалектика, логіка і теорія пізнання це одне й те ж саме,
П. Копнін формулює своє розуміння предмета марксистської
філософії як науки про співвідношення мислення і буття.
Мислення досягає об'єктивної істини тоді, коли збігається у
своєму змісті з об'єктом, який перебуває поза ним, тільки
внаслідок того, що саме рухається за законами об'єкта. Суб'єкт
пізнання – історична, родова істота, а не абстракцієя «людини
як такої». Історичний характер має також об'єкт пізнання, якого
П. Копнін визначив як ту частину об’єктивної реальності, яка
залучена у сферу діяльності людини [див.: 4, с. 320-321].
Внаслідок цього протилежністю об'єкта пізнання є не свідомість,
а творчий та вмотивований власною волею суб'єкт. Багато-
гранність пізнавального процесу людини визначається такими
поняттями, як «омана», «віра», «правда», «суспільний ідеал».

Відтак людина перебуває в центрі філософії П. Копніна, і для
неї та її практичної діяльності важливе пізнання об'єктивного
світу, тенденцій розвитку його явищ. Тому філософія прагне
пізнати буття не тільки як сутнє, але і як належне – яким воно має
бути в результаті практичної діяльності людини. Отже, сутнє
осягається через належне, але саме належне ґрунтується на знанні
об'єктивної реальності, законів її руху, особливо людського
суспільства, оскільки суспільство – це, за твердженням
П. Копніна, «найвища і зріла форма розвитку, а знання вищого є
вихідним моментом для розуміння нижчого» [1, с. 4].

Оскільки суб'єкт пізнання завжди схильний до конкретних
світоглядних, ідеологічних настанов певного суспільства,
пізнавальний процес має прагматичний аспект: об'єкт пізнання –
це не вся об’єктивна реальність, а лише та її частина, яка залучена
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у сферу діяльності людини. Внаслідок цього протилежністю
об'єкта пізнання остпає не свідомість, а суб'єкт, який перетворює
речі і явища об'єктивної реальності на об'єкт своєї діяльності
[див.: 3, с. 69-73]. Наявність суперечності між суб'єктом і об'єктом
є сутністю пізнавального процесу. Підсумком розв’язання
суперечності між суб'єктом і об'єктом пізнання є істина, яка своїм
продовженням має перетворення природи і суспільного життя.

Істина, втілюючись у теорії, постає ідеальним образом
дійсності, знанням про той світ, який є предметним полем теорії. Але
лише в самому знанні немає прагнення до його реалізації, оскільки
людина пізнає не заради самого лише пізнання, а заради
перетворення навколишнього світу за власними мірками.
Перетворення знання в дійсність передбачає генезис ідеї, перехід
теорії до ідеї. Ідея як форма мислення за своєю суттю представляє
стратегію перетворення знання у дійсність. У цьому розумінні ідея
являє собою єдність істини і плану втілення істини в дійсність.

Відтак ідея постає гносеологічним ідеалом, зумовленим
історично, до якого прагне у своєму розвитку пізнання. Ідея є
межею наукової теорії остільки, оскільки зміна ідей означає і
зміну теорій, а розвиток теорії пов'язаний з розвитком ідеї. На
основі ідеї виникають наукові методи: ідеї в науці грають роль
методу в поясненні явищ і в подальшому русі пізнання.

В ідеї об'єктивне піднімається до рівня цілей і прагнень
суб'єкта, створений об'єктивно-істинний образ стає його
внутрішньою потребою, тим, що він повинен внести у світ за
допомогою своєї практичної діяльності. Водночас в ідеї цілі та
прагнення людини набувають об'єктивного характеру як
об'єктивно-істинні. Відтак істина, щоб стати ідеєю, повинна
отримати суб'єктивне забарвлення у вигляді цілей і прагнень
суб'єкта. Але щойно істина у формі ідеї дістала наліт
суб'єктивності, вона в ту ж мить починає набувати статусу
об'єктивної реальності. У зв'язку з цим П. Копнін зауважує, що
ідея – це «кінець знання і початок речі» [2, с. 242-244].

Оскільки вказане розуміння П. Копніним місця та ролі ідеї в
суспільно-історичній практиці пов’язане з поняттям «ідея» у
філософії Гегеля, означимо відмінність їхнього тлумачення. У
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Гегеля ідея торує шлях до свободи визначенням неодмінності
внести зміни у соціальний устрій людського буття, змінити форму
суспільної організації в процесі торування людством шляху до
свободи. Для Копніна ідея  визначає знання про шляхи і засоби
своєї об'єктивізації, які людина має здійснити, керуючись нею як
ідеалом, виходячи з царства доконечності в царство свободи.
Визначаючи науково-технічний прогрес як предметне поле такої
об’єктивації, він контекстуально формує ідеологію
протиставлення людини і природи, погоджуючись із тим, що
головні питання соціального устрою людського буття вже
вирішені у вигляді соціалістичного ладу.

Тобто, розуміючи науково-технічний прогрес як зв’язок людини
з природою, а не з її суспільною організацією, наукова ідея
трактується П. Копніним як урахування законів, які презентуються
описами повторюваних у явищах взаємозв’язків, у справі
перетворення сутнього на належне. Осягаючи сутнє через належне,
ідея як форма мислення за своєю суттю представляє стратегію
перетворення знання на дійсність. Тобто ідея у Копніна постає
умовою руху людини, суспільства до «справжньої історії» (за
К. Марксом), яка дозволяє визначати людське існування за
допомогою поняття «свобода». Тим самим пропозиція Гегеля
визначати рух до свободи через «абсолютну ідею», що діє в історії
через суспільні організації, замінюється на ідею організації людиною
сил природи. Відповідно, суспільство, в якому це відбувається, може
самовизначатись як досконале («ідеальне», «комунізм»).
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Віталій Мудраков (Хмельницький)

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ
ОСМИСЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПІЗНАННЯ

Методологічні топоси теоретизування над політичним
буттям ґрунтуються на філософії як такій, оскільки саме вона, на
відміну від спеціальних галузей політичного знання, має
потенціал до самовивершення як загальної теорії політичної
онтології. Ба більше, вона відіграє роль теорії політичного
пізнання. Особливістю й значущістю філософських впливів на
методологію осмислення специфікацій пізнання політичних явищ
є взаємозв’язок політичної дійсності із рецептивністю (її якістю)
щодо політичної дійсності. Втім, задля убезпечення від плутанини
між теоріями політичної онтології і політичного пізнання
зазначимо, що перша ставить питання «[Що] таке політична
дійсність?» з усіма його похідними – соціальна спрямованість,
мета, смисл, поступ, відмінність від економічних, моральних чи
правових явищ. Друга – ставить питання «[Як] пізнається
політична дійсність?» з усіма його похідними – що і як вивчати?,
у чому особливості пізнання? тощо. З приводу розуміння їх як
єдиної методологічної настанови Л. Губерський зазначає:
«Нерозуміння відмінності між політичними законами в їх
онтологічному вимірі, тобто тенденціями та закономірностями, що
існують у самому реальному ході політичного процесу, та законами
як елементами теоретичної системи тієї чи іншої спеціально-
наукової галузі політичного пізнання, призводить до заперечення
закономірної природи політичного буття загалом» [1, с. 7-8].

У цьому контексті важливим є методологічний прийом
компліментарності. Його пропонує Е. Доманська як відповідь
на питання «Якої методології потребує сучасна гуманіта-
ристика?». Вона пише: «Можна сказати, що дослідницькі
теми/проблеми є компліментарними, якщо їхня постановка
одними дисциплінами (гуманітарними) спричиняє також потребу
їхнього дослідження іншими (природничими). […] При чому
можна сказати, що чим більший відсоток компліментарності,
тим менший відсоток неспіввимірності, з чого слідує, що
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неспіввимірність є наслідком браку компліментарності у
дослідженні певної проблеми» [2, с. 202-203].

Для окресленого вище контексту цей методологічний
момент постає як точка конвергенції теорії з практикою, до чого,
власне, й закликає Л. Губерський. Тобто його місце в алгоритмі
дії методології поміж [Що?] і [Як?]. Інакше кажучи, саме
філософія політики має реалізовуватись як джерело тих
параметрів і констант, які могли б визначатись як принципи
творення1 політичної теорії пізнання, а не лише слугувати її
готовим результатом чи інструментом.

Творення політичної теорії пізнання – практична
методологія, що постає на основі аналізу даних. Це одне з
головних завдань філософії політики, яка, попри все, не може не
враховувати гуманітарних орієнтацій своєї сутності. Ця настанова
імпліцитно містить вказівку на вихід до природи соціальних
законів через усвідомлення суспільно-політичних принципів,
відтак, на необхідність значно ширших методологічних
горизонтів. Передовсім йдеться про застосування синергетичної
методології. Щонайперше, це сприятиме виявленню закономірних
особливостей гуманітарності філософії політики. Оскільки
соціальні закони здійснюються через непрогнозовані відхилення
(флуктуації) та точки, що «провокуються» до вибору, а не чітко
детермінуються (біфуркації), остільки вони постають як закони,
що реалізуються навіть усупереч ймовірності, як результат
унікального синтезу великої кількості найрізноманітніших
чинників. Така строкатість включає в себе і розуміння та
розрізнення законів внутрішнього, духовного життя людини,
[адже хіба не таке формулювання виказує принцип предметно-
концептуальної цілісності багатомірності світогляду сучасної
методології науки?]. Себто останні постають інколи неявними
причинами перетворень соціально-історичної дійсності. Саме
філософія політики покликана пояснювати ці процеси – з одного

1 Ясна річ, йдеться не про повну нівеляцію застосування теорій із різних
дослідницьких практик і програм, а радше про запасну опцію творення
нових теорій, які у першу чергу мають випливати з аналізу цих явищ, в
обраному контексті політичних.
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боку, увиразнювати самобутність суспільно-політичних законів на
засадах діалогових режимів, з іншого – вказувати на зв’язки та
відношення духовно-практичним освоєнням світу почасти навіть
індивідуальним. У цьому ключі, поміж іншим, з’являється
площина для розвитку феноменології політики – розуміння
глибинної сутності політики в контексті значення для людської
свідомості, тобто осягнення значення політики в суб’єктивному
досвіді окремої людини та для суспільства загалом.
Методологічний потенціал для політичного пізнання, відтак,
розгортається у сферах: кореляції політичної емпірії з теорією,
політичної психології зокрема та проблем ідеологій і суспільної
свідомості загалом, загальнокультурної практики політичних
метаморфоз. Інакше кажучи, філософсько-методологічне
осмислення політичного як такого загалом і політичного пізнання
зокрема розгортається у перспективі міждисциплінарних
досліджень. Цей крок постає у свою чергу виразником
гуманітарного складника філософії політики, оскільки попри
аналітику явищ і реалій політичного буття людства вдається до
аналізу ціннісно-смислових сутностей політичного, ба більше,
синергії політичного процесу. Звідси, є підстави стверджувати, що
сама філософія політики за таких інтерпретацій презентується ще
і як методологія політичного пізнання в системі політологічного
знання. Алгоритм її дії підтверджує її практичну значущість, адже
рух відбувається від філософсько-політичної теорії через систему
всього політологічного знання до, власне, прикладних
політологічних досліджень, а відтак, до практичної зміни
політичної дійсності шляхом духовно-світоглядної переорієнтації
суб’єктів соціально-політичної творчості. «Філософія не просто
вивчає політику, вона здатна сягати основ політичного світу,
змінюючи їх» [3, с. 5] – наголошує Д. Шевчук. Тож філософія
політики постає моделлю споглядання та перетворення політичної
дійсності – методологія у дії, практична методологія. Проте це
тільки один із моментів багатовимірності сучасних методо-
логічних потенціалів у царині політології. Момент, який транслює
гуманітарно-методологічний характер сучасного політологічного
дискурсу, позаяк саме філософія політики постає квінтесенцією
аксіології політичної культури, духовно-практичного досвіду
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суспільства. Відтак, цей аспект філософії політики, оприявнюючи
теорію політичної аксіології, ставить питання «[Чому] такою є
політична дійсність?» з усіма його похідними – під дією чого
змінюється?, чому не змінюється? тощо.

Отже, теоретичний синтез методологій, з одного боку,
відображає загальне прагнення сучасної науки до принципу
взаємодоповнення різних дослідницьких технік та інтерпретацій,
а з іншого – виявляє більший потенціал продуктивності пізнання
політичних процесів.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ДІЙСНОСТІ

В МАСОВІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ

Розпочата 2013 року децентралізація влади в Україні – одна з
ключових тенденцій політичного розвитку держави. Оскільки
результати цього процесу передбачають фундаментальні зміни в
системі адміністративно-територіального поділу держави та
розмежуванні повноважень органів державної влади і місцевого
самоврядування, на її реалізацію спрямована активна фінансова,
інформаційно-просвітницька та методична підтримка держави.
Визнання громади, створеної добровільним шляхом, основою
майбутнього адміністративно-територіального устрою та
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взаємозв’язок децентралізації влади з іншими реформами
(медичною, фінансовою децентралізацією) висувають питання
громадської думки на перше місце.

Потреба у вивченні сприйняття та відображення образу
децентралізації влади у масовій політичній свідомості вимагає
конкретизації методологічного інструментарію.

Об’єкт дослідження – політичну свідомість – коротко можна
охарактеризувати як сукупність наявних у певну епоху
політичних уявлень і настанов, які виникають як теоретично, так і
стихійно. Концепт політичної свідомості досліджується в
суспільствознавстві з погляду філософії, психології, соціології та
політології, тому є міждисциплінарним, відіграючи для
політичної науки провідну роль.

Міждисциплінарність політичної свідомості також
підтверджує методологія, що залучається для її аналізу. Зокрема,
варто звернути увагу на конструктивізм і символічний
інтеракціонізм. Підкреслимо, що у зв’язку з проблемами
створення інтегральної теорії для дослідження сприйняття
політичної дійсності в суспільстві, наразі такий аналіз
здебільшого реалізується на прикладному рівні шляхом
соціологічних опитувань. У такий спосіб досліджується результат,
проте не першооснови цього сприйняття.

Конструктивізм – одна з вагомих течій в сучасній
некласичній епістемології. Зважаючи на велику кількість теорій у
різних галузях науки, які так іменуються, цей термін можна
вважати омонімом. Також варто зауважити, що конструктивізм не
є певною авторською концепцією та позбавлений чітких
смислових меж. До його видів належать: 1) конструктивістська
психологія та соціологія (Ж. Піаже, Дж. Келлі, Дж. Брунер,
П.Бергер, Т. Лукман), представники якої підкреслюють невідобра-
жувальну, конструктивну природу свідомості, зумовлену мовним і
культурно-історичним чинниками; 2) радикальний конструк-
тивізм (П. Вацлавік, Е. фон Глазерсфельд, Х. фон Ферстер,
У. Матурана, Ф. Варелла), побудований на ідеях інформаційної
замкнутості та самореферентності когнітивних систем, принципі
придатності та життєздатності знань, ідеї автопоезису; 3) соці-
альний конструктивізм (К. Герген, Р. Харре, Дж. Шоттер), якуий
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добачає першочергову роль дискурсу і стосунків між людьми в
конструюванні ними світу та власного «я», неодмінність відмови
від уявлення про загальні й абсолютні істини.

Попередній аналіз наукового дискурсу щодо методології
конструктивізму виявляє значну критику радикального конструк-
тивізму. Відсутність онтологічного підґрунтя теорії провокує такі
аргументи опонентів: невиправдане поєднання природно-наукового
та філософського рівнів знання; заперечення об’єктивної онтології
та доступу до зовнішнього світу; обмеження апарату пізнання
внутрішнім світом і заперечення представниками радикального
конструктивізму феноменального та дійсного світів [1; с. 62].

Символічний інтеракціонізм як методологія виник у 20-ті
роки ХХ ст. у Чиказькій школі, його засновник – Дж. Мід. Ця
теорія зосереджена на аналізі символічних аспектів соціальних
взаємодій, проте не є строгою за своєю структурою, а лише
об’єднує дослідників за їхнім баченням соціального процесу.
Історично існувало два напрями у структурі символічного
інтеракціонізму – Чиказький (Дж. Мід, Г. Блумер, Т. Шибутані) та
Айовський (М. Кун, Т. Партленд), де для перших було характерне
дослідження соціальних взаємодій між людьми з погляду їхнього
мінливого та процесуального характеру, а для других – аналіз
сформованих і стабільних символічних структур, прагнення до
формалізації досліджень (створення вимірювальних процедур і
шкал оцінок). До беззаперечних переваг застосування цієї
методології належить можливість дослідження процесу, а не лише
результату взаємодії, що є дуже важливим для досліджень в галузі
гуманітарних наук.

Характеризуючи методологічні проблеми, які виникають
унаслідок використання зазначених методологій, варто заува-
жити про їхню незакінченість, недостатню смислову оформ-
леність, що ставить дослідника в досить складне становище.
Обираючи за основу лише певний напрям із названих теорій,
дослідник закладає суб’єктивний фундамент власного аналізу
(у нашому випадку – політичної свідомості).

Проте неможливо заперечити доцільність висновків
досліджень представників соціального конструктивізму та
символічного інтеракціонізму щодо ролі дискурсу в формуванні
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образу дійсності у політичній свідомості. Отже, поєднання
дослідження наявного дискурсу децентралізації влади та
застосування емпіричних методів дослідження громадської думки
постає єдиним доступним засобом для вияву кореляції і, на цій
підставі, сприяння подальшому процесу реформ в Україні.
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ФІЛОСОФСЬКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА СУЧАСНОГО

ПРАВОЗНАВСТВА

1. Нині в Україні вельми актуальним є глибинне реформування
права, зміна фундаментальних засад його розвитку, а не камуфляжні,
поверхневі зміни, які не здатні зробити право потужним рушієм
прогресивного розвитку українського суспільства. А право може
стимулювати розвиток суспільних відносин, і, як показує досвід
демократичних держав, воно робить це успішно.

Українському суспільству, що прагне євроінтеграції, потрібне
нове, європейське трактування права. Тоталітарне трактування
права неприйнятне в умовах демократичних перетворень, воно
заперечує демократичні цінності. Загалом же пострадянській
Україні донині властива монологічна законницька парадигма
права. В нинішній теорії право подається як «міра належної
поведінки» і, звичайно, цю міру визначає одноособово державна
влада. Право іще може трактуватись як «можлива поведінка»
громадян, яка зумовлена рівнем розвитку держави і суспільства,
тобто і тут без держави не обійтися – якщо ти хочеш, наприклад,
реалізувати своє природне право на власність, стати підприємцем,
або одружитися, то зважай обов’язково на рівень розвитку своєї
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держави: а раптом їй це зовсім не потрібно? Тобто влада все одно
найліпше знає «можливості» для своїх громадян і сама визначає, що
для них «можливо», а що «неможливо». Ці правила, що
виражають«міру належної поведінки», будучи створеними
державою, можуть порушувати права людини, тобто, заперечувати
смислові характеристики права, проте відмінити їх, скасувати в
нинішній Україні не просто – це може зробити хіба сам автор, тобто,
законодавець, той «компетентний» орган, який їх створив, проте в
умовах, коли ці органи привласнені певною соціальною групою, ця
проблема далі залишається заблокованою. Це міг би робити суд, але
для цього треба, щоб він був незалежним від політичного та
бізнесового тиску, але такої судової системи українці ще не мають.

З вище наведених трактувань права неминуче випливає висновок,
що лише державна влада, її «компетентні органи» можуть «видати»
право громадянам, інших правотворців нинішня теорія права не
бачить. Якщо державна влада права громадянам «видає», то,
зрозуміло, вони уже не можуть мислитися вродженими, природними і
невідчужуваними, бо тоді вищезазначене трактування поняття права
не спрацьовує. Таке трактування права дає можливість зрозуміти,
наскільки державне право може бути довільним, штучним, свавільним
маніпулюванням людьми з боку владних інституцій.

Отже, як бачимо, вищезазначене розуміння права неминуче
виводить його за межі культури, відриває від неї, вихолощує з
нього той духовний смисл, без якого право не може бути правом.
Ця правова теорія здійснює ототожнення права із законом, який
справді є явищем штучним, монологічним велінням влади, на
відміну від права, яке органічно виростає з логіки буття, живого
життя живих людей, їх духу, ментальності, культури, є «правом
буття» (Р. Марчіч).

Трактування права як явища цілком залежного від політичної
кон’юнктури, від влади і політики, заперечує право як автономне,
самодостатнє явище, повноправний чинник суспільного розвитку,
невід’ємний елемент культурного універсуму. Такий підхід до
права, відрив його від світу культури, духовного досвіду людства,
перетворює його на суто інструментальне явище, основною
функцією якого є «регулювання» (як вдало цей термін відображає
цю інструментальність!) суспільних відносин державною владою.
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Те, що це «регулювання» є звичайним маніпулюванням владою
людьми, а не справді впорядковуванням, гармонізацією
суспільного життя, до уваги не береться.

Глибинні зміни у правовому розвитку нинішньої України
мають стосуватися найперше стереотипів і кодів правового
мислення, оскільки зміни інституцій права та кодексів нічого
істотного для покращення правової ситуації в нинішній Україні не
дадуть. Нашому суспільству потрібна нова сучасна теорія права,
нове його розуміння, а для цього треба сформувати сучасну
правову методологію.

2. На зміну державно-монологічному мисленню в праві
повинно прийти діалогічне, відкрите, гнучке, творче справді
правове мислення. Розуміння як спосіб існування людини
залежить, насамперед, від комунікативних відносин між людьми,
тому комунікативний метод дослідження права нині теж активно
використовується правознавцями. Комунікація включає в себе
інформаційний аспект, емоційно-ціннісний (аксіологічний) та
діяльнісно-праксеологічний. Право покликане оберігати людину-
особистість, виконувати людинотворчу функцію, стверджуючи
гармонійне, загальнолюдське, тому спрямованість на Іншого йому
властива органічно. Комунікативний підхід до права передбачає
сприймання правової реальності як специфічного поля смислів і
значень, своєрідного тексту, який вимагає прочитання та
розуміння багатьох і в результаті взаєморозуміння – знаходження
істини через діалог, спілкування тощо.

Потрібно переосмислити філософію закону та законотворення.
Закон не може бути продуктом лише монологічного мислення
влади. Він має стати своєрідним договором між суспільством і
державою. Громадяни мають природне невідчужуване право
ініціювати прийняття нових законів, пропонувати поправки до
існуючих, бо ж вони мають жити відповідно до них. А. Нижник
цілком справедливо наголошує, що для появи якісного, тобто
правового законодавства потрібне «достеменне усвідомлення
законодавцем змістових засад правотворчості як цілісної системи,
що продукує на підставі визнаних демократичним суспільством
моральних та інших цінностей цивілізаційні рішення, які
перебувають поза межами суто нормативістського підходу до



168

права, тож набагато більше відповідають вимогам сучасного
життя» [1, с. 110]. Тобто, як писав К.-О. Апель, кожен, хто
«...серйозно аргументує, вже також (принаймі імпліцитно) повинен
визнати етичну головну норму...», а також він має усвідомлювати,
«що він має за передумову можливість смислу мовлення та істину,
що всі домагання смислу й істини людиною в принципі мають
розв’язуватися за допомогою аргументів (і лише аргументів) у
необмеженій комунікативній спільноті». «Однак саме цим він
також визнає, що він, як той, хто аргументує, має за передумову
ідеальну комунікативну спільноту всіх людей як рівноправних
партнерів. Це і є комунікативна спільнота, в якій усі відмінності в
думках (сюди належать і ті, що стосуються практичних норм) у
принципі мають визначатися на підставі аргументів, що
уможливлюють консенсус» [2, с. 235]. На жаль, в Україні ніякого
консенсусу між громадянством і владою в плані правотворення,
найперше – законотворення не існує. В тім то й річ, що владі треба
навчитися сприймати народ як рівноправного партнера, з яким
треба вести діалог і не лише у праві. Цей консенсус зумовить
легітимацію права та й загалом усієї діяльності влади.

Усім учасникам правової сфери треба пережити докорінну
духовно-інтелектуальну еволюцію, змінити систему цінностей,
поламати старі авторитарно-тоталітарні стереотипи мислення і на
їхньому місці сформувати нові, гуманістичні цінності. Треба
оволодіти низкою нових понять, категорій та принципів, яких
раніше у мисленні не було. Для цього потрібна творча наполеглива
робота над засвоєнням світової, зокрема, європейської
гуманістичної філософсько-правової традиції. Це – великий обсяг
роботи, до якої наш чиновник не поспішає братися, а багато хто й
не підозрює, що така робота потрібна. Йому не дозволяє це зробити
передусім корпоративна, сеньйоріально-васальна ідеологія.

Нинішнім українцям у правовій сфері потрібен «відповідальний
розум» (К.-О. Апель) і консенсуально-комунікативна раціональність,
яка «має своєю передумовою правила чи норми, які лежать apriori по
той бік розрахованого власного інтересу; стратегічна раці-
ональність, навпаки, обґрунтовується суто на основі (емпіричної)
взаємності (Reziprozitat) застосування інструментально-технічної
раціональності дії у стосунках (Verkehr) між людьми» [2, с. 245].
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Діяльність суб’єктів права з позицій «відповідального розуму»та
консенсуально-комунікативної раціональності зумовить якісні зміни
у правовому розвитку сучасної України.

Література
1. Нижник А. Якість закону в контексті дотримання принципу

верховенства права / А. Нижник // Українське право. – 2006. –
Число 1. – С.110.

2. Апель К.О. Ситуація людини як етична проблема / К.-О. Апель
// Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. – К.:
Лібра, 1999. – 488 с. – С.231-255.

Олена Костенко (Київ)

КОМУНІКАТИВНА ТЕОРІЯ ПРАВА:
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

Очевидним для правознавців і філософів є той факт, що
право, як соціальний феномен, має численну кількість визначень,
які суттєво відрізняються одне від одного. Причиною такої
різноманітності у підходах до розуміння є  те, що, осмислюючи
право як явище в нашому житті, ми використовуємо в різних
інтерпретаціях і комбінаціях такі поняття як людина, особа,
свобода, держава, мораль, легітимність, примус. Важко не
погодитися, що підхід до їх розуміння залежить від світоглядної
парадигми в той чи інший історичний період конкретної
цивілізації, держави, нації. Наприклад, стародавні греки навряд чи
взагалі зрозуміли б особливості ставлення до співвідношення
права і держави сучасних герменевтиків або постструктуралістів,
або ж юристів Третього Рейху.

З цього твердження не випливає, що така «пластичність»
праворозуміння є  негативним наслідком неможливості людського
раціо осмислити щось «остаточно», або ж те, що універсальне й
однозначне розуміння права абсолютно неможливе  і такі пошуки
потрібно припинити. Але важливо зазначити, що постійне
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переосмислення розуміння феномену права в контексті того чи
того філософського тренду, нової парадигми є безсумнівно
корисним  і важливим для науки і практики – так можуть
з’являтися нові виклики, розширитися можливості.

З цією метою надзвичайно цікавою видається перспектива
дивитися на право й осмислювати його у постмодерному
контексті, зокрема використовуючи здобутки вчених, які
аналізували питання ролі комунікації між людьми та їхніми
групами, її значення та властивості.

Отже, ми можемо розглянути таку теорію, що має назву
комунікативна теорія права (А. Поляков, Ю. Габермас, П. Рікьор
та ін.). Вчені, які її розробляли, не лише визначали право як
результат комунікації або її різновид  (А. Поляков), а й
намагалися переосмислити класичні звичні нам концепти через
комунікативні процеси в соціумі. Останнє, на нашу думку,
представляє особливий інтерес для сучасної філософії, права та
навіть політичних наук. Значними у цій сфері є наукові здобутки
Юргена Габермаса (праця «Теорія комунікативної дії»). Вчений
переосмислює смисл, місце і засоби ефективної реалізації такого
феномену, як демократія.

З одного боку, складно уявити собі щось більш актуальне й
обговорюване у сучасному філософсько-правовому дискурсі.
Очевидне прагнення держав, союзів та індивідів розробити ту
модель народовладдя, яка б задовольняла вимоги сучасного
суспільства та не була джерелом численних конфліктів. Розуміння
того факту, що демократія з’явилась декілька тисяч років тому у
зовсім іншому історичному контексті та інших соціальних
умовах, дає нам можливість усвідомити причини такої складності
побудови комфортного демократичного режиму сьогодні аж
навіть до зневіри в ньому. Тому спроби Габермаса адаптувати
стародавній концепт до особливостей сучасного постмодерного
суспільства вбачаються спробами порятунку демократії, надання
їй «другого дихання», а також навіть збагачення її здобутками
сучасного праворозуміння (концепція прав людини, принципи
справедливості, гідності, верховенства права, гуманізму і т.д.).
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Теорія «комунікативного розуму», запропонована вченим,
заснована на відмові від сприйняття раціональності як даності
(картезіанська модель), а навпаки сприймається як така, що
постійно формується в процесі тих або тих форм спілкування.
Враховуючи сучасну правову дійсність (бурхливе зростання
комплексності права, право більше не обмежується
одностороннім ланцюжком «громадянин-вибори-парламент-суд»),
такий підхід може мати багатообіцяючі перспективи у правовій
практиці, оскільки діалог і пошук компромісів – ефективний шлях
до створення норм, які були б погоджені переважною більшістю
індивідуумів. На відміну від стародавніх Афін, сучасне
суспільство намагається більше не толерувати насильство у будь-
якій його формі та шукати шляхи його припинення. Відомий
представник школи герменевтики Поль Рікьор  у праці
«Торжество мови над насильством» стверджував, що смисл суду
полягає в заміні насильства на діалог, мовний дискурс. З такого
погляду, важко переоцінити значення комунікації в суспільстві.

Як і всі теорії виникнення й існування права, комунікативна
теорія була піддана критичному осмисленню. Наприклад,
З. Чікеєва вказує на те, що твердження А. Полякова, що правова
комунікація це завжди осмислена взаємна поведінка людей,
викликає певні суперечності: як тоді ми класифікуємо відносини,
коли одна/всі сторони не усвідомлюють про існуючі права чи
заборони? Л.Єскіна  зазначає, у свою чергу, що розділи про право
у працях А. Полякова «занадто обтяжені різними підходами і
поглядами представників багатьох суспільних наук та ускладнені
вузьконауковою чи суто авторською термінологією».

Підсумовуючи сказане, варто підкреслити, що цінність
комунікативного підходу в теорії права набуває особливого
значення в умовах сучасного світу, в якому відбуваються численні
воєнні конфлікти, в тому числі в Україні. Такий підхід відкриває
перспективи замінити насильство на діалог, результатом якого
будуть правові норми, створені на принципах рівності,
справедливості та гуманізму.
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ЕПІСТЕМНІ, ЕТИЧНІ Й ЕСТЕТИЧНІ
ЦІННІСНІ КООРДИНАТИ КОМУНІКАЦІЇ

Ольга Рупташ (Чернівці)

КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ
ТА ПОСТДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКИ

Комунікація між розрізненими предметними сферами
наукового пізнання стала можливою, по суті, лише у XVIII столітті,
коли різне за предметом знання підпорядковувалось спільним
нормам, а наука, як наслідок, стала нормативним поняттям. Проте
цей процес гомогенізації залишився не завершеним. Соціальні й,
особливо, гуманітарні науки, на відміну від природничих, так і не
виробили загального стандарту, спільних норм, яким вони мають
відповідати задля підтвердження свого наукового статусу (не
випадково гуманітарні науки англійською традиційно називають
“humanities”, а не “human sciences”).

М. Фуко, досліджуючи феномен Просвітництва, зазначав, що
попри усталений погляд на Просвітництво як період боротьби
“знання й невігластва”, ми маємо дивитися на нього як на “битву
між знаннями у множині – знаннями, які перебувають у конфлікті
через їхню морфологію...” [2, с. 179]. Якщо під морфологією
розуміти вчення про форму і будову, то мовиться про знання різне
не стільки за ступенем наближення до істини чи опорою на факти,
скільки за формальними та структурними характеристиками.

Процес формування наукового дискурсу супроводжував
конституювання науки як цілісної системи, а не розмаїття знань.
Один зі шляхів просування цього процесу – нормалізація знання,
що уможливлює його взаємне підлаштування та комунікацію [2,
с. 180]. Адаптація та зміна форми, будови знань мала на меті його
уніфікацію та універсалізацію задля нарощування міці та впливу



173

на всі царини життя суспільства. Це був період виникнення
дисциплінарного знання і водночас науки як гомогенної цілості.

Наукові дисципліни, підлаштовуючи та уподібнюючи знання
за формою, утворювали загальний образ знання, відмінного від
не-наукового. На цих засадах розроблялись засоби та норми
комунікації як між науковим знанням, так і самими науковцями.
При цьому комунікація в науці – лише засіб досягнення цілей, які
нею безпосередньо не зумовлені, оскільки, як зазначає Анджей
Гофрон, “спілкування в основному постає такою цінністю, що є
засобом реалізації певних подальших цінностей –
конституйованих вже в позакомунікаційних (світоглядних)
царинах культури” [1, с. 47]. Одна з таких цілей-цінностей
подібна до означеного вище завдання дисциплінарної науки і
слугує інтеграції наукового знання.

Нині спостерігаємо у певному сенсі зворотній процес: на
ґрунті зростання потреби у взаємодії між ученими у процесі
розв’язання наукових проблем, які мають позадисциплінарний
характер, фахівці, комунікуючи, виходять за межі своїх
дисциплін, що дає підстави  характеризувати сучасний етап
розвитку науки як постдисциплінарний. Поняття «наука» у цьому
випадку розуміють у найширшому значенні, враховуючи як
природничі, так і соціальні науки та гуманітаристику, а також нові
форми взаємозв’язків, які між ними виникають. Осмислюючи цей
новостворений термін, філософи і методологи науки постають
перед питанням: чи є префікс «пост» свідченням появи нової
якості науки, чи все ж таки маємо справу лише з розгортанням
характеристик, закладених на попередніх етапах?

Беручи до уваги підхід М.Фуко, згідно з яким дисциплінарна
наука – етап формування науки як цілості (соціального, владного
інструменту), констатуємо, що постдисциплінарна наука постає
завершальним етапом цього процесу. Це логічне продовження
розпочатої у XVIII столітті гомогенізації наукового знання, для якої
конституювання окремих дисциплін було лише функціональною
потребою. Проте, що ж відрізняє постдисциплінарність від між-,
інтер-, крос- та трансдисциплінарностей?

Передусім зауважмо, що постдисциплінарність –
характеристика не лише науки, а й світу, який ця наука покликана
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досліджувати. Зокрема, лінгвістичний поворот, окресливши новий
напрям розвитку філософії та багатьох гуманітарно-наукових
царин минулого століття, чітко артикулював значення і роль мови
у конституюванні знань, враховуючи наукові. Було усвідомлено,
що межі дисциплін не відтворюють які-небудь реальні
розмежування, наявні в пізнаваній дійсності, а сконструйовані
передусім відмінностями в категорійно-поняттєвих апаратах
різних наук. Потреба в міждисциплінарній комунікації виявила,
так би мовити, проблему перекладу між комунікантами з різних
наукових царин. Що цікаво, сама постановка цієї проблеми та
можливі шляхи її подолання додає підстави для розмежування
наук за традиційними дивізіонами: формальні, природничі,
соціальні та гуманітарні. Для природничих наук вона долається
шляхом постульованого прагнення до розробки чіткої та водночас
універсальної для різних галузей термінології, зміст якої
покликаний усе краще (точніше, ефективніше) описувати предмет
пізнання – явища і процеси дійсності. У соціальних і гуманітарних
науках нова термінологія виникає не стільки для того, щоб по-
новому називати “старі” предмети пізнання, а тому, що
з’являються нові явища в культурі, які потребують іменування, і
самі ці явища виходять за межі окремих дисциплін. До прикладу,
в мистецтві чіткі категорії живопису, малюнка, скульптури не
дають можливості описати такі гібриди, як інсталяція чи
інтерактивне середовище, для створення яких  використовуються
численні комбінації засобів [3].

Постдисциплінарні дослідження відрізняються від
міждисциплінарних тим, що вони не мають попередньої чіткої
методології, термінології тощо, а розробляють їх у процесі свого
просування. За цих умов зростає роль і значення комунікації між
дослідниками, адже вони постійно повинні узгоджувати не лише
свої дії, а й досягати консенсусу щодо цілей, засобів, методів,
термінів, формулювань висновків тощо. Передумовою успішного
дослідження у такому випадку стає успішна комунікація,
заснована, своєю чергою на спільно визнаних принципах.
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Lindgren Mattias S. (Danderyd, Sweden)

SENSE AND MEANING
(Ліндґрен Маттіас С. Смисл і значення)

All concepts are based on sense; all definitions are generated
and formed by sense. Conceptual elements are distinguished by their
sense within specific contexts of sense. Further, there is no clear
distinction between names and propositions, in the sense that names
and propositions constitute semantic unities included in certain
contexts of sense. Accordingly, there are no simple objects,
phenomena, concepts, symbols, words or expressions, only integrated
elements of a semantic whole, that can not become an object of an
unambiguous analysis. All phenomena are defined by creative
conceptual isolation, despite the fact that all of our concepts are
definitions of already defined items. Our conceptual framework is
always old in new ways. There is no completely isolated subject,
since a defined phenomenon can only occur contextually. Within the
contextual whole it is conditionally possible to allocate separate
contexts in which certain events are defined, though, it is not possible
to isolate the sense of a single selected object. *

*Повний текст у вигляді наукової статті буде надруковано у «Науковому віснику
Чернівецького національного університету. Філософія. Вип. 780».

http://h08.cgpublisher.com/proposals/534/index_html


176

Ярослав Гнатюк (Івано-Франківськ)

ЛОГІКА ДІАЛЕКТИКИ ЯК СПОСІБ
КОМУНІКАЦІЇ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Однією з важливих проблем сучасної філософії є проблема
можливості існування історії філософії як теоретичної дисципліни.
Звідси мета дослідження, що полягає в обґрунтуванні того, що
історія філософії як теоретична дисципліна можлива лише за умови
єдності логічного та історичного, логіки діалектики та історії
філософії. На думку автора, теоретичною і методологічною основою
історії філософії як становлення мови філософії є діалектична логіка.

Мова філософії та діалектична логіка нерозривно пов’язані
між собою. Цей факт зафіксований у принципі єдності
історичного й логічного. Історія філософії є історією становлення
мови філософії як поняттєвої системи, а діалектична логіка –
концептуалізацією історії філософії як теоретичної дисципліни.
Метафізична, трансцендентальна, феноменологічна логіки дають
змогу в процесі предикації приписувати тільки один предикат і
лише діалектична логіка припускає можливість приписування
двох протилежних предикатів одночасно, і як наслідок
можливість існування історії філософії у вигляді мікроісторії
філософії як протистояння двох філософських систем, які
виражають різні, часто взаємовиключаючі концепти філософії як
теоретичної системи. Саме тому заперечення можливості
побудови діалектичної логіки є запереченням можливості
існування історії філософії як теоретичної дисципліни.

Тож основним завданням є обґрунтування модифікованої версії
діалектики у вигляді функціональної діалектики. Функціональна
діалектика як різновид формалізованої діалектики є діалектикою гра-
матичної форми, пропозиційної функції і дефінітивної специфікації,
подвійною дефінітивною специфікацією суб’єктних і предикатних
термінів через пропозиційні функції та граматичну форму.

Граматична форма у формальній логіці Аристотеля – це
суб’єктно-предикатна структура судження, яка утворюється
шляхом об’єднання суб’єкта і предиката зв’язкою. Суб’єкт як
граматичний підмет є носієм інформації про себе, предикат як
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граматичний присудок – носієм інформації про інший об’єкт,
зв’язка, граматично виражена дієсловами «є», «не є», – носієм
інформації про належність чи неналежність предиката суб’єктові.
Суб’єктно-предикатна структура судження є формальним
аналогом структури розповідного двоскладного речення,
граматичний центр якого виражений підметом і присудком.

Пропозиційна функція в сучасній логіці – це логічна функція,
сферою значень якої є висловлювання, що виражають судження.
Розрізняють пропозиційні функції в логіці висловлювань і логіці
предикатів. Пропозиційна функція в логіці висловлювань – це
логічний сполучник, аргументами якого є прості висловлювання,
що виражають прості судження, а значенням – складне
висловлювання, яке з них складене.

Пропозиційна функція в логіці предикатів Г. Фреге – це
предикат, аргументом якого є терм як власне ім’я предмета, та
квантор як знак кількості, аргументом якого є предикат, а їхнім
спільним значенням – просте висловлювання, що виражає просте
судження. Дефінітивна специфікація чи, більш стисло, дефініція в
логіці діалектики Г. Гегеля – це синтез одиничного, особливого й
загального як структурних елементів поняття. Потрібно
розрізняти дефініцію в логіці та дефініцію в логіці діалектики.
Дефініція в логіці, як традиційній, так і сучасній, є запереченням.
А дефініція в логіці діалектики є запереченням заперечення, або
запереченням зі збереженням.

Результати проведеного дослідження дають підстави
стверджувати, що на основі формальної логіки Аристотеля, логіки
предикатів Г. Фреге і діалектичної логіки Г. Гегеля, яким
відповідають такі концепти, як граматична форма, пропозиційна
функція і дефінітивна специфікація, можна створити
формалізовану діалектику як функціональну діалектику. А це
своєю чергою забезпечує теоретичну і методологічну базу історії
філософії як теоретичної дисципліни. Наукова новизна
результатів дослідження полягає у розробці функціональної
діалектики як методології теорії історії філософії, а також у
можливості порівняння функціональної діалектики як версії
формалізованої діалектики із теоріями сучасної символічної
логіки, започаткуванні діалогу між ними.
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Дефініція як визначення змісту поняття, складена із
дефінієндума і дефінієнса. Дефінієндумом називається ліва
частина дефініції, що містить визначуване поняття, дефінієнсом –
права частина дефініції, що містить визначувальне поняття.
Результатом дефініції є дефінітивне судження. У дефінітивному
судженні традиційної логіки суб’єкт є дефінієндумом, предикат –
дефінієнсом. У дефінітивному висловлюванні логіки предикатів
аргумент є дефінієндумом, функція – дефінієнсом. У
дефінітивному судженні логіки діалектики суб’єкт і предикат є
дефінієндумами, одиничне, особливе й загальне – дефінієнсами.

У такій перспективі дефінітивне судження традиційної логіки
є судженням з однією дефініцією – дефініцією суб’єкта, що має
форму «суб’єкт є предикат». А дефінітивне висловлювання логіки
предикатів – судженням із двома дефініціями, що має форму
«суб’єкт є аргумент, предикат є функція». У логіці ж діалектики,
що виконує роль металогіки стосовно традиційної логіки і логіки
предикатів, дефінітивне судження, як, власне, і в логіці предикатів,
також є судженням із двома дефініціями – дефініцією суб’єкта і
дефініцією предиката, що може мати форми «суб’єкт є одиничне,
предикат є загальне», «суб’єкт є загальне, предикат є особливе»,
«суб’єкт є особливе, предикат є загальне» тощо.

Дефініція виявляє комунікативну специфіку суджень
суб’єктно-предикатної структури традиційної логіки, висловлювань
пропозиційно-функціональної структури логіки предикатів і
суджень дефінітивно-специфікативної структури логіки діалектики.
У такий спосіб вона відкриває можливості для комунікації між
різними, часто протилежними логічними системами, у рамках
деякої ширшої логічної системи – логіки діалектики. Саме логіка
діалектики інтегрує довкола концепту дефінітивної специфікації як
універсального синтезу інформації різноманітні логічні системи.

Отже, виходячи з принципу єдності логічного та історичного,
діалектичної логіки та історії філософії, історія філософії як
теоретична дисципліна можлива за умови існування діалектичної
логіки як системи філософської логіки. Саме тому викладання
функціональної діалектики як формалізованої діалектичної логіки
повинно передувати викладанню історії філософії як теоретичної
дисципліни.
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Маріанна Плахтій (Кам’янець-Подільський)

ВІД АЛГЕБРИ ЛОГІКИ ДО КІБЕРНЕТИКИ:
УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Значне розширення та збагачення логічної проблематики
відбулось у ХХ-ХХІ століттях. Розвитку набули різноманітні
моделі міркувань у межах сучасної логіки, когнітивних наук,
штучного інтелекту, а також теорії аргументації. Виникла потреба
дослідження подібних моделей міркувань та їх співвідношення з
логікою. Проте для прогнозування напряму розвитку певної галузі
зазвичай звертаються до її історії. А нові та плідні теорії постають
результатом міждисциплінарного перетину. Зокрема, це
стосується появи кібернетики як науки, формування основ якої
було б неможливим без механізації процесу логічного мислення.

Багатовекторність розробок у контексті логічної
проблематики існувала вже наприкінці ХІХ століття. Зокрема,
значну увагу приділяли математизації логіки, що дозволило
розширити межі формальної логіки. Алгебра логіки як центральна
частина математичної логіки сформувалась у працях Дж. Буля
(G. Boole), А. де Моргана (A. De Morgan), Ст. Джевонса
(W. St. Jevons). Можна констатувати, що системи де Моргана і
Дж. Буля були побудовані алгоритмічно, а розв’язок задач
алгебри логіки графічними та механічними методами стали
важливим поштовхом до подальшого розвитку математичної
логіки і кібернетики. Разом із тим, механічний метод розв’язку
таких задач спонукав до вдосконалення самої системи алгебри
логіки та підштовхнув Ст. Джевонса до створення «логічної
машини». Виготовлений наприкінці ХІХ століття, цей
«дивовижний пристрій» із заданих засновків виводив самостійно
висновок, що здавалось абсолютно неймовірним чудом.

Із розробками в галузі алгебри логіки українських науковців
вперше ознайомив студент історико-філософського факультету
Київського університету ім. св. Володимира Федір Козловський. В
університетському збірнику 1881 року він публікує статтю
«Символічний аналіз форм та процесів думки» в якій характеризує
та порівнює системи Дж. Буля, Ст. Джевонса і Дж. Р. Дельбьофа.
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Важливе значення у розвитку науки Ф. Козловський
справедливо надає символізації, зазначивши, що через символи
кожна ланка мисленнєвого процесу висвітлюється зовнішньо, а
тому маємо можливість обійтися без великого напруження пам’яті
та уявлення. Разом із тим, постійне використання символів
створює механічну навичку. З огляду на це, студент доходить
висновку, що спрощення шляхом символізації може доходити «до
заміни мисленнєвих процесів роботою машини (різні інструменти
і машини, які використовуються у математичних дослідженнях,
зокрема й знаменита логічна машина Ст. Джевонса)» [1].

Теоретична побудова алгебри логіки та «логічної машини»
Ст. Джевонсом привернула увагу професора Новоросійського
університету Івана Владиславовича Слешинського (1854-1931). У
доповіді «Логічна машина Джевонса» (1983) [2], виголошеній на
засіданні математичного відділу Новоросійського Товариства
Натуралістів із питань елементарної математики та фізики,
професор І. Слешинський описує не лише принцип дії та
побудову такої машини, а й докладно розкриває основи
математичної логіки за Ст. Джевонсом. І. Слешинський плідно
працював у Одесі до 1909 року, згодом звільнився та переїхав до
Польщі, де обіймав посаду професора математики і логіки
Ягелонського університету.

Водночас, у Харківському університеті професор хімії
П. Хрущов (1849-1909) для професорсько-викладацького складу
університету прочитав курс лекцій з теорії мислення та елементів
логіки у 1897 році. Він успішно відтворив «логічне піаніно»
Ст. Джевонса. Після смерті професора його дружина передала
«логічну машину» Харківському університету [3].

Створенню механічного приладу для формалізації логічних
процесів значну увагу приділив О. Щукарьов (1864-1936). У 1911
році він переїхав до Харкова та був обраний професором
Харківського хіміко-технологічного інституту. Там учений
побачив утілену П. Хрущовим «логічну машину» Ст. Джевонса та
захопився її вдосконаленням. Професор О. Щукарьов у 1913 році
публікує наукову працю «Проблеми теорії пізнання». У ній автор
зібрав лекції, які він читав у 1907 році на фізико-математичних
факультетах Московського та Харківського Університетів.
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Ґрунтовно аналізуючи філософію пізнання, починаючи із
античності й завершуючи сучасністю, він пропонує розглянути
процес міркування з іншого боку − «намагається позбавити
операцію мислення її привілейованого становища» [4, с. 49].
Особливу роль у розвінчанні процесу мислення він відводить
Дж. Буллю, а особливо Ст. Джевонсу, який побудував машину,
що виконувала процеси умовиводу.

Революційні події у Російській імперії, зміна влади та орієнтирів
у науці зумовили згортання усіх попередніх наукових розробок. Із
середини 1920-х років більшість незгодних із владою філософів і
науковців були в еміграції, а ті, що залишилися, фактично змушені
були припинити наукову діяльність. Відбувається радикальний
перегляд усіх наукових теорій, у тому числі й формальної логіки. З
огляду на численні критичні зауваження О. Щукарьов передає свою
«логічну машину» на кафедру математики Харківського
університету, надалі слід її загубився.

Тож перші кроки до розвитку кібернетики та інформаційних
технологій в Україні були пов’язані із популяризацією ідей
математичної логіки і алгебри логіки зокрема. Разом із тим, як
формальна логіка, так і теорія кібернетичної науки на початку ХХ
століття стали предметом огульної критики радянської ідеологічної
машини, що призупинило поступ зазначених галузей науки.
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Stepan Ivanyk (Piaseczno, Polska)

UCZNIOWIE KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO
O ISTOCIE SĄDÓW PRZECZĄCYCH

(Іваник С. Учні Казимира Твардовського
про суть заперечних суджень)

W swoim referacie chciałbym wyeksplikować esencję analiz
sądów przeczących przeprowadzonych w pracach trzech uczniów
Mistrza filozoficznej szkoły lwowskiej – Kazimierza Twardowskiego.
Chodzi o następujących filozofów i odpowiednie ich prace:

І. Jawicówna (Pannenkowa) Irena„Sądy przeczące i twierdzące” (1905);
ІІ. Hłuszkiewicz Eugeniusz„Istota sądów przeczących” (1913);
ІІІ. Kostelnyk Gabriel„O pojęciu negacji i niczego” (1914) [publikacja

w języku ukraińskim].
I.Przedmiotem analizy Jawicównej (Pannenkowej) jest

reprezentowany m. inn. przez Sigwarta pogląd na relację między
sądami twierdzącymi a przeczącymi.

W sądzie przeczącym typu „A nie jest B” zdaniem Sigwarta
oprócz podmiotu A, orzecznika B i łącznika „jest” (czyli z trzech
składników odpowiedniego sądu twierdzącego „A jest B” ) występuję
jeszcze czwarty składnik – negacja „nie”. Negacja ta odnosi się jednak
nie do podmiotu, tylko do łącznika „jest”. To znaczy, że w sądzie
przeczącym „A nie jest B” zaprzeczonym zostaje nie przedmiot sądu
„A jest B”, tylko sam sąd „A jest B”. A więc, wszystkie sądy
przeczące są „sądami o sądach” w tym sensie że ich przedmiotami są
sądy twierdzące. Stąd wynika, że sądy przeczące są wobec sądów
twierdzących aktami wtórnymi, zależnymi (sądy przeczące nie mogą
powstać bez sądów twierdzących).

∗ Referat przygotowany w ramach realizacji grantu"Filozofia z
metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy filozofii z
punktu widzenia paradygmatu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej"nr
2015/18/E/HS1/00478 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
(kierownik: prof. Anna Brożek, Pracownia Metodologii Humanistyki
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego).
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Jawicówna (Pannenkowa) analizuje stanowisko Sigwarta z trzech
punktów widzenia: (1) psychologicznego, (2) logicznego i (3)
teoriopoznawczego:

(1)Sąd jest psychologiczną reakcją podmiotu na przedmiot
przedstawienia. Introspekcja wyraźnie wskazuje, że reakcja ta może
być pozytywna lub negatywna. A więc podział sądów na twierdzące i
przeczące jako dwie równorzędne kategorie jest psychologicznie
uzasadniony.

Podgląd o wtórnym charakterze sądów przeczących wobec sądów
twierdzących może natomiast wynikać z badań nad ich genezą
historyczną (dzieci zaczynają myśleć przy pomocy przeczeń później,
niż przy pomocy twierdzeń). Ale historyczne pierwszeństwo sądów
twierdzących nie musi przekładać się na pierwszeństwo
psychologiczne.

(2)Rozumowanie Sigwarta, na podstawie którego dochodzi on do
wniosku o tym, że sądy przeczące są sądami o sądach twierdzących,
ma pewną przesłankę. Jest nią twierdzenie, że  w łączniku „jest” tkwi
istota sądu twierdzącego „A jest B”. Zdaniem Jawicówny
(Pannenkowej) przesłanka ta jest błędna. Błąd bierze się z
niedoskonałości językowych wyrazów sądów twierdzących, która
polega na tym, że moment twierdzeniowy w powiedzeniach typu „A
jest B” jest pominięty (w odróżnieniu od powiedzeń przeczących, w
których moment przeczenia jest wyrażony w partykule „nie”). Czyli
poprawny wyraz sądu twierdzącego powinien mieć postać „A tak jest
B”. Łącznik „jest” zatem nie jest wyrazem momentu twierdzeniowego
(w którym tkwi istota sądu twierdzącego) tylko jest wyrazem
stwierdzanego w sądzie istnienia pewnej relacji między podmiotem A i
orzecznikiem B.  To znaczy, że sądy „A jest B” i „A nie jest B” mają
identyczne przedmioty. Więc z logicznego punktu widzenia sądy
twierdzące i przeczące są równorzędnymi rodzajami sądów.

(3)W teorii poznania istnieje przekonanie (zdaniem Jawicówny
(Pannenkowej) słuszne), że wiedza – to zbiór prawdziwych sądów
twierdzących. Czy wynika stąd, że sądy przeczące są dla naszego
poznania bezwartościowe? Odpowiedź pozytywna na to pytanie
przemawiała by na rzecz zwolenników poglądu o wtórności sądów
przeczących względem sądów twierdząch. Odpowiedź Jawicówny
(Pannenkowej) jest jednak negatywna. Oto jej argumentacja:
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(a) Sądy przeczące korygują naszą wiedzę usuwając z niej
fałszywe sądy twierdzące (poprzez zaprzeczenie ich prawdziwości);

(b) Z prawdziwych sądów przeczących z wynikają
prawdziwe sądy twierdzące. Przy tym  prawdziwość ostatnich jest
pewna (np. z prawdziwego sądu przeczącego „Ta książka nie jest
ciekawa” wynika pewny prawdziwy sąd twierdzący „Ta książka jest
nudna”) lub co najmniej bardziej prawdopodobna, niż byłaby bez
uwzględnienia prawdziwego sądu przeczącego (np. prawdziwy sąd
przeczący „Ta drewniana szafa nie jest orzechowa” zwiększa
prawdopodobieństwo prawdziwości sądów twierdzących „Ta szafa
jest dębową”,  „Ta szafa jest olchową”, „Ta szafa jest sosnową” itd.).

Rola poznawcza sądów przeczących jest więc bardzo ważna,
chociaż zdaniem Jawicówny (Pannenkowej) należy przyznać, że jest
to rola pośrednia, i w dziedzinie poznania sądy twierdzące
rzeczywiście mają większą wagę od sądów przeczących.

II. Hłuszkiewiczubolewa nad tym, że współczesna mu
psychologia sądów dotychczas pozostawała pod zbyt silnym wpływem
logiki tradycyjnej (arystotelesowskiej). Tak, np. mechaniczne
przeniesienie do dziedziny psychologii schematów sądów w sensie
logicznym wyrażanych jako dwuczłonowych powiedzeń typu „A-B”
doprowadziło do rozpowszechnienia się w psychologii mylnego
zdaniem Hłuszkiewicza poglądu, że istotą sądu jest jakieś połączenie
czy rozłączenie (synteza czy analiza) dwóch przedstawień.Jednak
dzięki alternatywnym teoriom sądów wypracowanych m. inn. przez
Brentanę i jego szkołę, udało się„wyemancypować” psychologię
sądów spod wpływu logiki tradycyjnej. Jednak to
„wyemancypowanie”, zdaniem Hłuszkiewicza, miało powodzenie
tylko w dziedzinie sądów twierdzących, w tym czasie jak
psychologiczne badania nad istotą sądów przeczących nie przyniosły
zadowalających wyników.

III.W tekście Kostelnykazawarte są kilka spostrzeżeń na temat
cech, wyrazów językowych i genezyprzeczenia (negacji):

(1)Sądy przeczące mogą być wyrażone zarówno w
powiedzeniach negatywnych (zawierających partykułę „nie”), jak też
w formie powiedzeń pozytywnych (nie zawierających partykuły
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„nie”). Np. ten sam sąd przeczący może być zarówno przy pomocy
powiedzenia „A nie jest duży” jak też przy pomocy powiedzenia „A
jest mały”. Stąd też wynika, że stwierdzenie i przeczenie zawsze idą w
parze: stwierdzenie polega na włączaniu jakiejś cechy do treści
pojęcia, a przeczenie – na jednoczesnym wykluczaniu cechy
skorelowanej z poprzednią dysjunktywnie z treści tego pojęcia;

(2)W mowie potocznej występują słowa gramatycznie
pozytywne, a logicznie negatywne (np.słowo brak oznacza
zaprzeczenie istnienia (nie ma))i na odwrót: są słowa gramatycznie ne-
gatywne, a logicznie pozytywne – np. nieskończony, niemało itd.;

(3)Przeczenie może odnosić się do zakresu (i wtedy zawsze
obejmuje jego całość) lub do treści (i wtedy obejmuję jej całość lub
tylko część) pojęć;

(4)Źródło przeczenia tkwi w refleksji (samoświadomości) i
wolnej woli: samoświadomość pozwala nam na odrzucenienie
(nieuznawanie) materiału dostarczanego przez zmysły, a wolna wola
pozwala nam na niegodzenie się na wykonanie działań, które narzucają
się nam popędowo. Przy tym rola elementu wolitywnego w genezie
przeczenia jest zdaniem Kostelnyka ważniejsza.

Ольга Шляхова (Острог)

ЦІННОСТІ В КОМУНІКАТИВНИХ КООРДИНАТАХ
ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ ПОВСЯКДЕННЯ

Культура повсякдення як значимий вимір буття людини став
одним із напрямів наукової рефлексії у другій половині ХХ ст.
Низка науковців, які безпосередньо чи опосередковано порушували
питання повсякденності в той час, від початку своїх досліджень
припускались однієї і тієї ж помилки: не роз’яснювали і не
аналізували суті поняття «повсякдення», що сприймалось як просте
і гранично зрозуміле. Та чи коректно з позиції сучасного стану
речей стверджувати, що зазначене розуміння повсякденності було
хибним або неповноцінним? Відповідь на це запитання не є
настільки самоочевидною, як може здатися на перший погляд.
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Важко не помітити той факт, що період сучасності, який
часто описують як постмодерн, вирізняється на тлі всіх
попередніх динамічних змін фактично в усіх сферах людського
життя. Очевидно, що всі ці зміни чи трансформації маюсь певні
причини, засоби, а відтак – наслідки (наприклад, глобалізація у
сфері культури засобами мережі Інтернет заклала підвалини
«масової культури» з системою загальних етичних норм,
універсальних цінностей тощо). Логічним буде припущення, що
культура повсякдення як простір людського буття теж постійно
підпадає під низку подібних об’єктивних і суб’єктивних,
чинників. Імовірно, що тип повсякдення, яке досліджували
теоретики другої половини ХХ ст., по суті своїй був іншим,
порівняно з нинішнім.

Термін «повсякдення» у словниках першої половини ХІХ ст.
(В. Даль [1, с. 147]) і аж до середини ХХ ст. (С. Ожегов [2, с. 429])
подається з низкою слів-синонімів: буденний, рутинний,
одноманітний, природний, типовий, нормальний, стабільний. Ці
слова є категоріями, які описували культурний простір
повсякдення, дослідженням якого займалася тогочасна наука.
Історія та соціологія повсякдення – це галузі, що здійснили перші
кроки у цьому напрямі, щоправда, в описовому форматі.

Натомість новий тип повсякденності, що мімікрував в
актуальних реаліях сучасності, набуває нових характеристик.
Відбувається це завдяки тому, що межі повсякденного і всього,
що є не-повсякденним, стають розмитими, нечіткими. Тому
динаміка чи новизна вже стали звичними категоріями
повсякденного, що мають непередбачувані наслідки на різних
смислових рівнях. Їх філософи виокремлюють два: онтологічний
та аксіологічний. У повсякденному житі людина має справу з
явищами, процесами, подіями, справами, що трапляються і
повторюються кожного дня. Ця сторона повсякдення є
онтологічною. Натомість аксіологічний бік повсякденності є
суб’єктивним, психологічним і метафізичним; здійснює емоційну
оцінку такого повторення [4, с. 68]. Названі два рівні неможливо
розмежувати. Вони перебувають у безперервній кореляції один з
одним, що є їхнім внутрішнім джерелом руху та розвитку.
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Сучасний німецький філософ В. Рейнґард, досліджуючи
питання значущості повсякденного життя, зазначив: «Коли я
замислююся над тим, скільки я отримую щодня небажаних листів
електронною поштою, мені здається що для наших сучасників
передусім існують дві цінності, а саме секс і гроші, тобто доволі
буденні речі». Науковець акцентує увагу на тому, що
центральними цінностями нашої культури та суспільства є
цінності буденні, звичні, які постійно визначають поведінку
людей [5, c. 279]. Незважаючи на відчутну іронічність у
розмислах дослідника, його позиція підтверджується низкою
прикладів, які важко проігнорувати.

Отже, наведена вище теза дає можливість проаналізувати
роль і статус цінностей у складній системі двох вимірів
повсякдення: аксіологічного та онтологічного. Аксіологічний –
активний, саморефлексуючий вимір людського повсякдення, що
задає йому постійної динаміки. Відтак, перенесення цінностей як
екзистенційних орієнтирів у вимір повсякдення можна вважати
одним із ключових чинників та/або наслідків конструювання
нового типу повсякдення, яке заслуговує на науковий аналіз
різних напрямів гуманітарної науки.
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Tomasz Rudowski (Warszawa, Polska)

SZTUKA SAKRALNAI MODLITWA W ŚWIETLE FIZYKI
KWANTOWEJ I ARTETERAPII JEDNOSTEK

NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE

(Рудовськи Т. Сакральне мистецтво і молитва
у світлі квантової фізики і арттерапії
суспільно непристосованих індивідів)

Badania pilotażowe nad związkami modlitwy z percepcją sztuki
sakralnej u jednostek niedostosowanych społecznie (osadzonych)
przebywających w zakładach penitencjarnych dostarczają informacji, że w
tych okolicznościach, osadzonym przyjemniej upływa czas odosobnienia
od rodziny i kręgu osób z najbliższego otoczenia. Nie bez powodu zatem
organizowane są na terenie zakładów miejsca odosobnienia celem
uczestnictwa osadzonych w obrzędach religijnych. Z badań własnych
wynika, iż około 5 % osadzonych zdecydowanie lepiej się czuje, ma
większy przypływ chęci i energii do uczestniczenia w zajęciach
obowiązkowych i nadobowiązkowych. Służby więzienne mają powód
twierdzić, iż kontakt osadzonych ze sztuką sakralną pełni funkcje
stymulującą i regenerującą utratę siły woli do aktywności własnej.
Przykładowo percepcja obrazów, ikon, rzeźb wizerunków świętych
połączona z modlitwami, które wynikają z własnych potrzeb ekspresji,
sprawia, że dochodzi do przeniesień aktywizujących wiarę i nadzieję na
lepsze i zarazem bardziej obiecujące jutro. Zgodnie z teorią kwantową te
powyżej wymienione zmienne zaczynają pod wpływem zasady
komplementarności działać bardziej stymulująco na wydzielanie endorfin
w ośrodkach kory mózgowej, zwykle zintegrowanych z pozostałymi
częściami (obszarami) kory mózgowej . Już od dawna wiadomo
psychologom i psychiatrom, że obrazy, szczególnie o formie należącej do
sztuki sakralnej, najbardziej przemawiające do percepcji myślenia, mają
ogromne znaczenie dla pobudzenia aktywności mózgu, w nim nie tylko
psychologicznych mechanizmów obronnych, ale też aktywizacji
ośrodków sprawiających gratyfikację natury psychologicznej. Podczas
doznań autopercepcji siebie, w tym gratyfikacji dostarczających
przyjemności z oglądanych i np. namalowanych przez siebie obrazów,
odbycia modlitwy błagalnej za swoje, a także osób trzecich zdrowie, od
których zależy większy komfort psychiczny osadzonego, dochodzi do
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uspołecznienia i resocjalizacji, będącej wyższym etapem readaptacji
indywidualnej i społecznej w ujęciu psychologii behawioralnej. Z kolei w
resocjalizacji przez sztukę sakralną w ujęciu fizyki kwantowej, podczas
modlitwy, znaczącą rolę odgrywają doświadczenia płynące z
interferowania fal należących do procesów percepcji dzieł czy (i) kreacji z
myślami, uczuciami i emocjami. Analogię schematu (modelu) prezentuję
na przykładzie własnego modelu interferowania wiary, nadziei oraz typu
układu nerwowego (temperamentu) przyjmujących postać fal
bioelektromagnetycznych. W świetle powyższego interferowanie stanowi
pełniejsze dookreślenie związku modlitwy z percepcją dzieł należących
do sztuki sakralnej, bowiem oparte jest na fizyce ściślej mówiąc
mechanice kwantowej.

Naukowa literatura przedmiotu dostarcza bardzo wielu
przykładów doświadczania sił uzdrawiających, aktywizujących ośrodki
odpowiedzialne za przebieg procesów poznawczych, wolicjonalnych i
emocjonalnych. Z naukowego punktu widzenia, pomijającego
mistycyzm i magię, które nie mają nic, a może niewiele wspólnego z
uwarunkowaniami zachowań o podłożu neuro-psychofizjologicznym,
fizyka kwantowa, a wraz z nią, na dzień dzisiejszy dobrze rozwijająca
się psychologia kwantowa dostarczają bardzo wiele dowodów
uzasadniających niewątpliwy wpływ modlitwy o charakterze
dziękczynno – wstawienniczo – błagalnym stosownie do poziomu
rozwoju umysłowego osoby modlącej się. Modlitwy w treści i formie
mające odniesienie do praw przyczyny i skutku w kontekście
mechaniki kwantowej zawierają najczęściej prośby względem obietnic
(zob. Pismo Święte). Taka modlitwa odbywa się w perspektywie
czynów, mianowicie, osadzony uznając własną rolę czynnej cząstki
stworzenia (np. zrobienia dobrego uczynku) składa podziękowanie za
to, co już stworzył, innymi słowy, coś dobrego uczynił. Tu jest jedna
uwaga, mianowicie, ten psychologiczno – terapeutyczny zabieg
zwykle winien być realizowany w najróżniejszego rodzaju terapiach.
Zweryfikowana teoria kwantowa potwierdza, że niezależnie od tego,
czy widzimy natychmiastowe rezultaty, czy nie, nasze podziękowania
potwierdzają, że gdzieś we wszechświecie nasza modlitwa już została
spełniona. G. Braden (2013) uważany za światowego pioniera
łączenia nauki z duchowością, taką modlitwę opartą na fizyce
kwantowej nazywa afirmacyjną modlitwą dziękczynną, wzmacniającą
wszechświat i pozwalając mu rozkwitać aż do osiągnięcia najwyższego
potencjału. W modlitwie zawierającej technikę (s. 218), pragnienie
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spełnienia naszej prośby wg znanego wskazania „Proście a
otrzymacie” zawierają się możliwości oferowane. „O cokolwiek byście
prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory  o nic nie prosiliście w
imię moje.  Proście bez ukrytych pobudek i niech otacza was
odpowiedź wasza. Proście a otrzymacie (okryjcie się tym, czego
pragniecie aby radość wasza była pełna)”s. 220. Z tej frazy uosobionej
przez świadomość działań, dla mechaniki kwantowej wynika, że aby
coś stworzyć w naszym świecie, musimy najpierw wywołać w sobie
poczucie, że zamierzone dzieło już powstało. Nasze modlitwy będą
wówczas dziękczynnymi za to, co już stworzyliśmy, a nie wyłącznie
prośbami, by coś w naszym życiu zaistniało.

Dla osób osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności,
obszary (zakresy) modlitwy dziękczynne i błagalne, medytacyjno –
kontemplacyjne uwarunkowane wiekiem, wykształceniem, zdrowiem,
zainteresowaniami, zamiłowaniami, wielkością wyroku, zobowiązań
wobec swoich ofiar oraz najbliższych zawierają projekcje myśli, uczuć
i emocji na sposoby i zakres zaspakajania potrzeb własnych i osób z
którymi występują związki materialno-duchowe. W kontekście
etnicznym, geograficznym, wieku, płci, wykształcenia, wielkości
wyroków, itd., dla potrzeb badań naukowych, daje się ustalić związki
modlitwy w formie (postaci) myśli, uczuć i emocji z   najbardziej
popularnymi celami modlitwy o posiadanie np.,więcej pieniędzy,
lepszej pracy, lepszego zdrowia, lepszych związków, skrócenie
wyroku z powodu amnestii. Wydaje się, iż badania nad pomiarem siły
związku między formami (postaciami) modlitw a prośbami
dziękcznno-błagalnymi w kontekście ww. uwarunkowań są obiecujące,
warte zweryfikowania pod względem ich wysłuchania, najczęściej
identyfikowanego z cudami.

Zgodnie z fizyką kwantową modlitwy odnoszą skutek gdy zostały
wysłuchane, gdy w nastawieniu i prośbach błagalnych zawarte jest
zarazem dziękczynienie za aktualny stan spotkanej ulgi czy polepszenia
samopoczucia z którym łączyć się może określone spełnienie.

Tajemnica modlitwy – zdaniem uczonych – polega na tym, iż
kiedy o coś prosimy, przyznajemy, że tego nie mamy (s. 216). Ciągłe
prośby zasilają jedynie to czego nam brak. Zdaniem fizyka
kwantowego G. Bradera (2013), scalanie się światów uczuć i myśli w
modlitwie dziękczynnej za wszystko, co jest i wszystko, co przeminęło
(tamże) stanowi naszą siłę uzdrawiającą. Wywoływanie w sobie uczuć
tego, czego pragnie się doświadczyć jest początkiem czegoś nowego,



191

w przypadku osadzonego, podziękowaniem za to co w życiu dobrego
uczyni, a więc ma zamiar uczynić, innymi słowy dziękczynienie za
możliwość wyboru tej wersji której doświadczy. Słowa powyższe
sugerują, że wszyscy co się modlą, nie tylko osadzeni w zakładach
penitencjarnych, powinni myśleć, jakby nasze modlitwy się spełniły,
albo wychodzić z założenia, że nasza modlitwa została wysłuchana. W
mowie wewnętrznej, czyli mowie serca tego rodzaju sytuacje mają
miejsce u osób zaangażowanych w kontakt duchowy będący dialogiem.
Prawa przyczyny i skutku uczynienia swych przyszłych marzeń należy
uznać za teraźniejsze fakty poprzez uznanie swojego uczucia pragnienia
za spełnione. Kiedy podczas modlitwy stwarzamy w myślach wizerunek
swego pragnienia i wywołujemy uczucie jego spełnienia w sercu,
zdaniem Bradnera, to tak właśnie już się stało! Chociaż intencja danej
modlitwy nie objawiła się jeszcze bezpośrednio naszym zmysłom,
przyjmujemy, że tak już się stało. Tajemnica formy modlitwy polega na
uznaniu, że kiedy coś czujemy, to skutki naszych uczuć już gdzieś
zaistniały, na jakimś poziomie naszej egzystencji (s. 218).

Nasza modlitwa, zatem, wypływa z zupełnie innej perspektywy.
Zamiast prosić, by modlitwa została spełniona, uznajemy własną rolę
czynnej cząstki stworzenia i składamy podziękowanie za to, co
stworzyliśmy. Czy widzimy natychmiastowe rezultaty, czy nie, nasze
podziękowania potwierdzają, że gdzieś we wszechświecie nasza
modlitwa już została spełniona. Teraz staje się ona afirmacyjną
modlitwą dziękczynną, wzmacniając nasz wszechświat i pozwalając
mu rozkwitać aż do osiągnięcia najwyższego potencjału (tamże).

Przypisy:
*)   W historycznym kontekście, mniej zorientowanemu czytelnikowi nadmienię,

że obecna psychologia kwantowa będąca dyscypliną naukową  nawiązuje już od 70. lat
do fizyki kwantowej.

Jednym z prekursorów psychologii kwantowej był wybitny psycholog analityki i
psychiatrii prof.

C.G. Jung. Uczony ten wskazuje na rangę dialogu pomiędzy dwoma osobami,
wskutek czego przewiduje zgodnie z teorią kwantową wzajemne oddziaływanie
(interakcję) między dwoma systemami psychicznymi (świadomością) ja i nie ja, w
wyniku której może dojść do przezwyciężenia ich obu  i osiągnięcie czegoś trzeciego,
mianowicie zamierzonej syntezy, co z terapeutycznego punktu widzenia tę
dialektyczną zasadę uznaje się bezwarunkowo (J. Jacobi, s. 99).

Jung w podrozdziale poświęconym „ stosunkowi do nauk ścisłych” pisze, że
cyt.” najściślejsza ze wszystkich nowoczesnych nauk przyrodniczych, fizyka
teoretyczna w swej formie, jest nie bardziej i nie mniej mistyczna od jego teorii
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wykazującej analogię”. Podając przykład stwierdza, że „badając naturę światła, trzeba
brać pod uwagę dwie sprzeczne hipotezy (falową i korpuskularną), które z logicznego
punktu widzenia teorii względności i teorii kwantowej nie są do pogodzenia (zob.
tamże, s. 92 i 93). Nie czyniąc zarzutów nowoczesnym fizykom braku logiki, uważa,
że nie logicznie objawiająca się natura fizycznych faktów zmusza do uznania tego, co
wydaje się nie do pogodzenia, co nie oznacza że w przyszłości pod wpływem usilnych
starań spójność logiczna zostanie osiągnięta (tamże).

Wszystkie ważniejsze doniesienia naukowe związane z fizyką kwantową były
śledzone przez C.G. Junga. Już w latach 50. dwudziestego wieku zafascynowany
osiągnięciami fizyki kwantowej doszukiwał się analogii i związku pomiędzy
odkrytymi prawami fizyki kwantowej i psychiki. W ślad za stanowiskiem Junga i
fizykami kwantowymi przyjąłem, że dla psychologii odkryte z „pozoru” sprzeczności
pomiędzy „tak” lub „nie”, bądź „albo albo”  zostały poszerzone o współczynnik
prawdopodobieństwa wyrażony stwierdzeniem: „trudno powiedzieć”, „znakiem ?” lub
„skalą przymiotnikową” (podkr. T.R., zob. także budowę narzędzi pomiaru w
psychologii.). W świetle fizyki kwantowej Jung słusznie zauważa, że „psyche jest
przedmiotem psychologii i na szczęście zarazem podmiotem”, podkreślając zarazem,
że tego faktu nie da się pominąć (zob. i  por. J. Jacobi 1996). Zdaniem Junga
niedostatecznie zbadane zjawiska jak telepatia, jasnowidztwo, czy tzw. „cuda” winny
być nieustannie przedmiotem obserwacji naukowych. Według Junga, na szczególną
jednak uwagę zasługuje zjawisko pn. „synchroniczność” ( w przeciwieństwie do
synchronizmu, czyli jednoczesności), zob. tamże s.73. Tak więc dotychczasowe prawa
czy zasady w psychologii i fizyce ze względu na konieczność, „wyjaśniania” i
„uzupełniania”, formułowania np. w zasadę przyczynowości dookreśla przez
„synchroniczność”, jako „zbieżność dwóch lub więcej zjawisk, nie związanych ze sobą
przyczynowo i mających to samo lub podobne znaczenie”(patrz także definicja  23. na
s.17, oraz mój model obejmujący niezbędne procesy i współczynniki kształtujące
funkcjonowanie osobowości w świetle teorii kwantowej). Wziętym z rzeczywistości
przykładem może być zbieżność spostrzeżeń wewnętrznych w formie: przeczuć,
widzeń, wrażeń itd., ze zdarzeniami zewnętrznymi, mającymi miejsce w przeszłości,
teraźniejszości lub przyszłości. Przy synchroniczności chodzi bowiem o „czynnik
formalny w sensie empirycznym”, który jest zasadą niezbędną dla wszechstronnego
poznania. Ten czynnik dołączany jest, jako czwarty do uznanej triady: przestrzeni,
czasu i przyczynowości (tamże). Znacząca zbieżność wewnętrznego obrazu
świadomości wewnętrznej z zewnętrznymi zdarzeniami, w tym świadomością
zewnętrzną, zbiorową, charakterystyczna dla zjawisk synchronistycznych ujawnia
materialno-cielesno-duchowy(psychiczny) charakter zachowania się wynikającego z
konieczności psychicznej.

)** Medytujący podczas medytacji może myśleć o własnym życiu w kontekście
sytuacji czy osób, które sprzyjają jego rozwojowi duchowemu wobec boskiej łaski,
miłości i mocy, a także boskiej mądrości, boskiego zrozumienia. Osadzony winien
skoncentrować się także na treści modlitwy rozbudowując ją o własne potrzeby
stanowiące – siłą rzeczy – mechanizmy obronne usprawiedliwiające zachowanie się w
sytuacjach nie pozwalających osadzonemu zaznać spokoju. Jeśli ma on potrzebę
stosowania autosugestii wobec myśli prześladowczych winien dokonać skojarzeń z
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przedmiotami łatwymi do usunięcia z umysłu (pamięci). Za przykład usuwania
rozpraszających myśli odczuć i emocji może służyć medytacja prezentowana w
czterech etapach przez D. Fontanę:

1. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że twój umysł to pień drzewa, a myśli to konary.
Mocne gałęzie o zielonych liściach to zdrowy, skupiony stan umysłu, uschłe zaś, to
rozpraszające myśli, odczucia i emocje.

2.  Teraz wyobraź sobie siebie, jak sięgasz do gałęzi rozproszenia i obcinasz je z
drzewa, puszczając każdą rozpraszającą myśl i uwalniając od niej umysł, aby
kontynuował swą medytacyjną podróż.

3. Często pomocne okazuje się klasyfikowanie każdej rozpraszającej myśli, kiedy
określasz ją i puszczasz. Możesz więc zauważyć: „szczęśliwe wspomnienie...
nadzieje.... niepokój... nieszczęśliwe wspomnienie... nowy pomysł...niedokończona
sprawa...żal... fantazja....”. Kiedy klasyfikujesz tak te myśli, wycofują się one ze sceny,
jakby poznały, że odkryłeś ich podstępną naturę.

4.  Obiecaj sobie, że od teraz, ilekroć pojawi się jakaś rozpraszająca myśl,
zidentyfikujesz ją i usuniesz jak zeschłą gałąź z drzewa swego umysłu (s. 62).

Kolejnym przykładem medytacji dotyczącej afirmacji  pozytywów ciała i umysłu
oraz zarazem wyzwalającej i pomagającej zrozumieć prawdziwą naturę leżącą poza
tym, co jawne i fizyczne, są trzy stwierdzenia na których osadzony winien się skupić:
„Mam ciało, ale nie jestem moim ciałem; mam myśli, ale nie jestem moimi myślami;
mam umysł, ale nie jestem moim umysłem;. Można je stosować oddzielnie lub
wszystkie razem.

1.  Zacznij jak zwykle od skupienia się na oddechu, potem skoncentruj umysł na
stwierdzeniu „Mam ciało, ale nie jestem moim ciałem”.Utrzymaj je niezachwianie w
centrum świadomości.

Możesz je powtarzać na głos.
2.   Następnie skoncentruj się na stwierdzeniu: ”Mam myśli, ale nie jestem

moimi myślami”.
3.   Na koniec, skoncentruj się na stwierdzeniu: „ Mam umysł, ale nie jestem

moim umysłem.
Nie daj się sprowadzić na manowce, pozwalając, aby umysł rozstrząsał

znaczenie tego stwierdzenia. Jest to po prostu stwierdzenie, kompletne samo w sobie.
Ciało ma charakter fizyczny, przychodzi i odchodzi. Myśli przychodzą i odchodzą.
Umysł – uczucia, emocje, nastroje – podlega zmianom. Medytacja ta wbija nam w
pamięć, że nie jesteśmy żadną z tych przemijających rzeczy. (tamże, s.82).

W powyższych medytacjach mająca miejsce droga do prawdy - często przez
towarzyszącą metaforę i symbolikę - wiedzie przez własne wnętrze, w którym umysł
kwantowej świadomości sprzyja odnalezieniu własnej drogi poznania samego siebie,
w tym, do i dla lepszej przyszłości. Ćwiczenia z takiej medytacji wymagają jednak siły
charakteru i cierpliwości. Dostosowanie się do podstawowych formuł zapewnia
korzyści psychiczne wpływające na poszerzanie i pogłębianie świadomości swojego
miejsca w świecie indywidualnym i społecznym.
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Владимир Ратников (Винница)

НАУЧНЫЙ ЭТОС СОВРЕМЕННОГО УЧЕНОГО
(Из опыта проведения нового курса для аспирантов
"Этика и рациональность в научном исследовании")

1. Как известно, современная наука характеризуется рядом
особенностей, которые отличают ее как от классической науки, так
и от неклассической. Всё чаще на передний план выдвигаются
аксиологические (в том числе этические) вопросы.

Облик современной науки изменился следующим образом:
– во-первых, общество, где функционирует наука,

существенно усложнилось как в структурном, так и в
функциональном смысле. Значительно возросла роль науки в
современной обществе. На основе науки рационализируются, по
сути, все формы общественной жизни. Как никогда, близки наука и
техника. По отношению к практике наука выполняет
непосредственно программирующую роль. Новые
информационные технологии и средства вычислительной техники,
достижения нанотехнологии, генной инженерии и биотехнологии
обещают в очередной раз коренным образом изменить
материальную цивилизацию;

– во-вторых, мы все чаще сталкиваемся с характерным для
нашей эпохи феноменом, когда знания специалиста быстро
устаревают;

– в-третьих, усиливается роль междисциплинарных
исследований;

– в-четвёртых, современная философия науки переориен-
тируется на поиск дополнительных ценностных факторов научного
познания, новых критериев научной рациональности и научности
знания. Тем самым, приоритеты философии науки от
традиционных когнитивных вопросов всё чаще переходят к
осмыслению и анализу социальных и культурных проблем;
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– в-пятых, в современном усложнённом обществе повысились
требования к образованию, что не могло не сказаться на
совершенствовании его законодательной базы.

И потому в таком сложноорганизованном обществе четко
определить статус науки и положение её субъектов стало особенно
трудно.

В этих условиях современный исследователь, по мнению
Э. Морена, вынужден обращаться к сложному мышлению, которое
предусматривает не только нетрадиционную методологическую
стратегию освоения новых объектов, но и стратегию поведения в
современном сложном мире, мире общества и культуры.

2. Отмеченные изменения в обществе остро актуализируют
проблемы образования вообще и высшего образования в частности.
В процессе реформы вузовского образования в Законе о высшем
образовании, принятом в 2014 году [Закон України «При Вищу
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII], говорится о необходимости
выпускнику иметь не только конкретную подготовку по его
специальности, но и мировоззренческие знания. В университетах
Украины, имеющих магистратуру, как правило, читаются
специальные курсы по философии и методологии науки. В
частности, в Винницком национальном техническом университете
(ВНТУ) более двадцати лет читается курс "Философия науки и
техники", в котором излагаются основы философии науки и
философии техники.

Во исполнение нового закона о высшем образовании 2014 года
в ВНТУ автором был разработан специальный курс для аспирантов
"Этика и рациональность в научном исследовании".

3. Автор стремился в данном курсе реализовать
преемственность с читаемым им же для магистрантов курсом
"Философия науки и техники".

Содержание курса разбито на четыре части.
В первой рассматривается понятие научного исследования и

особенности субъекта научной деятельности в современной,
постнеклассической науке. При этом делается акцент на понятие
научной рациональности, которая рассматривается в рамках
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деятельностного подхода. Показывается историчность этого
понятия и несводимость его исключительно к логике. Обсуждая
содержание понятия "сложное мышление", целесообразнее
соотнести его с философско-методологическими понятиями
"научная парадигма" и "стиль научного мышления". В
многообразии значений "парадигмы" мы обращаем внимание на те
из них, которые относятся к характеру мыслительной деятельности
субъектов научного сообщества.

Во второй части вводится понятие этики науки.
Предварительно дается краткое представление об этике как
философской дисциплине. При этом рассматриваются основы
аксиологии. Этика науки определяется как философская
дисциплина, задачей которой является философская же рефлексия
над нравственным поведением субъектов научной деятельности.

Третья часть посвящена конкретизации этики науки на
описании морального кодекса современного учёного-
исследователя. При этом рассматривается концепция научного
этоса Р. Мертона, содержащая четыре основных нормы:
универсализм, коллективизм, бескорыстность и организованный
скептицизм. Обсуждается также ограниченность этой концепции в
применении к современным условиям "Большой науки" (Д. Прайс).
При определении научного этоса современного ученого
необходимо учитывать контекстуальность поведения исследо-
вателя, т.е. влияние помимо социальных, также и культурных,
экономических и глобально-экологических факторов.

В четвертой части обсуждается связь науки и современного
общества в контексте этики науки. Особое внимание уделяется
соотношению науки и идеологии и влиянию последней на
поведение ученого-исследователя.

4. Таким образом, потребность данного курса, как полагает его
автор, обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых,
существенными изменениями в обществе – его усложнением и
переходом от Малой науки к Большой науке и, во-вторых,
актуализацией проблем образования и, как следствие, изменениями
философии науки.
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Наталія Бойченко (Київ)

ЕТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО
СТРУКТУРУВАННЯ ЖИТТЄВОГО СВІТУ

Спрощена етична картина світу все поділяє на чорне та біле
раз і назавжди – існує добро і зло, причому щось завжди
характеризується як добро, а щось як зло. Зазвичай злом
виявляється все те, що не є добром, а також і те, що перебуває «за
межею добра і зла». Втім, сама наявність такої «межі» змушує
замислитися про неабсолютистську, неметафізичну сутність добра
– звісно, тут не йдеться про його безмежну релятивність, а про ті
межі, що відокремлюють різні внутрішньо релевантні системи
добра і зла, які репрезентують різні етичні системи в теорії, а на
практиці складають різні моральні традиції. Якщо в розвитку
етичної думки та історії людства ці відносно автономні релевантні
системи добра і зла існували тривалий час пліч-о-пліч, але не
перетиналися одина з одною, та, відповідно, могли трактуватись як
несумісні й конфліктні без істотних наслідків як для обох систем,
так і для їх носіїв, що породжувало небезпеку морального
колективного аутизму та етичної «глухоти», то в сучасному занадто
тісному житті громади з її інтенсивними та різноплановими
соціальними взаємодіями виникає інша небезпека – моральний
нігілізм, коли при будь-якій комунікації між дедалі частіше занадто
культурно різноманітними й культурно самобутніми
особистостями зовсім виключаються моральні критерії вчинків.

Все це й зумовлює потребу у виробленні нової етичної
концепції співіснування моральних практик і відповідної етичної
доктрини моральної релевантності. Її важливим складником є, на
наше переконання, концепція відмінності моральної позиції
залежно від ступеня соціальної віддаленості. Ця концепція
неминуче повинна спиратися на аналіз концепцій «Іншого», що
зустрічаються в етичній думці, починаючи від М. Бубера через
Г. Арендт і Е. Левінаса й до Ч. Тейлора та Е. Макінтайра. Варто
відзначити, що ці етичні вчення явно чи неявно корелюють з
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більш ранніми та паралельними, а нерідко й пов’язаними з етикою
вченнями феноменологів – від Е. Гуссерля і М. Шелера через
А. Шютца і М. Мерло-Понті до Б. Вальденфельса й інших
сучасних феноменологов. У Ж-П. Сартра та Р. Інгардена ця
єдність феноменології та етики при дослідженні теми Іншого
виходить чи не на перший план. Не просто спільним для обох
традицій, а й силовим полем тяжіння, а можливо, й джерелом
смислів і цінностей є при цьому вчення про структурування
життєвого світу, про його внутрішню невипадкову, але
релевантну смислову та ціннісну диференціацію. При цьому наша
позиція виходить з того, що моральне рішення повинно не стільки
визначатися соціальною структурою, скільки саме визначати наш
спосіб участі в цій структурі та можливі її зміни на підставах
контрфактичності [9].

Почати варто, звісно ж, з соціально-етичної картини
життєвого світу М. Бубера [1]. Вже тут ми стикаємося з
найпростішою градацією відносин з Іншим. Для нього не тільки з
людьми, а й з усім сутнім, і передусім із самим Богом,
встановлюються такі відносини. Також Бубер встановлює певні
екстремуми: вкрай неприємна особистість прагне звести все своє
ставлення до світу до типу відчуження «Я – воно», тоді як
зразкова особистість прагне до того, щоб з усім сутнім встановити
особистісний діалог у режимі «Я – Ти». На практиці перша
редукція майже нездійсненна, тоді як друга нездійсненна зовсім:
якщо повне відчуження малоймовірне (можливе лише як
клінічний випадок), то пряме спілкування з усім сутнім просто
технічно недосяжне. Однак, запропонована Бубером модель
фактично була взята за основу тими філософами, які здійснили
наступні градації життєвого світу за принципом ступеня
віддаленості від спостерігача. Перш за все це були представники
соціальної феноменології.

Уже Гуссерль, коли вводив поняття життєвого світу, мав на
увазі як мінімум множинність життєвих світів у «Картезіанських
роздумах» [3]. Він задає основні критерії, за допомогою яких
можна відрізняти ступені віддалення Іншого від спостерігача.
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Раніше в цій же праці ми зустрічаємо перші спроби розрізнення
таких ступенів на прикладі належності до «духовної Європи» чи її
відсутності: «У духовному розумінні явно відносяться до Європи
англійські домініони, Сполучені Штати і т.ін., але не ескімоси й
індіанці, яких показують на ярмарках, і не цигани, які кочують
Європою» [3, с. 103]. Немає потреби говорити, що такий розподіл
не має нічого спільного з етикою. Гуссерль виходить з позиції
європоцентризму, яка нагадує з етичного погляду маніхейський
поділ на «Я – Ти» і «Я – воно» у Бубера: європеєць – свій,
духовний життєвий світ, а не-європеєць – чужий, сумнівний
духовний життєвий світ. Надалі соціальні феноменології
переважно будуть продовжувати такий «етично нейтральний»
підхід до визначення критеріїв градації ступенів віддалення
Іншого від спостерігача, хоча будуть зроблені спроби досягти
певного ступеня толерантності до Іншого як Чужого.

Ключовою фігурою постає в цьому плані А. Шюц [8], у якого
ідея інтерсуб’єктивності Гуссерля отримує свою конкретизацію
завдяки структуруванню життєвого світу людини. Отже, власне
градація соціального життєвого світу в нього виглядає так:
найближче соціальне коло спілкування формує Umwelt, тобто
«навколишній світ», світ партнерів-співучасників. Більш
віддалене коло спілкування Шюц називає Mitwelt, тобто «спільний
світ» або ж світ сучасників. Ще більш віддаленим від світу
сучасників виявляються «світ попередників» (Vorwelt) й «світ
нащадків» як наступників-послідовників (Folgewelt). Отже, у
Шюца весь життєвий світ виявляється внутрішньо пов’язаним
соціальними відносинами різного ступеня релевантності, або
соціальної близькості.

Центром цього життєвого світу виявляється вже не
егоїстичне «Я», а інтерсуб'єктивне «Ми». Шюц часто пише саме
від імені «ми», хоча й не робить цей термін спеціальним. Від
цього інтерсуб'ектівного центру розходяться соціальні кола, які є
концентричними – на відміну від початкового значення
соціальних кіл у Г. Зіммеля [5]. Залежно від ступеня віддалення
від соціально інтимного «ми», «ми» в головному й вихідному та
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безумовному значенні, від збільшення кількості соціальних
посередників при спілкуванні формуються різні градації Іншого –
точніше інших як більш умовних «ми». Так, людство – це єдність
Mitwelt, Vorwelt і Folgewelt, тобто максимально допустима
абстракція конкретної інтерсуб’єктивності.

Цікаво співвіднести виокремлені Шюцем соціальні світи з
етапами історичного становлення моральної свідомості, які
розрізняє Л. Кольберг [10]. Він фіксує перехід моральної
свідомості від доконвенційної стадії до конвенційної, а потім –
до постконвенційної. На доконвенційній стадії основу моралі
складають особисті моральні зобов’язання – що відповідає
центральному «ми» та Umwelt Шюца; на конвенційній стадії
домінує соціальний договір, описаний ще Гобсом, однак
осмислений Кольбергом у моральних термінах – що відповідає
Mitwelt Шюца, й, нарешті, найбільш віддалені інші –
попередники і нащадки, Vorwelt і Folgewelt у Шюца, тобто
людство в абстрактнішому, загальному його розумінні стають у
Кольберга об’єктом і суб’єктом моралі лише на
постконвенційній стадії його розвитку.

Але якщо Кольберг стверджує, що кожна наступна стадія
історичного розвитку моральної свідомості ніби «знімає» в
гегелівському розумінні попередню, то з огляду на
закономірності побудови соціального життєвого світу,
зафіксовані Шюцем, ми вже не можемо вважати внутрішній
соціальний світ (інтимне соціальне «ми») тим, що можна
«зняти», або тим більше подолати. Це та невідчужувана
соціальність і невідчужувана моральність, яка і є джерелом усієї
іншої соціальності та моральності.

З нашого погляду, ніколи універсалістська постконвенційна
мораль не зможе отримати ту силу та дієвість, яку має мораль
особистісних відносин і зобов’язань. Саме остання, тобто те, що
Кольберг називає доконвенційною мораллю, є джерелом
моральної сили складніших форм моралі – конвенційної та
постконвенційної. Саме невідчужувана, так звана доконвенційна
мораль може протистояти симуляції та «фейковій» підміні
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моралі псевдомораллю, саме мораль особистих відносин
становить глибинну онтологію моралі, яку неможливо
спотворити і заперечувати з софістичних позицій етичної
епістемології: етичне знання неможливо відірвати і не варто
намагатись абстрагувати від етичного буття особистості в її
життєвих взаєминах з іншими особистостями.

Варто зазначити, що практично всі дослідники етичної
проблематики намагаються не вибудовувати ієрархій етичних
цінностей та не диференціювати ступені етичного ставлення до
інших. Утім, ми також не закликаємо ставитися більш етично до
ближніх, менш етично до далеких і вже зовсім стримано-
доброзичливо до людства в цілому. Але ми стоїмо на тих позиціях,
що більш соціально віддалені етичні відносини повинні
надбудовуватись, як на фундаменті, на відносинах з ближніми – без
такого фундаменту вони будуть занадто хиткими і не лише мало
достовірними, але, перш за все, мало практичними та, переважно,
декларативними. Адже найбільш часті наші відносини саме з
ближніми, й саме їх слід найбільш суворо етично судити – саме на
їх основі виробляються ті звички, «посіявши які, пожинаємо
характер», та зрештою формуємо наші чесноти. На цьому
фундаменті можна будувати далі й договірні відносини, а потім –
відносини постконвенційні, тобто універсальні моральні максими.
Справді, не просто смішно та карикатурно, але вкрай морально
непривабливо виглядає людина, яка ратує за універсалістські
цінності, проте непорядна в особистому спілкуванні.

Значною мірою ці ідеї побудови морального життєвого світу,
відштовхуючись від особистої порядності, знаходять своє
підтвердження та втілення у працях багатьох сучасних класиків
етичної думки, до яких безумовно можна віднести Ч. Тейлора.
Мислитель трактує життєвий світ людини як систему життєвих
координат: «Коли ми намагаємося пояснити, що маємо на увазі,
стверджуючи, що певна форма життя є дійсно цінною ... тоді ми
висловлюємо те, що [називається] системами координат» [6,
с. 43]. У центрі кожної такої системи координат, за Тейлором,
перебуває приватна моральна гідність: «Під гідністю я маю на
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увазі характеристики, в термінах яких ми бачимо себе як такого,
що викликає (або не викликає) повагу оточуючих» [6, с.29].

Отже, короткою етичною відповіддю на ситуації потреби у
прийнятті морального рішення в культурно різноманітному й
високо соціально динамічному світі буде такою: всі моральні
рішення про далеких не повинні суперечити моральному
ставленню до ближніх, а навпаки виходити з нього.
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Сергій Рик (Переяслав-Хмельницький)

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЗАСАД
ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Процес ефективного включення окремого індивіда в хід
інноваційного розвитку суспільства неможливий без
використання освітньо-педагогічної комунікації, заснованої на
морально-етичних цінностях. Враховуючи масштаб, глибину й
природу соціально-економічних і політичних змін, які відбулись у
нашому суспільстві за останні двадцять років, досить складно
передбачити напрями подальших перетворень. Однак сьогодні
вже зрозуміло, що більшість фундаментальних морально-
педагогічних проблем уже окреслено і фахівцям у цій галузі
потрібно братися за їх розв’язання. Адже те, що традиційна система
морально-педагогічних цінностей не залишиться непорушною, ні в
кого не викликає сумніву. Завдання педагогічної етики полягає в
тому, що вона повинна визначити ті цінності і норми, які треба
взяти з минулого, а які створити заново. Це – головне завдання
філософів, етиків, педагогів, соціологів, психологів та ін. фахівців у
галузі освіти і виховання в процесі подальшого утвердження
гуманістичних цінностей ХХІ ст.

Вектори змін визначає сама дійсність. Є припущення, що на
рівні всього суспільства буде дуже складно досягти згоди з
важливих питань, поставлених педагогічною етикою стосовно
фундаментальних проблем людського життя, його смислу, змісту,
добра і зла, людської діяльності, освіти, виховання тощо. Тому
вже можна помітити чітку тенденцію до зменшення обсягу
загальновизнаних обов’язків суб’єктів суспільних взаємин один
перед одним і зростання плюралізму професійних кодексів і
настанов у сучасному світі. Загальноприйнятим імовірніше за все
буде те, що випливає із самої природи педагогіки – її «внутрішня
моральність». Збережуть свою актуальність властиві педагогіці
принципи, такі як обов’язок бути компетентним, інтелігентним,
толерантним, інтелектуальним, поміркованим, доброзичливим,
творчо розширювати педагогічні знання. Сюди органічно
додадуться повага до автономії і свободи особистості, розширення
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основ для формування освітньої політики, демократизація
суспільного діалогу, рівні права, нові стандарти соціальної
справедливості, нові форми солідарності, прискіпливий контроль і
самоконтроль, компетентність працівників освіти тощо.

Однак найскладніші проблеми будуть пов’язані передусім із
різними інтерпретаціями того, що лежить в основі професії, та які
персональні обов’язки накладає педагогіка на освітян. Одна
частина фахівців і далі захищатиме первинність інтересів учня, ідей
дитиноцентризму як головного принципу педагогічної етики. Ця
частина педагогів відстоюватиме думку, що задля інтелектуального
блага учня потрібно до певної міри обмежити власні інтереси. Для
них буде морально неприпустимим підприємництво,
репетиторство, педагогіка, орієнтована на прибуток, інвестування в
педагогічні заклади, володіння ними, підтримка приватних і
елітних шкіл, комерціалізація освіти, перенесення етики бізнесу в
педагогічну етику тощо. Вони морально не визнаватимуть і
вважатимуть ганебним підхід до навчання як до товару чи погляд
на вчителя й учня як на сторони юридичного контракту,
нормативно-правової угоди. Таких педагогів багато і серед них є
молоді фахівці, які залишаються прихильниками цих ідеалів.
Економічна активність не замінить їм педагогічної творчості й вони
ніколи не пожертвують духовними цінностями на користь
комерційних інтересів. Цю категорію педагогів можна назвати
«золотим фондом» професії, «донкіхотами» української освіти, які
обрали цей фах за покликанням, «сродною працею», і їх втрата
буде справжньою трагедією для педагогічної галузі.

Інша, велика група педагогів, прагнутиме до етичного
виправдання й утвердження педагогіки як форми бізнесу. На їхню
думку, всі форми освітніх послуг від друкування підручників,
навчально-методичних матеріалів до продукування, збереження та
передачі інформації – все повинно бути легалізованим у формі
бізнесу. Етика ринку повинна бути прийнята в освітній сфері і
трактуватись як реальна практика. Представники цієї позиції
завжди наполягатимуть на тому, що приватний інтерес буде
сприяти, а не заважати розв’язанню головних проблем освіти.

Ще інша група представників освітньої діяльності всіх рівнів
схильна діяти за правилами об’єднань найманих працівників. У
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цьому випадку освіта і педагогічна діяльність постають у формі
«продукту». У фокус етичного аналізу тут потрапляє діяльність
об’єднань і профспілок, захист колективних інтересів, право на
протести і страйки, умови й оплата праці, соціальний захист і
допомога, винагорода, стимулювання, пільги, заробітна платня,
участь в управлінні тощо.

В умовах тих змін, які відбуваються в суспільстві, ці позиції,
незважаючи на їх різну морально-етичну обґрунтованість,
однаково заслуговують на увагу.

Звичайно, в цьому переліку наведено не всі можливі погляди
щодо подальших напрямів розвитку педагогічної етики. Але тут
визначено три найважливіші підходи, на основі яких можуть
формуватись інші думки і позиції. Не викликає сумніву, що
морально-етична проблематика не залишатиметься поза полем
зору професіоналів-педагогів і філософів-етиків. Виникатимуть
нові цінності, утверджуватимуться нові етичні імперативи, але
питання, чи буде створено універсальний набір педагогічних
етичних норм, довго залишатиметься відкритим. Відповідь на
нього дасть саме життя. Адже життя і педагогічна практика
підказують, що при виборі вчителів, викладачів, закладів для
навчання абітурієнти і їхні батьки все більше уваги звертають не
лише на їхню педагогічну компетентність, рівень акредитації,
кадровий склад, фахову майстерність, технічну оснащеність
закладу, а й на моральні уподобання, моральний клімат і
атмосферу, які панують у педагогічному колективі.

Отже, на нашу думку, кожна група педагогів і кожний
навчальний заклад, будь-якого рівня акредитації, з часом змушені
будуть виступати з публічною декларацією своїх моральних
принципів, яких вони неухильно дотримуватимуться у своїй
роботі та за жодних обставин їх не порушуватимуть. Адже молоді
громадяни, які бажають отримати сучасну освіту, повинні знати,
на які моральні пріоритети їм доведеться орієнтуватися.

Першим таким кодексом став «Етичний кодекс ученого
України». Його метою є «формулювання загальних етичних
принципів, яких кожен із науковців і викладачів має
дотримуватись у своїй роботі. Кодекс регулює стосунки науковців
між собою та із суспільством. Він установлює основні засади для
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оцінки вченими своєї власної роботи і діяльності колег під
моральним кутом. Закріплені тут принципи мають слугувати
основою для етичної підготовки молодих науковців. Основним
завданням Кодексу є надання пріоритету моральним вимірам
науки та соціальній відповідальності спільноти вчених та кожного
вченого зокрема» [1, с. 2]. Етичний вимір розвиває й активізує
фізичні і духовні сили людини. Особливо яскраво цей процес
виявляється у професіях з високою часткою творчості, об’єктом
впливу яких є людина. Саме до таких належать професії вченого і
педагога. Для представників цих професій моральні якості
відіграють особливу роль, тому що у цій сфері практично не існує
протилежності між дією і вчинком, адже є дуже мало дій,
нейтральних за своїм моральним змістом. До того ж професійна
належність впливає на ієрархію моральних цінностей. Так, вищою
цінністю для вченого є істина, а для педагога – формування
особистості його вихованців.

Професійна діяльність також формує в людині відповідні
якості, починаючи від манери триматись і говорити, закінчуючи
способом її мислення та поведінки. А педагогічна діяльність
неухильно ставить людину в таку ситуацію, яка постійно вимагає
від неї відповідних моральних якостей, потрібних для належного
виконання свого професійного обов’язку. На людину також
впливає вже сформований кодекс моральних вимог до неї як
представника педагогічної професії. Крім «природного» впливу
педагогічної діяльності на моральність особистості, можлива ще й
цілеспрямована дія на моральну свідомість педагога відповідно до
його кодексу шляхом: 1) викладання професійної педагогічної
етики у профільних навчальних закладах, які здійснюють
підготовку фахівців; 2) здійснення громадськими організаціями
контролю за виконанням професійно-етичного кодексу
педагогами та самоконтролю; 3) проведення просвітницько-
інформаційної роботи серед представників педагогічної професії.
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Сергій Возняк (Луцьк)

СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ
(ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ВИМІР)

Комунікативна парадигма у межах філософсько-освітнього
дискурсу, на нашу думку, не протистоїть діяльнісній і не
доповнює її зовнішньо, – вона її конкретизує. Це означає –
поглиблює і допомагає виявити справжню сутність людського
буття у світі. Комунікативна парадигма протистоїть діяльнісно-
інструменталістській парадигмі, протистоїть редукції діяльності
до простої активності, активізму.

Історично комунікативна парадигма у філософії пов’язана з
іменами К. Ясперса, М. Бубера, М. М. Бахтіна, Ю. Габермаса,
О. Ф. Больнова, К.-О. Апеля, М. Рідля, Е. Левінаса та ін. Хоча певні
ідеї щодо розробки такої парадигми можна знайти у працях
Л. Фоєрбаха і К. Маркса. Досить відомими є такі слова останнього з
названих філософів: «У певних відносинах людина нагадує товар.
Адже вона народжується без дзеркала в руках і не фіхтеанським
філософом: “Я єсмь я”, тому людина спочатку дивиться, як у
дзеркало, в іншу людину. Лише поставившись до людини Павла як
до подібного на себе, людина Петро починає ставитися до самої
себе як до людини. Разом з тим і Павло як такий, у всій своїй
павлівській тілесності, стає для неї формою вияву роду “людина”»
[3, c. 62]. Отже, людина впізнає в іншій власне людське не за
аналогією з собою (як стверджував Е. Гусерль, намагаючись втекти
від соліпсизму), а зовсім навпаки. Російський філософ С. Л. Франк
ніби повторює думку К. Маркса (хоча це сказано ним під впливом
ідей М. Бубера), стверджуючи, що жодного готового «я» взагалі не
існує до зустрічі з «ти». Іншими словами, людська суб’єктивність
народжується у спілкуванні.

Згідно з концепцією Ф. Т. Михайлова, тим ставленням, що
породжує і зберігає людину, було, є і назавжди залишиться її
звертання до суб'єктивності інших людей, що формує своєю
мотивацією їхнє спів-чуття, спів-мислення, згоду у спів-дії, що
здатне забезпечити розширене відтворення засобів до життя і
головних його умов: самоорганізовуваної спільності людей,
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креативної та когнітивної духовної і духовно-практичної
продуктивності [4, c. 500]. Цікаво, що автор винаходить термін
«звернення» і вживає його замість «відношення» або «стосунок».
Звернення – це той рух, що йде з глибин людської суб’єктивності.
Тоді сутність людини – не просто «ансамбль суспільних
стосунків», а ансамбль людських звернень – до суб’єктивності
інших, усіх, до світу – і тим самим – до самої себе. Але ж тоді й
людська реальність як власне світ культури постає не сукупністю
речей, артефактів, а тим, що весь час звертається до нас,
обернене на нас.

Отже, зверненням людей одне до одного і до самих себе вони
забезпечують головну умову свого існування – свою спільність, а
разом із нею – головну здатність свого фізичного виживання:
довільність і доцільність свого стосунку одне до одного до тієї
форми спільності, в якій живуть, і до всіх об’єктивних умов її,
спільності, існування, а тим самим – і до природи як цілого [4,
c. 499]. Ф. Т. Михайлов стверджує, що тільки спів-чуття, спів-
мислення і спів-дія людей – запорука виживання кожного.
«Тільки це забезпечує розвиток дитини в людську
індивідуальність, тільки воно визначало і визначає кожну подію в
історії людей» [4, c. 497].

Не позбавленим сенсу видається рух відомого російського
філософа ХХ ст. Г. С. Батищева від діяльнісної парадигми до
комунікативної, до концепції «глибинного спілкування». Такий
світоглядний «зсув» пов’язаний з його зверненням до православ’я.
Філософ навіть вводить термін «діяльнісний редукціонізм»:
діяльність перетворюється на «мегакатегорію», якою намагаються
пояснити геть усе в світі людському або до якої – звести всю
людську й позалюдську реальність. Діяльність зводиться до
простого активізму, до об’єктно-речової активності. Проте найвищі
вияви людського буття не можуть бути описані через абстрактно
трактовану діяльність, тут відбувається зсув «порогу
розпредметнення», визнання недоступних для розпредметнення
рівнів буття (в тому числі й глибинно-особистісного), домінанта на
«Іншого». Г. С. Батищев наголошує на існуванні до-діяльнісних і
над-діяльнісних рівнів буття людини. При цьому він, мабуть, має
на увазі власне релігійний досвід, те, що називається одкровенням і
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благодаттю. Акцентування на просто «діяльності» призводить до
само-ствердження, яке, на думку Г. С. Батищева, постає «логікою
само-втрати» [див.: 1, с. 177-190]. Тому спілкування як таке,
«поміжсуб’єктність» – ось що є справжньою основою людського
буття. При цьому і спілкування може бути редуковане до
поверхневих форм, які філософ називає «лігво-психо-
комунікацією». Такій комунікації змістовно протистоїть «онто-
комунікація», «глибинне спілкування». В універсаліях «глибинного
спілкування» Г. С. Батищев досить вдало в категорійно-
філософській формі виразив релігійний досвід, хоча вони мають,
своєю чергою, серйозне філософсько-освітнє значення.

Сутність комунікативної парадигми розуміння людського
буття може бути розкрита через артикуляцію суспільного
характеру людської діяльності. Ось як про це пише Г. С. Батищев:
«Діяльність може відтворювати логіку предмета лише тоді, коли
вона будує одночасно і спілкування між індивідами, що вбирає в
себе цю логіку і дає їй життя в освоєній, олюдненій формі. І
навпаки, прогрес спілкування передбачає збагачення предметного
змісту, в якому воно розгортається і яким наповнює себе» [2, c.
220]. Людський індивід є суспільною істотою: «Культурно-
історичний суб'єкт діяльності і є ніщо інше, як тотожність
суспільної людини і людської суспільності. Він не ув’язнений в
безпосередньому бутті ізольованого індивіда, але й не стоїть поза
і над індивідами – він між-індивідуальний» [2, c. 214]. А тому,
коли на рівні філософсько-освітнього дискурсу говорять про
«стосунки особистості й суспільства», «індивіда і суспільства»,
варто уважно вчитатись у такі міркування: «Суспільство цілком
вичерпується суспільними індивідами в їхніх зв'язках один з
одним. Воно тому не може ставитись до самого себе крім і поза
стосунками самих індивідів. Воно є лише сукупністю цих
стосунків між індивідами, стосунків людини до людини (не існує
жодних «відносин» між індивідом і Суспільством), людей до
людей. Ці відносини суть іманентний продукт їхньої власної
діяльності,тобто не якісь готові й наперед знайдені структурні
канали зв’язку, які ззовні вносяться в діяльність, а самою ж
діяльністю побудовані, підтримувані й розвинуті форми. Це –
тотожність спілкування й активності, це сама діяльність в її між-
індивідуальній взаємності, або взаємодія діяльностей» [2, c. 317].
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При цьому слід розрізнювати суспільне і соціальне, останнє постає
перетвореною формою першого. Будь-яка діяльність визначається
власною суспільною формою, адже ставлення людини до природи
опосередковане ставленням людей одне до одного.

Суб’єкт-суб’єктні стосунки не тільки мають онтологічну (й
аксіологічну) вищість порівняно з суб’єкт-об’єктними, вони є
первинними. Г. С. Батищев стверджує, що «будь-який об'єкт, з
яким вже так чи інакше реально, предметно-діяльно співвідносить
себе історично певний суб'єкт, завжди опосередковує собою
ставлення останнього до інших суб'єктів і в разі потреби буває
втягнутий і включений у таке опосередкування, більш-менш
складне. Якщо ж об'єкт у таке опосередкування ще не включено і
не втягнуто, то зовсім ще не має місця також і одностороннє
відношення S – О, бо воно здійснюється щораз історично <…>»
[1, c. 115]. Однобічне суб’єкт-об’єктне відношення постає як
витягнутий з поміжсуб’єктного спілкування фрагмент, як досить
бідний абстракт, у якому стерті сліди його культурно-історичного
походження. Отже, треба бачити принципову обмеженість
формули «суб’єкт – об’єкт» і розуміти неприпустимість її
універсалізації.

Ці ідеї істотно перегукуються з концепцією Мартіна Бубера,
який виокремлює два типи зв’язків: «Я – Ти» і «Я – Воно». Лише
перший тип є власне відношенням і містить у собі власне людське
як таке. При цьому у подобі «Ти» постають природа, інші люди і
вища сутність – «абсолютне Ти».

Значення цих висновків для філософсько-освітнього
дискурсу, відповідно – для теоретичної та практичної педагогіки,
важко переоцінити.

Отже, філософсько-освітній вимір комунікативної парадигми
осмислення людського буття полягає в розумінні того, що:

а) спілкування, взяте у контексті загального, чітко містить у
собі освітню, утворювальну людську суб’єктивність компоненту;

б) людське в людині породжується лише в контексті суб’єкт-
суб’єктних стосунків у процесі звернення людської суб’єктивності
до суб’єктивності інших (і тим самим – до самої себе);

в) увесь предметний світ культури постає акумульованими
зверненнями попередніх поколінь до нашої суб’єктивності,
особисто до мене;
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г) освітній процес у його істині є спілкуванням, є
розгортанням суб’єкт-суб’єктних стосунків.

Звісно, можна у межах філософсько-освітнього дискурсу
працювати як в межах діяльнісної, так і в межах комунікативної
парадигми. Проте виникає питання про можливість їх синтезу. Не
просто зовнішнього поєднання – «з одного боку», «з іншого боку»,
а саме конкретного синтезу. Не можна обійтись відмовками на
кшталт: спілкування – це теж певна діяльність (або один із видів
діяльності), а людська діяльність так чи інакше вимагає спілку-
вання. Значить, щоб не погрішити проти істини, треба подивитись,
як цей синтез відбувається в реальності. І насамперед відповісти на
запитання: так що ж є породжувальним первнем людського в
людині: діяльність чи спілкування? Практична чуттєво-предметна
доцільна перетворювальна діяльність є субстанцією людського
буття. Проте і спілкування не є просто певним «тлом», на якому
розгортається діяльність. Предметно-суб’єктне чуттєве
спілкування, взяте вглиб, а не на поверхні, також постає
субстанцією людського буття. Але двох субстанцій не може бути.

Мабуть, суть справи полягає в тому, що діяльність і
спілкування не існують окремо, це не дві сутності, а одна.
Діяльнісне спілкування, спілкування у діяльності. Якщо
залишатись у межах досить продуманої й продуктивної концепції
«звернень» Ф.Т. Михайлова, то можна стверджувати: породжує і
зберігає людину її звернення з глибин власної суб’єктивності до
суб’єктивності інших у пошуках спів-дії, спільної діяльності, що
супроводжується досить гострим запитом на спів-чуття, на спів-
мислення (звідси і рос. со-знание, совместное знание), і со-вість,
спільна вістка про добро і зло), на злагоду (рос. – со-гласие), і саме
це разом узяте забезпечує розширене відтворення засобів до
життя у практично-перетворювальному процесі. При цьому
однією з головних умов і такого відтворення, і самого власне
людського життя є самоорганізовувана спільність людей.
Підкреслимо: звернення до інших у пошуках спільної діяльності
(спів-дії). Саме за такого розуміння можна уникнути як
діяльнісного, так і комунікативного редукціонізму, зведення
діяльності до об’єктно-речової активності, а спілкування – до
лінгво-психо-комунікації, до поверхневих зв’язків і контактів.
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Віта Бова (Київ)

МОРАЛЬНИЙ ВИБІР І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Науковий інтерес до проблем професійної етики, зокрема
педагогічної, зростає в умовах сьогодення. Сучасна ситуація
характеризується тим, що повсюдно відбуваються євроінтеграційні
процеси, становлення єдиної європейської освітньої мережі,
формування цілісної системи моральних цінностей Об’єднаної
Європи. Нові суспільні вимоги до системи освіти вимагають
переосмислення не лише змісту й форм навчання та виховання, а й
місця педагога в освітньо-педагогічному процесі. Освіта сьогодні
вже зосереджується не на нагромадженні знань, а на засвоєнні
світоглядних і професійних компетентностей та вмінні реалізувати
їх у повсякденному житті. У зв’язку з цим особлива увага
звертається на сучасного педагога, його професійну
компетентність, здатність швидко адаптовуватися до нових освітніх
вимог і вміння давати адекватні відповіді на складні виклики часу.

Однак це не єдина і не головна вимога до педагога сучасного
типу. Професійна характеристика особистості педагога включає ще
й моральний складник. Педагог постійно перебуває в ситуаціях
морального вибору, тому його професіоналізм визначається не
лише належним рівнем знання змісту предмету, а й рівнем
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моральної відповідальності. Мораль у педагогічній діяльності – це
один із шляхів і способів адаптації суб’єктів педагогічного процесу
до суспільного життя та поєднання педагогічної свободи з
соціальною доконечністю, а також відповідальне розв’язання
суперечностей між ними. Цю місію здатна виконати лише мораль
як первинна історична форма соціалізації людини. Сутність
морального вибору і відповідальності педагога полягає в тому, що
він усвідомлює свою поведінку в межах поведінкових зразків,
загальноприйнятих у суспільстві. Тому педагог несе повну
відповідальність не лише за знання учнів, які вони отримують у
навчальному процесі, а й за формування в них морально-
імперативного способу ставлення до дійсності відповідно до
розуміння морального добра і зла, поняття людської гідності,
усвідомлення свого призначення та покликання, тлумачення яких у
педагогічній діяльності змінюється на кожному історичному етапі
суспільного розвитку людства.

Моральний вибір і моральна відповідальність – складники
будь-якої професійної діяльності, однак у педагогічній сфері вони
– повсякденна практика і невід’ємний атрибут навчально-
освітнього процесу. Саме цим можна пояснити прискіпливу увагу,
зовнішню критику і небайдуже ставлення оточуючих до
морально-етичної сторони освітньої діяльності, яка хоч і є, на
перший погляд, суб’єктивною, проте лежить в основі репутації
педагога, будучи головним критерієм його визнання та
професійного статусу.

Моральний вибір і відповідальність за нього – досить складні
особистісні моральні чинники. Здійснити моральний вибір у
суб’єкт-суб’єктних стосунках «Я» – «Я» досить складно, адже
рівень відповідальності за прийняття рішення не виходить за межі
внутрішнього особистісного простору і залишається на совісті
педагога. Наслідком може бути лише відчуття задоволення чи
незадоволення прийнятим рішенням, обраним комплексом дій.
Однак, усвідомити, зрозуміти потреби та інтереси, цінності усіх
складників системи «Я» – «не Я» і здійснити адекватний ситуації
вибір не дається легко, бо його не можна здійснити в обхід
моральних норм і принципів. Під «не-Я» розуміється учень, його
батьки, колеги, керівництво тощо.

Ситуація морального вибору ускладнюється для педагога
оцінкою наслідків, як власною (на правильність здійснення
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певних дій відповідно до моральних принципів і норм), так і
зовнішньою реакцією інтерпретаторів (учнів, батьків, учителів,
спільноти). Надати перевагу тому чи іншому моральному
рішенню, здійснити кроки до його реалізації, дотримуватися
обраної лінії поведінки, що не суперечать загальноприйнятим
уявленням про добро і зло, вчинок і відповідальність, свободу
вибору і домінуючі моральні норми у суспільстві, почуття
обов’язку й совісті, честі й гідності, а також, спрогнозувати
очікуваний результат і передбачити зовнішню оцінку та реакцію –
це лише частина професіоналізму педагога.

Особливістю педагогічної діяльності є не просто
спроможність знайти шляхи розв’язання моральних ситуацій, а ще
й уміння навчити учнів бути рішучими, враховувати обставини і
наслідки власних дій та приймати рішення щодо знаходження
варіантів виходу з життєвих ситуацій та реалізації поставленої
мети. Основою морального вибору є мотивація. Вона визначає
мету та шляхи можливості реалізації цієї мети. Будь-яка моральна
ситуація, що складається в колективі, має цілий спектр варіантів
розв’язання. Від педагога залежить сам вибір. Від моральних
цінностей особистості, від усвідомленого розрізнення між
поняттями добра і зла, від конкретної життєвої ситуації та
мотивації залежатиме вибір.

Кожен педагог підходить до свого життя й діяльності творчо.
Потрапляючи у різні ситуації він творить їх, у процесі чого формує
власний професіоналізм і моральну репутацію. Здійснюючи вибір,
керуючись вибудуваною системою моральних норм і цінностей,
педагог окреслює для себе лінію поведінки, що реалізується в
оригінальному способі дій, який можна назвати вчинком.

Вчинок завжди має позитивну чи негативну оцінку. Дії
педагогів оцінюються та інтерпретуються на індивідуальному
(самоаналіз, самооцінка) та колективному рівні (учні, їхні батьки,
колеги, громадськість) як позитивні чи негативні. Досить часто
благородний вчинок, на думку конкретного суб’єкта (педагога),
не сприймається оточенням як такий, що тяжіє до морального
добра. Тому подібні рішення і вчинки не завжди оцінюються як
позитивні. Зрозуміло, що саме в педагогічній діяльності виникає
конфлікт інтересів частіше, ніж у будь-якій іншій. Цьому є низка
пояснень. Це і вікові психологічні особливості учнів, до яких не
можна звикнути чи пристосуватися, бо вони є змінною
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компонентою їхнього психічного стану і змінюються періодично.
Це й очікування батьків на результативність у навчанні та
позитивність психологічного клімату в шкільному середовищі. Це
і виклики сучасного глобалізованого суспільства, що
спричиняють зміни у світогляді й водночас вимагають постійного
вдосконалення. Це і швидкоплинні зміни в інформаційній
площині. Це і зобов’язання надати знання та сформувати
гармонійну особистість. Це і професійне спілкування з колегами,
керівництвом – тобто це вміння бути центром і сполучною
ланкою одночасно у складній освітній системі. Бути взірцем
моральної особистості не ззовні, а, навпаки, вміти виявити
моральну багатофункціональність у середині освітнього процесу.

Моральний вчинок не лише реалізує моральний вибір
конкретної особистості, а й впливає на моральний вибір інших:
може подіяти на зміну стереотипів, поміняти життєву позицію і,
навіть, ціннісні орієнтації. Певна річ, що від морального вибору і
вчинку однієї людини може залежати доля іншої людини – як
надихнути на нові звершення та перемоги, так і похитнути віру в
себе. Вплив морального вчинку коливається у межах позитивне –
нейтральне – негативне. Тому один учитель досягає високих
учнівських показників у навчанні, інший уміє згуртувати
колектив, третій – забезпечити високу громадянську активність – і
все це залежить від морального вчинку однієї людини, який
завжди супроводжується моральною відповідальністю. І хоча
кожна людина вільна у своєму виборі, однак слід пам’ятати, що
зворотною стороною медалі під назвою «моральний вибір» є
моральна відповідальність. Саме тут виявляється специфіка
педагогічної діяльності – здатність передбачити наслідки кожного
свого вчинку і прагнення запобігти можливому негативному ходу
подій у процесі навчання та виховання.

Якщо етика трактує позитивну (відчуття значущості,
усвідомлення контролю над учинками, толерантність і повага у
ставленні до інших) і негативну (невпевненість, відчуття страху
перед невідомим, новим) форми відповідальної поведінки
людини, то педагог не може обрати останню. Сучасний вчитель
повинен обрати для себе тільки активний творчий спосіб
життєдіяльності, вміти адекватно і швидко оцінювати ситуацію,
керуватися свободою вибору і нести відповідальність за цю
свободу. Це складне явище моральної відповідальності
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контролюється як внутрішньо – совістю, так і зовнішньо –
громадською думкою.

Прийняти рішення, керуючись свободою вибору, здійснити
дію і досягти очікуваного результату, при цьому не вийти за межі
системи моральних цінностей і враховувати закони об’єктивної
дійсності – така життєва реальність педагогічної практики. У
цьому й полягає особливість і складність педагогічної діяльності.

Леся Мирутенко,
Інна Халай (Чернівці)

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Сьогодні, як ніколи, сфера і мережа інформаційного впливу на
людину надзвичайно велика та різноманітна. Глобалізаційні
процеси і науково-технічний прогрес створили плідну платформу
для швидкого розвитку комунікації між людьми та передачі
різного роду інформації завдяки комунікативним засобам, що
давно вже охоплюють не тільки локальний, а й планетарний
масштаби. Це докорінно змінило життя всього людства й надало
йому змоги бути більш мобільним і поінформованим. Проте ці
комунікативні технології, що «постачають» нам ту чи ту новину,
рекламу, кінофільм, відеокліп, аудіозапис тощо, нерідко
створюють ефект надмірного інформаційного навантаження у
людини, інформаційний потік як «кокон» усе більше і більше
наростає та обвиває нас. «Замість того, щоб перетворитися на
колосальну Александрійську бібліотеку, світ став комп’ютером,
електронним мозком, як це описано у невибагливій науковій
фантастиці. В міру того, як наші почуття виходять назовні,
Великий Брат проникає всередину. Тому якщо ми не зуміємо
усвідомити цю динаміку, то в один прекрасний день опинимося
зануреними в атмосферу панічного жаху, що личить тісному світу
племінних барабанів із його всезагальною взаємозалежністю та
вимушеним співіснуванням» [1, с. 27]. До того ж, як на цьому
акцентується у книзі М. Маклюена «Галактика Гутенберга» [1], ці
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комунікативні технології вже давно задіюють для свого впливу
майже усі органи чуття людини. З одного боку, інформація у
такий спосіб стає більш наочною, цілісною, легкою для
сприйняття та передачі її іншому. Проте з іншого боку, коли вона
непомірно зростає і в результаті ми отримуємо вкрай негативні
вияви цього впливу. Як цитує за Дж. Янгом М. Маклюен,
«можливо, таємниця здібностей мозку полягає більшою мірою в
тому, що він створює колосальні можливості для взаємодії всіх
ділянок, що отримують зовнішні стимули. Саме завдяки цій
здібності створювати такі місця взаємодії, або мікшування, ми
можемо реагувати на світ як на ціле значно більшою мірою, ніж
це роблять тварини». Однак далі, продовжує вже сам автор, «наші
технології геть не однаковою мірою благотворні для розвитку цієї
органічної функції взаємодії та взаємозалежності» [1, с. 11].

І сучасне людство намагається якось адаптуватися до таких
культурних і соціальних змін, проте реакція у всіх абсолютно різна:
хтось навмисне тікає від шаленого інформаційного потоку,
обмежуючись максимум одним чи двома девайсами; хтось просто
свідомо уникає її і ставиться до всього, що бачить і чує доволі
індиферентно; хтось сприймає зовнішню інформацію
фрагментарно і вибірково; а хтось «споживає» її цілком і повністю,
що часто призводить до залежності від неї. Останнє вже давно не є
чимось дивним, адже на тлі культурного і ціннісного занепаду
суспільства, яке не надто піклується про свій внутрішній духовний
розвиток, перефразовуючи А. Шопенгауера, мусить насичуватися
ззовні, щоб позбутися відчуття внутрішньої порожнечі.

У цьому контексті варто розглянути таку популярну сьогодні
галузь як комунікаційний дизайн, що по-суті є функціональною
сферою дизайну і де сам дизайнер постає у ролі комунікатора між
власним проектом і споживачем. Тобто, комунікаційний дизайн
вже не тільки виконує свою основну – естетичну функцію, але й
доносить до реціпієнта важливе повідомлення, шляхом
привертання уваги, здійснючи вплив на емоції, переконання та
вибір споживача. Ось як це іншими словами описує
Р. Овчиннікова: «...у другій половині ХХ століття до інформації,
що містилася в дизайн-об’єктах, стали пред’являтися більш
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складні вимоги: інформація повинна здійснювати такий вплив на
споживача, щоб зацікавити його і досягнути зворотнього зв’язку»
[2, с. 103]. Звідси, сучасний дизайн-проект тісно пов’язаний із
соціальними науками та їх методологією. Адже для того, щоб
вивчити запити споживача, його пріоритети, цінності та інтереси,
дизайнер мусить вдаватися до інтерв’ювання, опитувань та
анкетувань. Крім цього, сам дизайнер постає в ролі
«перекладача», який трансформує висловлені побажання та
запити споживача в образно-символічну форму.

Зі сказаного, стає зрозуміло, що сучасний графічний дизайнер
уже не якась відсторонена особистість, а яка несе повну
відповідальність за свій проект й ту інформацію, яка в ньому
закладена. Р. Овчиннікова чітко вказує у своїй статті на два
аспекти цієї відповідальності, а саме, «дизайнер повинен нести
відповідальність, з одного боку, за об’єктивність інформації, а з
іншого – за соціальні наслідки перед споживачем інформації, не
завжди виступаючи на стороні маркетингу» [2, с. 104]. Ми цілком
погоджуємось із автором і, на нашу думку, саме ці аспекти
відповідальності графічного дизайнера мусять бути в пріоритеті.
Адже своїми проектами він свідомо чи несвідомо може не лише
маніпулювати людською свідомістю, коли одночасно задіюється
око і вухо споживача, що для останньої вже є моментом великого
потрясіння, а шляхом створення візуальних ілюзій викривлювати
світогляд і світорозуміння реціпієнта, робити його залежним від
власних «магнетичних» повідомлень.
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Тетяна Продан (Львів)

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

Розмірковуючи про людську гідність, неможливо обійти
питання: що є фундаментально людським або, послуговуючись
виразом К. Войтили, «тим, що не піддається редукції в людині»
[1; с. 20]. З огляду на небезпеку редукції людської особи до того
чи того образу, що може спровокувати інструментально-
утилітарне ставлення до людини, не існує остаточної відповіді на
запитання «Що таке гідність?», так само як і на запитання «Що
таке людина?». Поняття «гідності» – відкрите. Будь-яке
визначення людської гідності – часткове, а кожне інше може лише
розширювати і доповнювати його розуміння.

Людська гідність в сучасному розумінні є універсальним
егалітарним концептом, тобто кожна людина має гідність як
представник людського роду незалежно від раси, статі,
соціального статусу і т.д. Те, що є універсальним стосовно
людського буття тлумачиться як особлива здатність, притаманна
виключно людській особі. У термінах І. Канта, йдеться про
здатність як «участь у загальному законодавстві, що й робить
людину метою самою по собі та вільною від законів природи» [3,
с.188].   Гідність як здатність до морального досвіду на підставі
автономії волі постає родовою сутністю людини як суб’єкта
морального закону в собі. Тут виявляється онтологічний вимір
гідності. Здатність як потенційна можливість до морального
досвіду об’єднує всіх людей у людській рід; з іншого боку,
ступінь реалізації моральної здатності надає концепту гідності
іншого виміру – індивідуального, в понятті особистості.

Якщо поняття «особи» втілює універсальний характер
моральної здатності людського буття, то поняття «особистості» є
джерелом свідомого вчинку. Саме в особистості знаходиться
джерело морального обов’язку. Особистість виявляє себе з одного
боку у свободі й незалежності від механізму всієї природи, а з
іншого – підпорядкована чистим практичним законам [див.: 4,
с. 98]. Індивідуальний вимір гідності виявляє суб’єктивні
особливості людської особи, міру реалізації власного морального
потенціалу. Це скоріше якісна характеристика носія гідності,
через яку можливе становлення моральної особистості. Так
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Д. Гільдебрандт у визначенні особистості посилається на «всі
якісні цінності, які людина покликана реалізувати у своєму житті і
до яких вона призначена згідно зі своєю природою» [2, с. 130].
Мислитель наголошує на відмінності, яка полягає між
потенційною можливістю та її фактичною актуалізацією, аніж
відмінність щодо рівня цінності. В цьому відношенні, можемо
говорити, що одна людина гідна або негідна пошани як моральна
особистість. Тобто, в індивідуальному якісному вимірі, людина
може втратити гідність, але не в онтологічному. В І. Канта це
пояснюється за допомогою терміна «негативного обов’язку» – не
принизити іншого, навіть якщо інша особа поводиться негідно.
Звідси, можемо простежити подвійність феномену людської
гідності: з одного боку, онтологічний вимір гідності стосується
цінності людської особи, що є незрівнянною цінністю; з іншого –
індивідуальний особистісний вимір втілює якісний аспект
гідності, що вирізняє людину як особистість з-поміж інших людей
як осіб. Індивідуальний особистісний вимір гідності, можемо
назвати екзистенційним (у широкому розумінні). Позаяк, завдяки
самоздісненню на підставі власного свідомого вибору та дії,
індивід проживає (екзистує) своє життя у свій, притаманний лише
йому, спосіб. Екзистенційний вимір гідності як такий, що
конституює людську особистість, актуалізує потенційну моральну
здатність кожної людини та виражає себе через самоповагу як
усвідомлення власної гідності.

Гідність у термінах рівної взаємної поваги є витвором
модерної концепції гідності, яка включає не лише повагу в
моральному розумінні, а також рівність перед законом та
політичні права участі. Відтак, гідність у термінах поваги в
особистісному вимірі втілюється в понятті самоповага, а в
суспільному – в потребі та вимозі поваги з боку інших індивідів та
інституцій. Взаємне визнання гідності як універсальної ознаки
людей через взаємоповагу можливе в контексті спільного
горизонту значущості, спільної системи координат (framework)
(Ч. Тейлор), або «дійсності», яка підпорядкована
інтерсуб’єктивним критеріям (Т. Ренч).

Система координат (термін запропонований Ч. Тейлором)
означає спільну світоглядну структуру, яка створює контекст
людського розуміння та людської дії, надаючи їм смислу. Смисл і
система координат постають онтологічними твердженнями в
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теорії Ч. Тейлора, позаяк модерний спосіб творення смислу
відбувається в тому числі через висловлення, формулювання.
«Життя набуває сенсу завдяки витворенню відповідних
осмислених висловлювань» [6, с.32]. Це означає, що лише в
умовах спільного визнання індивід може вимагати реалізації
власної гідності в об’єктивних умовах. Як наголошує Ч. Тейлор, у
модерній системі координат змінилася форма заборони,
«відмінність не в тому, що забороняється природним законом, а в
позиції суб’єкта» [6, с. 25]. Відтак, люди у такій системі
координат є рівноправними дієвцями, співучасниками  у
встановленні та забезпеченні поваги, яка їм належить. Визнавати
гідність іншої людини означає визнавати іншого як суб’єкта
моральної дії на підставі автономії волі. Водночас, те, що
Ч. Тейлор називає системою координат, об’єднує низку якісних
розрізнень [див.: 6, с. 35]. Серед різних бажань, цілей, різновидів
благ, існують такі, що є критеріями стосовно інших, отже
скеровують вибір до певного способу життя. У цьому, власне,
полягає завдання моральної онтології Ч. Тейлора – показати
зв'язок морального світогляду і блага в розвитку ідентичності
людини. З такої позиції, реалізація власної гідності в термінах
взаємної поваги означає не просто реалізацію власних моральних
потенцій, замкнених на конкретній особі та її цілях, нехай навіть
через процедуру універсалізації своєї максими, а в перспективі
спільного блага, спільного горизонту значущості. Взаємозв’язок
блага з моральним світоглядом повинен показати, що обираючи
певний спосіб життя, орієнтація на «вищий» рівень блага означає
не пошук блага як мети, а як критерію для якісного життя – як
саме його проживати. Якщо взяти до уваги моральну онтологію
Ч. Тейлора, тоді в системі координат, де гідність трактується у
термінах взаємної поваги: з одного боку, гідність постає як благо-
критерій, згідно з яким потрібно скеровувати свій спосіб життя з
огляду на гідність інших людей; з іншого, актуалізація власної
гідності в процесі становлення своєї особистості залежить від
того, як людина себе ідентифікує в спільному просторі, якою вона
хоче бути, аби її поважали. В цьому розумінні, гідність як
моральний орієнтир у спільному просторі виявляє свій
комунікативний аспект.

Як зазначає сам Ч. Тейлор, для взаємного визнання
відмінностей, замало визнати віру в цей принцип, треба також
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поділяти певні ціннісні стандарти, згідно з якими всі ідентичності
є рівними [див.: 7, с. 47]. Тобто, йдеться про певні цінності, «вищі
цінності», які визнаються всіма, лише на цьому тлі, в умовах
спільної системи координат можливе взаємне визнання рівної
поваги. Цей спільний моральний світогляд, або, як вважає
Ч. Тейлор, система координат, передує вибору власної
ідентичності, а не навпаки. Творення власної ідентичності як
актуалізації гідності не може відбуватися з позиції нейтрального
погляду. Хоча, звісно, у свідомому моральному вчинку індивід
повинен дистанціюватися від егоцентричної позиції через
процедуру універсалізації власної максими. Ч. Тейлор наголошує
на діалогічному характері людського буття. Завдяки мові (у
широкому розумінні, що включає «мову» мистецтва, жестів,
кохання тощо) люди прилучаються до людського спілкування,
через яке визначають свою ідентичність, долучаються до світу
спільного буття. Філософ не заперечує індивідуальну рефлексію в
розвитку власної думки та світогляду, але у випадку становлення
ідентичності, дотримання певної форми «монологічного ідеалу»
недостатньо, адже реалізація себе відбувається у стосунках з
іншим [див.: 7, с. 32-33].

Аби зберегти універсальну значущість гідності людини,
самоздійснення власної гідності не може мати монологічного
характеру, адже існує небезпека партикуляризації. Фокусуючись
лише на актуалізації власної гідності у становленні своєї
ідентичності, погляд у напрямі визнання інших може втрати
універсальну значущість. Тоді гідність в екзистенційному вимірі
постає не лише як екзистенціал людського буття в модусі
суб’єктивному – одиничного та автентичного буття (використо-
вуючи термінологію М. Гайдеґера), а як інтерекзистенціал – у
взаєминах між особами (термін, який пропонує Т. Ренч). Т. Ренч
трансформує поняття «екзистенціал» М. Гайдеґера в поняття
«комунікативний інтерекзистенціал». Т. Ренч визначає
інтерекзистенціали як такі, що не є властивостями суб’єктів, а
постають фундаментальними рисами спільного життя, які
позначають міжлюдські взаємини [див.: 5, с. 182]. Відтак, він
називає такі комунікативні інтерекзистенціали: гідність, повага,
персона і визнання [див.: 5, с. 261]. Практичне в його розумінні
означає приналежність до людства, що водночас є засновком
антропологічного універсалізму [див.: 5, с. 261]. Перелічені
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інтерекзистенціали, з огляду на засновок антропологічного
універсалізму, є інтерекзистенціалами людства. Це означає, що
гідність не може бути зведеона до якогось певного аспекту життя,
чи до одної людини, а має стосунок до всього людства в цілому. Т.
Ренч наголошує, що вживання слів «гідність» і «людина» має
стосунок до людської фундаментальної ситуації [див.: 5, с. 261],
тобто, універсальної суті людини, тому зазначені слова не можуть
вживатися партикулярно. Як приклад, Т. Ренч наводить вирази
«гідність учителя» або «втратити гідність як кухар». На його думку,
ці вирази є категорійно хибними, позаяк показують
партикулярність мовлення щодо етосу, що заперечує
універсальність стосовно людства. Тому Т. Ренч виправляє вислови
так: «втратити репутацію як кухар, свою ж гідність – як людина»;
«втратити авторитет як суддя, своєї ж гідності – лише як людина»
[5, с. 257]. У цьому розумінні філософ розрізняє професійну честь і
гідність людини: перша обмежена професійним етосом, друга не
може бути обмежена, а стосується всього людства. Розуміння
гідності як комунікативного інтерекзистенціалу дає підстави Т.
Ренчу зробити наступне формулювання: «Гідне життя неможливе
для окремого індивіда, якщо він не розуміє себе через
інтерекзистенціали людства» [с. 262].

Зазначена на початку двовимірність феномену гідності
повинна розумітися в суспільній перспективі та комунікативній
практиці, інакше є ризик до партикуляризації рівня значущості.
На підставі власного розуміння індивід конституює свою
особистість або ідентичність, однак, визнаючи гідність за іншою
особою, він діє в суспільній перспективі універсальної
значущості. Зберегти динаміку онтологічного та екзистенційного
вимірів можливо тоді, якщо розглядати гідність не лише в модусі
суб’єктивному та монологічному, а як комунікативну структуру
моральної свідомості через яку можливо убезпечити редукційне
розуміння людського буття, натомість ставитись до іншого в
термінах взаємної поваги.
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Людмила Подгорна (Чернівці)

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ЕСТЕТИКА
НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Постмодернізм як цілісне культурне явище володіє особливим
статусом у сучасних наукових концепціях. Методологічні інтенції
сучасної науки, що виражаються такими термінами, як "смерть
автора", "пріоритет периферії над центром" тощо, закорінені саме у
постмодерністській інтелектуальній традиції. Однією з базових ознак
постмодерністської науки є естетизація наукового пізнання. В
контексті філософії постмодернізму постнекласична естетика науко-
вого пізнання виявляє приховані раніше когнітивні можливості.
Порівняльний аналіз постнекласичної науки і постмодерністської
культури цікавий тим, що вони естетично забарвлені.

У постмодерністській філософії відбувається переосмислення
метафізичних основ буття, в буквальному розумінні змінюється
відношення "Людина – Світ". "Зміна історичних типів ставлення до
світу відбувається як зміна метафізичних і загальнокультуних
парадигм епохи, – зазначає О. Петрова, – її менталітету, етосу,
пафосу тощо. Іншими словами, змінюються когнітивні та
перцептивні структури свідомості, способи мислення та
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сприйняття, розуміння та переживання. Перетворюється вся
культурно-історична парадигмальна цілісність людських стосунків
у сфері виробництва, споживання, спілкування, пізнання, насолод.
У мову повсякденного життя, моралі, науки, мистецтва
впроваджується новий стиль діяльності та споглядальності, нові
форми комунікативності, категоріальності, чуттєвості" [4].

Філософські принципи постмодернізму, серед яких
маргінальність, відкритість, описовість тощо, дестабілізують
класичну систему естетичних цінностей. Нині спостерігається
підвищений інтерес до проблем естетики буденності та спожи-
вацької естетики, а естетизація життя, навколишнього середовища
спонукали до трансформації критеріїв естетичної оцінки цілої низки
культурних і мистецьких феноменів. Крім того, класичні полярності,
наприклад, "високе – масове" мистецтво, "наукове – буденне" знання
зовсім не сприймаються естетикою постмодернізму, утворюючи
систему рівноцінних в естетичному плані явищ.

Не менш цікавим є і той факт, що в постмодерні доволі важко
провести чітку межу між естетикою і наукою, як у
методологічному плані, так і на теоретико-світоглядному рівні
рефлексії. Якщо на попередніх етапах розвитку наукової культури
можна було говорити про певний рівень актуалізації естетичного в
епістемологічному (пізнавальному), оскільки чітко
усвідомлювалась їх опозиційність, то нині це просто різні грані
однієї фігури. Цю ситуацію можна охарактеризувати як "ситуацію
постмодерну" (Ж. Дельоз). Така єдність, синтез, або тотальне
змішування різних рівнів осмислення реальності можуть бути
охарактеризовані поняттям класичної епістемології "герменевтичне
коло", де кожен елемент (естетитчний, етичний, або когнітивний) є
підставою для актуалізації іншого. Очевидно, що зв’язок естетики і
науки у контексті постмодерністського світогляду має набагато
фундаментальніше значення, ніж це було до нього.

Спроби експлікації смислового потенціалу естетики як
особливої теорії в інші сфери знання дозволяють істотно
розширити сучасне розуміння Всесвіту, позаяк "естетичне знання
більш комплексне, повне та гнучке порівняно з природничо-
науковим. Філософія, література, міф, казка здатні відобразити ті
горизонти, які сьогодні ще недоступні фізиці. Тим самим вони
стимулюють науковий прогрес. При цьому естетика не прагне
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зайняти весь простір культури, а репрезентує її стереоскопічне
бачення [див.: 2, с. 205].

Негативне значення, в якому зазвичай вживають поняття
постмодернізм, не цілком виправдане з погляду цілісності
світогляду. Хоча постмодерністська філософія і сповідує анархізм,
це лише відповідь на тотальну методологічну впорядкованість
знання. М. Каган, розмірковуючи над цими питаннями, заявляє про
певну зрілість постмодернізму. "Принципова відмінність
постмодернізму другої половини ХХ ст., – зазначає вчений, – від
модернізму його першої половини і полягає, в остаточному
підсумку, в пошуках, більш-менш послідовних і більш-менш
серйозних, часто таких, які обмежуються іронічним і
самоіронічним вираженням нездатності розв’язати це справді
непросте, лише по плечу геніям, завдання органічного синтезу
сучасного і традиційного, модерністського і класичного,
серйозного й ігрового" [1, с. 5]. Саме тому цілком виправданим є
застосування постмодерністської методології в контексті аналізу
науки, особливо її естетичних параметрів.

У свою чергу науковий поступ стає джерелом натхнення та
нових проблем концептуалізації Краси. Фундаментальні наукові
відкриття, що пов’язані з дослідженням космічного простору та
природи матерії, мали виключне значення для естетики.
Небезпідставною є, наприклад, заява постмодернізму про
космологічний статус естетики, позаяк Космос як упорядкована
система сам собою передбачає переживання естетичного характеру
і наука як така повинна неодмінно орієнтуватися на цю Красу,
враховувати її значення при формуванні наукових теорій, а надто
при пізнанні нового. Естетизація наукового знання дозволяє
заповнити "світоглядні прогалини", наявні в сучасній картині світу,
а це черговий аргумент на користь актуальності проблеми
ціннісного потенціалу естетики у науці постмодерну.

У світлі сказаного логічно буде припустити, що сучасна
естетика, точніше – естетика постмодерну, поступово переростає на
щось більш значиме, ніж просто прикладна дисципліна філософії.
Дедалі очевиднішими стають її методологічні функції, а
максимальне розширення меж естетики, точніше її предметної
сфери, передбачає не лише суб’єктивне переживання прекрасного,
а включає в себе Всесвіт як "мегатекст", неодмінно змінюючи сам
спосіб мислення. "Постмодерністська ситуація, що склалася в
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сучасній культурі, викликає зміни у стилі філософування, в тому
числі й в естетиці. Вичерпаність традиційних методів мислення,
жорстка влада дискурсу над розумом філософів змушують їх
шукати нові форми рефлексії. Вони воліють поринати в буттєві та
мовні сутності не стільки через наративи, або оповідання про світ,
скільки через вслуховування в нього. Пошук смислів здійснюється
як робота з Текстом, на який перетворюється весь універсум у його
природних, соціальних, духовних іпостасях" [4].

За таких обставин естетика постмодерну поступово починає
витісняти власне філософську проблематику, перебираючи на себе
окремі її функції – методологічну, світоглядну і т. д. Очевидно, що
"пантекстуальність" постмодерну поступово переростає в
"панестетизм" постмодерністської картини світу.
"Постмодерністська естетика – це вже не філософія мистецтва чи
наука про прекрасне. Вона трактується нині як один із різновидів
інтерпретації, що грунтується на плюралістичному розумінні
самого естетичного сприйняття, що робить її відкритою для
вільного пошуку та експерименту (Ф. Гаттарі). На відміну від
традиційної раціональності з її претензією на тотальне панування,
вона прагне охопити всі життєві явища в їх розмаїтості та
багатомірності, що, на думку Ж.- Ф. Ліотара, становить єдину
можливість для критичного філософування" [5, с. 97-99].

Поширення методологічних компетенцій естетики сприяє
актуалізації методологічних і світоглядних її потенцій.
Постмодерністська естетика в спектрі її можливостей постає як
один із найпріоритетніших напрямів мислення. Зважаючи на вже
відзначені космологічний і теоретичний потенціал естетичного
мислення, не зайвим буде ще раз наголосити на перспективі
синтезу естетики і науки. "Можна, мабуть, говорити про
постмодерністську естетику як певний напрям, який спирається на
комплекс ідей, – пише Г.Щедріна. – Але можна припустити й інше:
якщо наша епоха – епоха постмодернізму, то вся естетична думка,
що належить цьому часові, вся розгорнута в науковому дискурсі
проблематика, незалежно від того, в яких формах раціональності
здійснюється рефлексія, може бути визначена як естетика
постмодернізму. Варто відзначити, що хоча пророцтва про смерть
естетики лунали давно, її нинішній стан дозволяє сподіватися, що
здійсняться передбачення про особливу роль естетики у
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майбутньому, принаймні, ресурси для реалізації "можливого
майбутнього" у неї є" [там само, c. 98-99].

Об’єктивним підґрунтям для постмодернізму є не об’єктивна
реальність (дійсність), як це було в класичній науці, і не діяльність
суб’єкта, його активність, що активно відстоювалось у некласичній
парадигмі раціональності. Постмодерністська філософія пішла
шляхом релятивізму, де будь-який центральний концепт краси
поступається місцем локальному, периферійному, відносному.
Постмодерністський аксіологічний об’єктивізм, який так гаряче
захищався неокантіанством і філософією П.Рікера, набуває нових
вимірів, відтепер не існує універсальних, трансцендентальних,
абсолютних естетичних цінностей, натомість з’являються локальні,
ситуативні, дискурсивні тощо. Головна перевага такого концепту
естетичного полягає в самообгрунтуванні та відсутності потреби
зводити до спільного знаменника мультикультурні естетичні
категорії, відтак, можна зосередитись і на самому процесі
переживання прекрасного, уникаючи надто абстрактної
теоретичної рефлексії проблеми.

Резюмуючи сказане, можна констатувати, що формування
методологічної проекції суб’єкта постнекласики як цілісної інтер-
суб’єктивної системи, що саморозвивається та володіє аксіоло-
гічними потенціями, значною мірою є наслідком інтегративних
процесів сучасної науки, немислимої без естетизації та використання
ціннісно-цільової моделі пізнання. Поряд із цим відбувається
трансформація самої естетики як філософської дисципліни.
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ПОЛІГЛОТИЧНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО
АКТУ В МИСТЕЦТВІ (ЮРІЙ ЛОТМАН)

1. Мистецтво відіграє особливо важливу роль у житті
людства. Однією з властивостей мистецтва є його потужний
вплив на людей. Під час цього впливу відбувається
комунікативний акт між твором мистецтва та людиною, яка його
сприймає. Комунікативний акт, у якому є той, хто повідомляє
інформацію, інформація, і той, хто приймає інформацію, можна
представити як семіотичну модель акту комунікації.

2. Романом Якобсоном у 1960 р. була запропонована
функціональна модель комунікації в мистецтві, побудована на
основі теорії інформації К. Шеннона – У. Уівера. За Якобсоном,
відправник (адресант) і отримувач (адресат) інформації повинні
знати і мати абсолютно однакові коди для того, щоб
комунікативний процес міг відбутись. Оскільки код визначає мову,
то обидва учасники комунікації мають знати мову-код (у
синхронії), якою передається інформація. Мета цієї комунікативної
моделі – отримання адресатом точної інформації, що передається
адресантом, у тому вигляді, як її надіслав адресант. Усе нове
сприймається як небажане, і будь-яка зміна вихідної інформації при
отриманні визначається як шум-перешкоди.

3. Юрій Лотман у перший період свої творчості дотримувався
комунікативної моделі Р. Якобсона. Проте у другий період, з
середини 1970-х років, під впливом, зокрема, діалогізму
М. Бахтіна, Лотман поступово відходить від моделі Якобсона,
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вважаючи, що вона пояснює ідеальний (абстрактний) варіант
комунікативного акту, коли слухач і мовець мають абсолютно
однакові коди і при цьому немає місця нерозумінню між ними.
Проте Лотман у цих порушеннях вбачає джерело творчості
(створення нових текстів-повідомлень). Лотман зазначає, що
якобсонівська система не може виконувати всіх різноманітних
функцій, які історично покладаються на мову. А мова – це код
плюс його історія [див.: 1, с.15].

4. Сам процес комунікації Лотман розуміє як переклад тексту з
мови мовця на мову слухача, які, як правило, не є ідентичними, але
мають багато спільного – «сама можливість такого перекладу
зумовлена тим, що коди обох учасників комунікації хоча й не
тотожні, але утворюють множини, що перехрещуються» [2, с. 563].
Тому в процесі комунікативного акту відбувається створення
нового тексту, відмінного від початкового. Новий текст Лотман
визначає як «повідомлення, що не збігається з вихідним і не може
бути з нього автоматично виведене» [2, с. 559]. Так, говорячи про
акт художньої комунікації у сприйнятті творів мистецтва, Лотман
вказує на потребу в тому, щоб код автора і код читача утворювали
множини структурних елементів, – наприклад, щоб читач розумів
природну мову, якою написано текст. Частини коду, що не
перетинаються, становлять ту царину, що деформується,
креолізується або в будь-якій інший спосіб перебудовується під час
переходу від письменника до читача [див.: 3, с. 37-38].

5. Говорячи про роботу комунікативної системи, Лотман
звертає увагу на розбіжності, які виявляються у «граматиці
комунікативної системи», що утворює мову-код повідомлення.
Він звертає увагу на два види тексту: нехудожній (природна мова
при розмові) і художній (твір мистецтва), в яких «граматика
комунікативної системи» працює неоднаково. У нехудожньому
тексті ця граматика сформульована в кількох правилах, прийнятих
в ахронному аспекті, порушення яких можливе лише як помилка –
шум у каналі зв’язку. Наявність у нехудожньому тексті двох
граматик – майже неможливий випадок. Тому, як правило,
граматика в нехудожньому тексті добре відома учасникам
комунікативного акту, вона не є його інформативним елементом і
не має змістового значення. «Помилки» в художньому тексті
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мають структурний смисл, і відтак стають змістовими
елементами. Ступінь «неочікуваності» у порядку слідування
елементів або є приблизно однакова, або ж навіть зростає ближче
до кінця. Це пов’язано з багаторівневими структурними
особливостями художнього тексту. З одного боку, наявність
передбачуваних елементів утворює комунікативну систему, і при
цьому виникає автоматизм системи, що зменшує її
інформативність. З іншого боку, в тому ж тексті наявна інша
тенденція, котра позбавляє структуру тексту стану автоматизму –
деавтоматизація структурних законів тексту. Обидва ці механізми
працюють одночасно [див.: 3, с. 79-82].

6. Розробку Ю. Лотманом поліглотичної моделі
комунікативного акту в мистецтві можна представити в кількох
конкретних кроках. Так, аналіз канонічних текстів засвідчив, що
збільшення інформації при сприйнятті таких текстів відбувається
не за рахунок її отримання ззовні, а внаслідок її самозростання в
адресаті; канонічний текст постає не стільки джерелом
інформації, скільки її збудником. Аналіз проблеми
автокомунікації виявив її діалогічну природу. Для розуміння
природи візуальної комунікації важливим кроком стало
розрізнення дискретної та континуальної моделей. Під час
розрізнення і характеристики трьох функцій тексту було
зафіксовано, що комунікативна модель Якобсона зберігає своє
значення для першої функції (передача константної інформації), у
той час як поліглотична модель виконує другу, основну функцію в
художньому тексті: створення нового смислу. Але для цього вона
має ґрунтуватися на першій функції і на культурній пам’яті, яка є
третьою функцією художнього тексту.

7. Поліглотична комунікативна модель виявилась особливо
плідною під час семіотичних досліджень візуальних мистецтв, і
перш за все – у кіносеміотиці Ю. Лотмана. Побудова
кінорозповіді відбувається як синтез двох розповідних тенденцій
– зображувальної та вербальної. Найважливішим інструментом
кінорозповіді є монтаж, який дозволяє народжувати новий смисл,
якийо не міститься від початку в окремих кадрах (ефект
Кулешова). Отже, в кінематографі (як і у всьому мистецтві)
присутня діалогічна форма комунікації, що працює на основі
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лотманівської семіотичної поліглотичної комунікативної моделі,
котра виражає сутність комунікативного акту в мистецтві –
створення нових значень при сприйнятті творів мистецтва.
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Марія Мазепа (Львів)

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ
В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ЛУЧУКА ЯК ВИЯВ

МІЖЛІТЕРАТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поструструктуралізм своїм ризоматичним мисленням
кардинально видозмінив культурно-філософську парадигму.
Одним із результатів цього стало явище інтертекстуальності.
Вперше його озвучила Юлія Крістева у 1966 р. в доповіді про
Михайла Бахтіна, яку потім трансформувала у статтю «Бахтін,
слово, діалог і роман» (1967).

Про діалогічність слова писав і Михайло Бахтін: «Слово хоче
бути почутим, мати відповідь і знову відповідати на відповідь, і
так id finitum. Воно вступає в діалог, який не має смилового
завершення». Ця теорія мала вплив і на теорію Ролана Барта про
текст і твір: текст художнього твору набуває властивостей
інтелектуального пристрою: він не тільки передає інформацію,
закладену у нього, а й трансформує повідомлення та продукує
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нові. Ролан Барт порівнюючи поняття Твір і Текст, називає Текст
полем методологічних знань. Юрій Лотман наголошував на
«поліглотизмі» культури і будь-якого художнього твору, що
створює багатоголосся, інтерсеміотичність. Майк Ріффатер
стверджував, що інтертекстуальність є продуктом акту читання:
«зв’язки, які читач виявляє між читаним твором та іншими
творами, що передували йому чи зявилися згодом».

Схожі думки зустрічаємо і в рецептивній естетиці, зокрема,
В. Ізер стверджував, що текст постійно наповнений значенням,
яке конкретизує рецепцію читача. І він же встановлює для цієї
рецепції певну стратегію. Заповнення порожніх місць у тексті,
семантичне декодування, або, як він це називає, «естетична
рецепція» відбувається в параметрах узгодженості читача і тексту.
Значущість тексту визначає уява реципієнта, здатна
трансформувати текст у велику кількість значень. Наталі Пьеге-
Гро визначила феномен інтертекстуальності як «прилад, за
допомогою якого один текст перезаписує інший текст, а
інтертекст – уся сукупність текстів, які знайшли своє
відображення в цьому творі, незалежно від того, співвідноситься
він із текстом in absentia (у випадку алюзії), чи включається в
нього in praesentia (у випадку цитати). Тож інтертекстуальність –
це загальне поняття, що охоплює такі різноманітні форми, як
пародія, плагіат, перезапис, колаж». Ця думка – заперечення її
попередниці, власне авторки терміну інтертексту Ю. Крістевої,
яка стверджувала, що інтертекстуальність – «пермутація текстів»,
це нескінченний текстовий процес, текстова динаміка.

Ці дослідження інтертекстуальності є достатньо повними, не
містять кардинальних поглядів на основні проблеми. Проте у
кожного письменника явище інтертекстуальності представлене
цілком своєрідно: більшою чи меншою мірою автор вдається до
цієї комунікації, «діалогізує» прямо чи езоповою мовою,
використовує певні типи інтертекстуальності. Поезія Володимира
Лучука – поета-шістдесятника з погляду інтертекстуальних
зв’язків ще не досліджена, тому ця стаття – лише частина
матеріалу про міжтекстову комунікацію творів В. Лучука, автора
дванадцяти поетичних збірок. Відтак, мета цієї статті – дослідити
особливості міжтекстової комунікації в поетичних творах
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Володимира Лучука (поета-передшістдесятника, перекладача).
У поезії Володимира Лучука присутні всі типи

інтертекстуальних зв’язків (за Ж. Женеттом), тому ми
продемонструємо як відбувається комунікація в кожному з
наведених типів на прикладі кількох творів досліджуваного поета.

Власне інтертекстуальність передбачає наявність цитат,
цитацій, алюзій, ремінісценцій, імітацій, згадок, аплікацій з інших
творів. Це найширший тип міжтекстової комунікації. Розглянемо
його на прикладі твору «Легенда» (пам’яті Василя Симоненка).

Застосування я-нарації обрано не лише з погляду наративних
стратегій автора, а й як своєрідне віднесення до естетики
В. Симоненка, який робив акцент на «Я», де «Я» – унікальна
особистість кожного: «У кожного Я є своє ім’я». Крім акценту на
«Я», де В. Симоненко як індивід ототожнюється з «легендою во
всіх язицех», «Христос, що з хреста зійшов» у контексті твору
знаходимо такі інтертексти до Симоненка:

«Я над правдою прихвоснів ницих
сотні вичовгав підошов»

Пошук правди був для Симоненка життєвим кредо, що і,
зрештою, звело його в могилу у 28-річному віці.

«Але вірю у голос, що колосом
над підступністю зійде у вись»

Свій голос В. Симоненко залишив не лише у вигляді поезій, а
й в прямому значенні: він записував на магнітофонну стрічку свої
поезії. Після його смерті багато творів і були надруковані завдяки
таким записам, а на вечорах пам’яті поета його голос звучить.

Людинолюбство
Щоб не був я –
філософ у бочці,
і людину
зі свічкою вдень
не шукав, наче сонця в півночі,
як опівдні
людей
Діоген.

Окрім поезій до Людини («Ти знаєш, що ти – Людина?», «Люди
– прекрасні», «Люди часто живуть після смерті» та інші) говоримо
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про філософію буття В. Симоненка – його кордоцентризм як
підґрунтя щиролюдяності. Бути кордоцентристом – жити серцем,
мати сутність буття-у-серці. Як писав В. Симоненко:

«Нащо правді словесна маска?
Ти мовчанням мені кричи.»

У поезії «Жорна» ні слова про серце. Сердечність у ньому
невимовлена, внутрішня.

«Цілую руки, що крутили жорна у
переддень космічної доби».

Особливістю присвяти Василеві Симоненку є те, що він як і в
інших таких творах проводить приховані комунікації до
життєтворчості, особистості, а ще – вибрав Симоненкову ритміку,
що додає уявлення «голосу». Твір «До спецсемінару : Горький і
Україна» за будовою нагадує короткі тези у віршованій формі.
«Спецсемінарську» мету поет опрацьовує завдяки використанню
інтертекстуальних зв’язків, таким чином, чи не кожна «теза» у цій
поезії має реальне підґрунтя у питанні: Максим Горький і
Україна. Наприклад: «основоположник / соцреалізму»

М. Горького, під керівництвом Й. Сталіна, вважають за
основоположника й теоретика соцреалізму в радянській
літературі.

«Хай / гряне сильніше буря!»
Це переклад цитати із твору М. Горького «Пісня про

буревісника», яка в оригіналі звучить так: «Пусть сильне грянет
буря!..»

«про ту річ, сильнішу / від «Фауста» Ґете (нонсенс!) - /
веле-Сталін не помилявся»

Й. Сталін про казку М. Горького «Дівчина і смерть» написав,
що «Эта штука сильне, чем Фауст Гете (любовь побеждает смерть)».

«не треба нам мати / української «Матері»
М. Горький не дозволив перекладати свою повість «Мати»

українською мовою, бо українська – «наречие» російської.
«про діла Артамонових / (чудовий переклад Євгена

Плужника…)»
Йдеться про переклад українською мовою роману

М. Горького «Діло Артамонових».
«Жовтого Д’явола»
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Так М. Горький називає Нью-Йорк у памфлеті «Місто
Жовтого Диявола» (1906).

«Коцюбинський, Стефаник, Тичина», «Франко з
Гнатюком»

З кожним із перелічених осіб у М. Горького були дружні
стосунки: про В. Стефаника казав, що «коротко, сильно і страшно
пише ця людина», П. Тичина переклав його «Баладу про графиню
Елен де Курсі», І. Франко присвятив йому статтю «Максим
Горький» (1905).

«кісткою в горлі Сталіна»
В останні роки життя М. Горького, його дружба з

Й. Сталіним зійшла нанівець. Й. Сталіна вважають причетним до
смерті М. Горького.

«Сам-гін / незавершений / гін»
Тут у своєрідній авторській грі зашифрований роман-епопея

М. Горького «Життя Клима Самгіна (Сорок років)», четверту
частину якого автор так і не встиг дописати. За подібним
принципом побудована й поезія «Велик день Антонича», тільки у
ній – своєрідні образи-інтертексти.

Паратекстуальність – включення у твір епіграфів, листів,
спогадів, передмови, післямови. Своїми епіграфами поет
орієнтується найперше на читача та впливає на його психологію.
«Ми насіяли багацько квітів…» – епіграф до поезії «Квіти»,
узятий із дитячого листа Лесі Українки до бабусі в Гадяч (від 2 /
14 травня 1884 р., Колодяжне). Лист, з якого взято епіграф, Леся
Українка писала в Колодяжному, місці, яке відіграло важливу
роль у створенні «Лісової пісні».

Метатекстуальність – це критичні відгуки на твір. Умовно
можна виокремити такі жанри літературної критики на В. Лучука:

1.Рецензія на нову збірку;
2.Критика поезії (поезій) молодого автора;
3.Стаття із розглядом певного моменту / проблеми / теми

творчості В. Лучука у контексті його ровесників чи епохи;
4.Репліка-вітання із ювілеєм;
5.Стаття-спогад (йдеться про посмертну критику).
Архітекстуальність – зазначення автором на початку жанру

твору, який, насправді, не є таким. Володимир Лучук сприймав
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жанр як не канонічне поняття. І це зумовило той факт, що дуже
часто підсвідомо, а подекуди – спеціально, його авторське
іменування жанру не відповідає усталеному визначенню.
Індивідуальний підхід до жанру розширив, а часом і зруйнував
межі канонічних форм. Найбільше містифікацій у жанрових
співвіднесеннях зустрічаємо у баладах. Оригінальним авторським
експериментом є ліризація легенди.

Гіпо(гіпер)текстуальність – текст, перебудований з іншого
тексту, або який сам служив основою іншого тексту. До цього
типу між літературних комунікацій відносимо поезії «Пролог» та
«Каменяр», які у збірку потрапили як один вірш під назвою
«Каменяр» із численними відмінностями від авторського задуму.

Інтертекстуальність як вияв літературної комунікації утворює
художньо-філософський дискурс квазісвітів творів різних авторів. Це
дозволяє простежити основні авторські зацікавлення, пріоритетні
теми. Інтертекстуальні твори мають «свого» читача – вдумливого,
інтелектуально готового сприйняти твір з позатекстовими
вказівками, з алюзіями до інших творів, авторів, подій.

Марія Лігус (Київ)

ПОНЯТТЯ ПЕРФОРМАНСУ
В КОНЦЕПЦІЯХ І. ГОФМАНА І Р. ШЕХНЕРА

Сучасна дійсність тісно пов’язана з явищем перформансу.
Спершу цей термін утвердився в зарубіжній гуманітарній науці як
назва мистецького жанру, що виник усередині ХХ ст. Поява
перформансу знаменувала поворот в історії культури, пов’язаний
із трансформацією традиційних уявлень про мистецький твір і
статус митця. Розвиваючись упродовж другої половини ХХ –
початку ХХІ ст., перформанс став якісно новою формою
мистецької практики. Ця форма характеризується кардинальним
переосмисленням дихотомії суб’єкта й об’єкта, виконавця та
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публіки, а також зміною співвідношення матеріального і
знакового статусу дій та предметів як її складників.

Зважаючи поширення перформансу в культурно-мистецькій
сфері, це явище досліджувалося переважно в мистецтвознавстві.
Водночас науковці визнають, що поняття перформансу виходить
далеко за межі мистецтва, охоплюючи весь соціокультурний
простір. Зокрема, І. Гофман, М. Карлсон, Б. Кіршенблат-Гімблет,
Д. Конкервуд, П. Фелан та Дж. Александер простежують яскраві
вияви цього явища на різних рівнях соціальної взаємодії: від
ситуацій повсякденності до репрезентативних акцій політичного
життя. Водночас теорія перформансу ще не набула сформованого
вигляду. Зокрема, недостатньо дослідженим залишається
соціально-філософський аспект поняття перформансу. І. Гофман
та Р. Шехнер були одними з перших, хто досліджував перформанс
як соціальний феномен.

І. Гофман поставив за мету аргументувати соціологічні
підстави виникнення та функціювання цього явища в різних
вимірах суспільного життя. У своїй праці «Презентація себе
іншим у повсякденному житті» (Goffman E. The presentation of self
in everyday life / Erving Goffman. – Edinburgh: University of
Edinburgh, Social Sciences Research Centre, 1959. – 162 p.) він
розглянув феномен перформансу в контексті драматургічної
теорії соціальної взаємодії. На думку цього вченого, перформанс є
реалізацією моделі соціальної поведінки – виконанням індивідом
певної «партії» у процесі комунікації з іншими з метою створення
певного враження.

Розглядаючи структуру перформансу, І. Гофман виокремлює
такі його складники: передній план, драматичне втілення,
ідеалізацію, засоби експресивного контролю. Передній план
перформансу – сукупність виражальних засобів, які використовує
перформер з метою презентації своєї соціальної ролі. Передній
план уможливлює порозуміння актора та аудиторії, адже втілює
колективні уявлення, які перформер намагається актуалізувати за
допомогою представлення своєї соціальної ролі. До елементів
переднього плану належать як реквізит, необхідний для реалізації
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дії, так і специфічні риси самого перформера (зовнішність,
соціальний статус тощо).

Згідно з концепцією І. Гофмана, успішна демонстрація та
використання переднього плану передбачає наявність у
перформера здатності драматичного втілення своїх намірів.
Драматичне втілення сприяє комунікації перформера та аудиторії
через невербальні засоби аргументації та впливу. Таким чином,
від переконливості драматичного втілення ідей перформера
залежить ефективність перформансу.

Інший невід’ємний компонент соціального перформансу –
ідеалізація. Саме так дослідник називає спробу перформера
презентувати себе за допомогою понять, які відображають
цінності, прийняті у певному суспільстві (Goffman E. The
presentation of self in everyday life / Erving Goffman. – Edinburgh:
University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre, 1959. – P.
3). Зважаючи на це, у праці І. Гофмана перформанс постає
експресивним повторним підтвердженням колективних етичних
цінностей.

Ще один важливий складник перформансу – засоби
експресивного контролю, за допомогою яких виконавець
намагається представити свої дії якомога природніше. Зважаючи
на те, що можливість непорозуміння виконавця із публікою є
досить реальною у перформансній комунікації (з огляду на те, що
можливості інтерпретації дій виконавця не є чітко окресленими),
засоби експресивного контролю, таким чином, мають убезпечити
виконавця перформансу від можливої критики з боку аудиторії.

Ідеї І. Гофмана згодом розвинув інший дослідник феномену
перформансу – Р. Шехнер. Цей вчений також розглядав
перформанс як процес самопрезентації індивіда. Він вважав, що
перформансом можна називати будь-яку процесуальну активність,
яка здійснюється в публічному просторі та має перформативний
характер (виконавство, гра, спорт, ритуал тощо). На думку
Р. Шехнера, всі ці процесуальні активності мають спільні риси:
специфічна часова організація; виняткова цінність об’єктів,
залучених у перформанс; невиробничий характер дії; визначені
правила; часто специфічні місця реалізації.
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Так само як І. Гофман, Р. Шехнер відрізняє перформанси від
різноманітних активностей повсякденного життя. За його
словами, перформанс – це «окремий світ, де люди можуть
створювати свої правила, переписувати час, наділяти цінністю
речі та працювати задля задоволення» (Schechner R. Performance
Theory / Richard Schechner. – London and New York: Routledge,
2003. – P. 13). На думку Р. Шехнера, такі правила існують як
структура, що завжди передбачає свободу, яку перформер здатний
використати відповідно до власних здібностей. Такий простір
свободи, а також відстороненість від повсякденного життя
уможливлює як ідеалізацію, так і критику виконавця у
перформансах. Перформанси, при цьому, мають відбуватися у
місцях, розрахованих на можливість консолідації чисельної
аудиторії (великі арени, стадіони, сцени тощо).

Окрім того, Р. Шехнер, трактує перформанс як соціальну
подію («actual» – те, що існує через здійснення), виокремлюючи
п’ять його ключових характеристик: 1) процес, що відбувається
тут і тепер; 2) передбачає виняткові незворотні дії, обміни та
ситуації; 3)має характер змагання: щось поставлено на карту для
перформерів та часто аудиторії; 4) має місце ініціація, зміна
статусу учасників цих подій; 5) визначене використання простору
(Schechner R. Performance Theory / Richard Schechner. – London and
New York: Routledge, 2003. – P. 46).

На основі цих характеристик Р. Шехнер формулює
визначення перформансу як «констеляції подій.., що відбуваються
як із глядачами, так і з виконавцями, починаючи з того моменту,
відколи перший глядач потрапляє у поле перформансу, допоки
останній його залишає» (Schechner R. Performance Theory / Richard
Schechner. – London and New York: Routledge, 2003. – P. 71).

Отже, у концепціях І. Гофмана та Р. Шехнера перформанс
має яскраво виражену соціальну специфіку. Перформанс – це
поведінка, що завжди передбачає реалізацію актором певних
типізованих моделей з метою впливу на інших. Перформанс,
отже, є класичною драматичною дією – відтворенням певної
соціальної ролі.
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАУКАХ
ПРО СОЦІУМ, ЛЮДИНУ ТА КУЛЬТУРУ

Ярослав Козьмук (Чернівці)

КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
НОВІТНІХ ГУМАНІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Комунікативні практики в руслі класичного гуманізму, від
епохи Відродження до кінця ХІХ століття, формувалися на
раціональних формах комунікації як парадигмальних засадах
модерну. Кращі представники гуманізму, вони ж просвітники і
раціоналісти, проголошують та обґрунтовують ідеал свободи як
визначальний фактор не лише у сфері міжіндивідуальних
стосунків, а й як умову гармонії особистих та суспільних інтересів
людини. Головною формою суспільної взаємодії стають
консенсусні відносини на основі законодавчо закріплених прав і
обов’язків суб’єктів суспільних відносин. Публічна сфера
комунікації має характер функціонально-рольових форм
суспільного співжиття. Водночас Просвітництво як визначальний
конструктивний і гуманістичний фактор утвердження модерної
культури стало для неї її консервативним і деструктивним носієм,
її запереченням, оскільки в ньому виявились обмеження
парадигми раціональної комунікації, інтерпретованої в дусі
функціоналізму та інструменталізму. Досвід історії західного
світу ХХ століття показав також, що надмірна раціоналізація
суспільних відносин призводить до антигуманних наслідків за
умови реалізації тоталітарних і технократичних комунікативних
утопій як форм “соціальної інженерії”.

Радикальна ніцшеанська “переоцінка цінностей” класичного
раціоналізму з проголошенням “цінності людини як найбільшої
цінності” набула поглибленого гуманістичного осмислення в
екзистенціалізмі, в руслі якого феномен свободи стає визначальним
комунікативним принципом у ставленні до людини до себе
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(Аббаньяно), до світу (Сартр), до Бога (Ясперс). Оскільки гуманізм
має своїм ідеалом свободу, а екзистенціалізм, який за своєю
природою, як наголошував Сартр, є гуманізмом, він,
екзистенціалізм, у цьому плані виконав свою історичну місію з
формування гуманістичних комунікативних форм організації та
функціювання інститутів громадянського суспільства (політичних,
правових, релігійних, культурних та ін.). Такий екзистенційний тип
гуманізму формував комунікативні можливості не лише на засадах
прав і обов’язків, а й відповідальності.

При всіх гуманістичних результатах екзистенціалістської
антропологічної парадигми з її реальними комунікативними
практиками, сформованими на засадах трансформації класичного
раціоналізму в некласичні форми раціональності, вона, як засвідчує
друга половина ХХ століття, мала ту гуманістичну, й, відповідно,
комунікативну, “неповноту”, що була за своєю природою
структуралістською. Криза гуманізму, яка чітко виявилася в 1960-х
роках, була зумовлена не лише умовами техногенної цивілізації, а
й, як це, приміром, прагнули осмислити Левинас (“Гуманізм іншої
людини”), або Ліотар (“Постмодерністська доля”), кризою
гуманітарної сфери. Формування постструктуралістської
парадигми якраз і засвідчує природу попередньої
структуралістської кризи як у сфері гуманітарного знання та
гуманітарних наук, так і в соціокультурній практиці з її
структуралістсько-комунікативним типом соціуму. Несвобода
людини виявилася в досі прихованих, завуальованих формах –
“текстуальності свідомості” (Деріда), “історицизмі мислення”
(Фуко), “міфологічній правдоподібності” (Барт), “шизофренічному
мовленні” (Дельоз), “симулятивних стратегіях” (Бодріяр) і. т. ін.

У працях теоретиків постмодернізму чітко простежується
думка, що його формування пов’язане з кризою віри у всі раніше
існуючі цінності, однак на перше місце в їх аргументації, як
правило, виходить крах наукового детермінізму. З відмовою від
принципу детермінізму пов’язана і постійна критика теоретиками
постмодернізму та постструктуралізму традицій західноєв-
ропейського раціоналізму. В цьому відношенні вони продов-
жують традицію теоретиків Франкфуртської школи (Адорно,
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Горкгаймер, Беньямін), які прагнули виявити істотний, хоча й
неявний ірраціоналізм і, відповідно, індетермінізм природних і
соціокультурних явищ. Чи не найбільш очевидно ця тенденція
виявилась у сферах постмодерністської філософської
антропології, лінгвістики та історії.

В антропології постмодернізм здійснює своєрідний поворот на
засадах маргіналітету, формуючи своєрідний концепт
“маргінальної комунікації”. Вже починаючи з постструктуралізму,
маргінальність перетворюється в достатньо усвідомлену
теоретичну рефлексію, набуваючи статусу “центральної ідеї” –
відтворення духу свого часу. В оригінальний спосіб Фуко
ототожнив проблему “підривної естетичної свідомості” художника-
маргінала, який спирається на “функції несвідомого”, з проблемою
безумства. Саме ставлення до безумства набуває у нього смислу
комунікативного існування, своєрідного рівня цивілізованості
людини, здатності її до самопізнання і, зрештою, ставлення до
влади. У свою чергу Лакан наголошував, що буття людини
неможливо зрозуміти без його зіставленням з безумством, як і не
може бути людини без елемента безумства всередині нього. Ще
дальше в цьому питання йдуть Дельоз та Гватарі з їх дифірамбами
на честь шизофренії та шизофреніка, привілейоване становище
якого нібито забезпечує йому доступ до “фрагментарних істин,
своєрідного “шизофренічного дискурсу”.  Аналогічна ідея Барта
“смерті автора” зводиться до передрікання епохи, коли
“народження читача повинно відбутися за рахунок смерті автора”.

З філософсько-антропологічною деперсоніфікацією  тісно
пов’язана лінгвістична “смерть суб’єкта” в децентрованому
дискурсі. Концептуальність постмодерністського лінгвістичного
індетермінізму висвітлює Ліотар у праці “Постмодерністська
доля”, в якій сказано, що якщо все спростити до краю, то під
“постмодернізмом слід розуміти “недовіру” до метарозповідей”.
Сьогодні, наголошує він, ми є свідками роздроблення “великих
історій” і появи малих, локальних “історій-оповідей”, часто
парадоксальних, смисл яких – не узаконити знання, а засвідчити.
У своїй знаменитій статті “Що таке автор?” Фуко рішуче виступає
з критикою поняття “автора” як свідомого і суверенного творця
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власного твору: автор – ідеологічна фігура, за допомогою якої
маркується спосіб поширення смислу. Роком раніше від
публікації Фуко “Що таке автор” вийшла стаття Барта “Смерть
автора”. Обидві ці праці завершують певний етап розвитку
постструктуралістської концепції теоретичної “смерті суб’єкта”,
децентруючи його регулятивну та комунікативну функцію.

Зрештою, індетермінізм постає як “методологія” історичної
дискретності, ставлячи під сумнів комунікативну функцію
історичного знання у формуванні людини як істоти історичної, її
темпорально-комунікативної цілісності. Відмова від історизму і
детермінізму – найхарактерніша ознака “постмодерністської
епістеми”. Для таких її теоретиків, як Деріда, Фуко, Лакан,
Дельоз, Барт, при всій відмінності позицій, характерним для них є
загальне уявлення про світ як про хаос, безглуздий та непізнаний,
– як “децентрований світ”, стосовно якого люди відчувають, за
визначенням голландського критика Бертенса, “радикальний
епістемологічний та онтологічний сумнів”.

Індетерміністичні трансформації класичного детермінізму в
постмодерністській філософії – один із аспектів багатовекторності
її проекту, гуманістичний потенціал якого у формуванні ідеалу
людини, вільної від будь-яких традиційних детермінант. На тлі
такого антропологічного “скандалу” в постмодерністській
гуманітаристиці своєрідно виявляється методологічний аспект
трансгуманістичного проекту. Якщо взяти до уваги програму
архітекторів “трансгуманістичного майбутнього” з Університету
Сингулярності, розташованого в Кремнівій долині США,
передусім його фундатора Рея Курцвела, окресленої його ж
книгою “Сингулярність уже близько”, то світоглядно-
методологічні витоки такої програми небезпідставно мають
знаходити своє обґрунтування у філософському постмодернізмі й
передусім – у концепції сингулярностей Дельоза, осмисленні
такого суб’єкта, який постає знеособленим і позаіндивідуальним
комунікативним полем, продуктом “теоретичної смерті суб’єкта”.
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Наталія Доній (Чернігів)

ЕКЗИСТЕНЦІАЛ МОВЧАННЯ В
КОМУНІКАТИВНОМУ ЛАНДШАФТІ

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Глобалізований соціальний простір за своїм характером
прагне зчеплення/об’єднання та взаємодії, чим і виводить на
перші щаблі побудованої ієрархії цінностей комунікацію. Це, у
свою чергу, позначається розвитком нових технологій зв’язку,
міжмовної та міжкультурної комунікації. Парадоксально, але
саме за таких умов відбувається зростання кількості індивідів,
які демонструють соціальну пасивність, однією з форм якої є
мовчання з соціальним простором.

Загалом, мовчання не можна віднести до феноменів,
ігнорованих науковою спільнотою. Якщо дати стислий перелік
прізвищ науковців, які займалися дослідженням феномену
мовчання, то серед представників класичного філософсько-
культурологічного підходу можна назвати таких відомих діячів,
як М. Бахтін, М. Бубер, Л. Вітгенштайн, М. Гайдеґер,
С. К’єркегор, М. Мамардашвілі, М. Фуко й ін.; серед
представників новітньої філософії – К. Богданова, В. Бібіхіна,
Т. Брюнеу, А. Еттіна, М. Ефратта, Д. Конюхова, Д. Курзон,
Л. Морева, С. Палмквіста, Г. Почепцова, А. Яворського та ін.

Мовчання є феноменом, який вбудований у структуру
будь-якої мови, хоча, як зазначив ще в ХІХ ст. польський діяч
Ц. К. Норвід, у граматиках усіх мов світу воно випущено в
якості частини мови. Осмислюючи такий «недолік» і
розуміючи цінність мовчання, лінгвісти осмислюють його в
контексті когнітивно-дискурсивної парадигми (Т. Анохіна,
Н. Арутюнова, В. Богданова, В. Бабаян, М. Гавриш,
М. Епштейн, Ю. Заморська, Р. Копилова, Г. Крейдлін,
С. Крестинський, О. Носова, С. Швачко, М. Яремко та ін.).

Розкрити таємниці та варіативний ряд мовчання
намагаються також представники теології, психології, теорії
комунікації, семіотики, етнографії. Підтвердженням цих спроб



246

є те, що в сучасному науковому дискурсі тема мовчання вже
репрезентована значною кількістю цікавих міждисциплінарних
досліджень. Однак, попри чималу кількість досліджень, усе ж
таки зарано стверджувати, що всі грані цього феномену
отримали тлумачення, бо за інших, небачених раніше умов,
мовчання, як правило, набуває нових якостей, характеристик і
рис. До кола таких рис належить мовчання як результат
перецентрування людиною на власний внутрішній світ, так
звана «аутизація» частини населення глобалізованого
соціального простору, того, який призначив однією з головних
цінностей – вокалізацію та вербалізацію у зовнішній світ.

Свідомий вибір мовчання – це завжди ситуаційно
детермінована дія, як це й позначає англійське слово «silence»,
семантизуючи ситуативну поведінку людини. Для сучасних
індивідів, які обирають мовчання за комунікативну стратегію,
«не говоріння» скоріш за все є варіацією «турботи про себе»
[див.: 7, с. 14], а це означає, що в подібній «турботі» мовчання
індивідуально модифіковане, а тому прагматика мовчання
конкретизується в дискурсі окремої особистості та її
націленості на зовнішній простір та Іншого. Як зазначав
німецький філософ М. Гайдеґер, сутність мовчання полягає в
тому, що його ситуація передбачає існування двох складників:
відсутність мови за наявності того, про що можна говорити, і
присутність того, хто має мовчати [див.: 8, с. 165].

Те, що мовчання – це утаємничена за мотивом стратегія
комунікації відомо ще з прадавніх часів. Так, у міфології
Античності розрізняють гарпократійське та ларундійське
мовчання [9]. Тлумачення цих термінів знаходимо у міфах про
Гарпократа та Ларунду [див.: 6, с. 316]. Гарпократійське
мовчання пов’язане з ритуальною поведінкою, а мовчання
Ларунди – це приховані форми, що потребують тлумачення та
осмислення. Гарпократійське мовчання можна назвати
джерелом, яке примушує індивіда поглянути на себе, зібратися
з думками, відрефлексувати душевний стан і стимулювати
пошук. Гарпократійське мовчання є креативним за суттю, а
його протилежність – ларундійське мовчання є примусовим і
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передбачає обмеження в мовленнєвій поведінці, замовчування
секретів, заборону висловлення, й у певному розумінні
зумовлює приписування мовчання до «того» світу, до смерті
[див.: 2, с. 423].

Мовчання фактично окреслює мету-мотив, якої той, хто
мовчить, хоче досягти, але для цього треба знати контекст його
виникнення. Тенденції до індивідуалізації, що відбулися в
світоглядному просторі ХІХ-ХХ ст., допомогли визнати
потенцію мовчання бути багатозначним. Так, вітчизняна
дослідниця Т. Анохіна, описуючи варіанти ситуації «Чому
мовчиш?», вказує на мотиви: не хочу говорити; не знаю, що
сказати; хочу й мовчу; слухаю; не погоджуюсь; погоджуюсь
[див.: 1, с. 12]. Наведений приклад частково демонструє, що
мовчання може виражати ненависть, згоду, впертість, небажання
говорити правду, сором’язливість, скромність, воно може бути
сигналом розбіжності у поглядах та переконання індивідів.

Стимулювання до взаємодії та вокалізації, що
спостерігається сьогодні, дозволяє метафорично говорити про
мовчання як про «революцію» [3], як про те, що докорінно
змінює той порядок, який діє в даних просторово-часових
характеристиках. Річ у тім, що в умовах глобалізованого
соціального простору, зорієнтованого на постійне
контактування, сучасний індивід, маючи доступ до новітніх
інформаційно-комунікативних технологій та залежність від них,
звикає до симуляції реальності та реальних стосунків, що й стає
однією з причин поступового, проте доволі масштабного
ігнорування соціальної взаємодії та вибору мовчання за
стратегію. У зв’язку з цим, представники зарубіжного наукового
дискурсу дедалі частіше використовують англійське
«inattentiveness to the communication», позначаючи уникнення
вокалізації. Переміщення у віртуальну реальність, навіть попри
доволі суттєвий позитивний момент, яке воно несе в собі,
насправді є формою соціальної аутизації людини, а присутнє в
цій реальності комунікаційне поле, замість того щоб з’єднувати,
дедалі частіше набуває рис «чорної діри», що розділяє й,
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використовуючи потужні сили привабливості, втягує в себе
людські життя, підміняючи собою спілкування та говоріння.

Тож, можна вести мову про те, що в комунікативному
ландшафті віртуальний складник соціального простору
переводить комунікацію у псевдокомунікацію [див.: 5, с. 134],
що по-суті є неоформою соціального мовчання, адже
репрезентує інтроперсональну комунікацію, в процесі якої
адресант збігається з адресатом і відбувається заміщення
Іншого самим собою. За умов зчеплення адресанта й адресата
та відсутності конкретного індивіда комунікація не вимагає
вокалізації та результатів взаємодії. Як тільки-но це стається,
то ініціатива у встановленні контактів отримує відтінок
вимушеності й дедалі частіше набуває форми концентрації
індивідом здобутих ресурсів на собі. Замикання ресурсів на
собі, відмова від говоріння та діалогу означають для індивіда
ризик настання соціальної смерті.

Тому здається, що ситуація мовчання для індивіда може
виглядати як ситуація «перебування в порожнечі» й певна
«смерть», але будемо об’єктивними й вкажімо, що мовчання –
змістовне, це простір де відшукується сенс і вибудовується
певна система відношень, це час соціального перепочинку й
сигнал про початок видозміни ціннісної піраміди. Воно також є
часом констатації минулих діалогів і простором осмислення
вже сприйнятого. Про таку якість писав німецький філософ
М. Бубер, який пов’язував мовчання з категорією свободи [4].
У процесі говоріння індивід вербалізує свою думку, ставлення
й позицію, тобто здійснює своєрідний вибір. У ситуації
мовчання особа є вільною від моральних зобов’язань, які
накладаються на неї ситуацією вибору та очікувань соціального
простору. В цій ситуації розгортається інша активність –
ревіталізація індивідуального внутрішнього Всесвіту. Крім
того, сучасні індивіди, обираючи «не говоріння з суспільством»
(М. Мамардашвілі) за комунікативну стратегію,
проблематизують реальність і володіють тією силою, про яку
мовчазні індивіди попередніх століть навіть не могли мріяти.
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Мається на увазі, що в останні роки мовчання перетворюється
на варіацію влади, особливо під час виборчих кампаній.

Висновок. Специфіка мовчання та пов’язаної з неї соціальної
пасивності в новітньому комунікативному ландшафті виявляється
в тому, що при абсолютизації глобалізованим соціальним
простором озвученого, індивід, який обирає мовчання за
комунікативну стратегію, з одного боку, викреслюється з кола
соціальних суб’єктів, але водночас він відвойовує час для себе та
отримує певну владу і силу. Мовчання – це спроба індивіда,
змінивши акценти в системі «індивідуальне – колективне»,
зосередитись і стати уважнішим до внутрішнього світу.
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Оксана Петрушенко (Львів)

ПРОВОКАТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ УТОПІЇ

У ХХ столітті комунікація стає предметом спеціального
дослідження, проте це не означає, що це явище виникає лише
останнім часом. Якщо погодитися з визначенням, запропонованим
Маршаллом Маклюеном у його відомій праці «Розуміння засобів
комунікації» (“Understanding Media”), згідно з яким комунікація –
це обмін інформацією між індивідами через посередництво
суспільної системи символів, то такий обмін існував завжди
упродовж усієї історії суспільства.

Фактично всі напрями осмислення комунікаційної
проблематики приділяють велику увагу мовній комунікації, а в
межах мовної комунікації – її текстовим варіантам. Мовні
конструкції та тексти завжди спрямовані на передачу певних
думок і міркувань від однієї людини (або спільноти) до іншої, що
імпліцитно передбачає певний відгук, певну відповідь, можливо
дискусію чи подальші дії. Однією з таких мовних конструкцій, яка
не тільки передбачає передачу міркувань, а й має яскраво
виражений провокативний характер, є утопія.

Ми дотримуємося погляду, згідно з яким до утопій слід
відносити не будь-які проекти, пов’язані зі створенням мисленної
моделі неіснуючого суспільства, а лише ті проекти, які
започатковані в добу Ренесансу (Т. Мор) і виходять із міркувань
про гідне життя людини у планованому суспільстві. Таке
проектування найкращого суспільного устрою одразу висуває
низку дискусійних питань, які передбачають обговорення, й, отже
спілкування: Які основні характеристики людини? Як відповідно
до них людина повинна жити? Якщо людина повинна жити
спокійно, суспільство мусить мати одні характеристики та
можливості, якщо основне для людини – це рух і зміни,
суспільство має бути організоване інакше (або, принаймні,
містити різноманітні можливості для руху та змін, але виникає
запитання – чи потрібні вони взагалі).
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Утопії порушують і ряд проблем щодо структури
суспільства та його основних функцій. Можливо,
найважливішим є виробництво, а можливо – мистецька
діяльність; можливо – спорт і здоров’я, а можливо – медитація
та неспішне споглядання. Відповідно, суспільство повинно
забезпечувати своїх громадян стадіонами та басейнами чи
парками в японському стилі? Який має бути пропонований
суспільством рівень освіти, а, відповідно, які мають бути
школи у розпорядженні громадян – початкові, середні чи вищі?

Вершиною провокативності утопічної думки є антиутопії,
зосереджені на питанні про те, чи можливий взагалі розумний,
доцільний і збалансований устрій суспільства? А якщо всі су-
спільства, в яких живуть люди, організовані хаотично та неро-
зумно, то як взагалі може розумна людина жити в такому
суспільстві, і як співвідносяться з такою нерозумністю
культура і цивілізація? Всі ці питання передбачають дуже різні
зворотні реакції – подив, обурення, підтримку, обґрунтування
певних міркувань.

Слід додати до сказаного, що, особливо останнім часом,
виникає низка ідей щодо сутності й етапів розвитку сучасного
суспільства, і ці ідеї за своєю суттю теж виявляються утопічними.
Сюди треба віднести такі концепції, як концепції інформаційного
суспільства, суспільства знань, суспільства сталого розвитку
тощо. Проте ці концепції теж надзвичайно комунікативні – вони
знаходять відгук, обговорюються, дискутуються, і лише в такий
спосіб виявляється їх утопічний характер (бо у початковому
варіанті вони подаються не як утопічні, а як наукові).

Отже, мусимо визнати, що утопії як певні тексти (в даному
випадку мова не йде про утопічну свідомість) безумовно мають
комунікативний характер, бо пишуться для оприлюднення, для
публікації (на відміну від приватного щоденника), передбачають
пошуки прибічників, які підтримають ці ідеї; аргументи
супротивників, на які можна буде дати відповідь; або певні
практичні дії з реалізації бодай частини утопічного проекту
(можна згадати комуни прибічників Оуена у США).
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Alchuk Mariya (L’viv)

COMMUNICATION AND SPIRITUALITY
AS FACTORS OF THE FORMATION OF PERSON

(Альчук М. Комунікація і духовність
як фактори становлення особистості)

The development of national culture is closely connected with
philosophy. For contemporary philosophy the peculiar feature is
dialogue like surface that comprehensively reveals the essence of human
being. Ukrainian philosophers W. Horskyy, E. Bystrytskyy, A.
Ermolenko, M. Popovych, V.Tabachkovskyy, V. Shynkaruk outline the
main principles which are dialogicality and humanity. These principles
must be based on historical and philosophical approach to culture. This
view claims truly pluralistic, dialogical understanding of culture.

Important and difficult are questions: “what is spirituality?”, “does
spirituality expresses the essence of man?” and “how does the spirituality
effect the behavior of individual?”. In the conditions of the cognitive and
freedom of information and cultural development the problem of
spirituality is relevant both in theoretical and practical aspects.

Spirituality is the prerequisite and the main driver of socio-economic
and cultural development of society. The spirituality is formed by the
individual in the process of activity, in search of the meaning of the
personal life, in the self-improvement. Spirituality is a complex entity that
reveals the essence of man, his knowledge, feelings, values, and mentality.
Spirituality is characterized by the presence of human skills and
capabilities to change its conditions of life, itself. You can see that it is the
self-awareness and self-realization of the personality.

Nowadays spirituality expresses not only personal interests, but also
of other people. In spirituality truth, goodness and beauty are combining;
this can be combined in one word – Love. Education of love is needed
from birth, because it is the way to achieve true happiness for the person
that enables spiritually to aware itself and to assert itself.

One of the most important characteristics of human ontological
choice is its spirituality. Spirituality as a form of integration of
individuals into national life is both a condition of self-determination.
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Uniqueness, originality and multidimensionality "I" person give
meaning to the individual and socio-cultural existence.

For the Ukrainian society there is not enough effective
communication today. The requirement for a dialogue has been very
important and it is still very important. The necessity to build general
bridges round each other for the sake of achievement of the best future
is also very important. The trust of the society to power (that assists the
acceptance of reforms) is the first step to understanding. It should be
noted that Ukraine today is the state of almost total mistrust, and the
clearest index of it is the fact that the population was reduced to almost
15 % for eighteen years (for seven millions). Also 60 percent of young
people, as questionings assert, if they had the opportunity they would
leave Ukraine. It testifies about the mistrust to executive and judicial
power. In the period of disappointments, the communication and
discussion of the problems are very important to carry out reforms,
because only in this way truthful decisions can be transpired and they
must wake up good in everybody and induce them to the formation of
civil society. It is not necessary to search something special for each
Ukrainian citizen, but it is necessary to extend the own level of trust. It
is very high at the personal level of the Ukrainians. The increase of it
in a public sector will help people to understand how to work properly
for each other what is the priority for the common good.

Human being is responsible for his existence. The person is
responsible for his actions and this makes him a subject of law. Also, a
person transforms the outside world into the inner and it is especially
important when he plans to implement something. This
implementation happens at least at three stages: self-determination,
self-realization, self-confirmation. All these stages are equally
important to us. The same analogy can be made for the establishment
of the nation, civil society and the state. Today, following steps largely
determine the historical fate of European civilization. Nevertheless, all
the significant events in Europe in XIX – XX centuries are associated
with the definition, implementation, consolidation of space, lifestyle
and identity of each particular nation.
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Ксенія Зборовська (Київ)

ЛЮДСЬКА ПРИРОДА ЯК
ПАРАДОКС ЧИ СУПЕРЕЧНІСТЬ?

Погляди діалогіста (Миколи Кузанського)
та антидіалогіста (Жана Поля Сартра)

Важко знайти філософа, погляд якого не звертався на те, як
нам співіснувати з Іншим, а в ідеалі – і розуміти його. Але для того
щоб успішно розв’язати це рівняння (хоча, немає впевненості, що
це комусь вдасться) потрібно спочатку дати визначення його
складникам – відповідно Іншому і собі. В принципі, оскільки ми за
презумпцією обидва маємо людську природу, то дія має бути
досить ідентичною. І тим не менш, питання «хто я?» відсилає нас
зазвичай до глибших онтологічних, а часто й метафізичних,
витоків. Позиція філософа щодо цих метафізичних витоків (тобто
Бога) зазвичай досить сильно впливає на його розуміння сутності
природи людини, а отже й на розуміння ним проблеми комунікації
двох істот, що є носіями цієї природи.

У цій дуже лаконічній роботі, порівнюючи концепти двох
мислителів, ми не хочемо робити жодних етичних чи
онтологічних висновків, поставлене нами завдання лише
прорахувати логічні ланцюжки, які вибудовують ці філософи для
обґрунтування власних ідей, і прослідкувати, як вони впливають
на їх розуміння діалогу. Для цього ми спеціально взяли двох
контрадикторних мислителів – середньовічного містика Миколу
Кузанського та французького філософа ХХ століття Жана Поля
Сартра, – вони були дуже впливовими, кожен у свою добу, і
розуміння концептів їх мислення може пролити світло на окремі
одвічні питання філософської антропології.

Один з найвідоміших концептів німецького мислителя
пізнього Середньовіччя Миколи Кузанського – coinciden-
ciaoppositorum (збіг протилежностей) є аж ніяк не математичною
побудовою, як це зазвичай пишуть в оглядових статтях словників.
Варто зробити уточнення, що німецький кардинал наділяє людину
аж трьома когнітивними інстанціями – sens, ratio, intellectus, - ми
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не будемо тут на них спинятися, просто відзначимо, що кожна з
них має свою сферу впливу та свої предмети і методи для
осягнення. Так, раціональними методами та через закони логіки
людина доходить до найвищих абстракцій, але осягнути Бога,
який перевершує всі закони логіки тією ж рацією неможливо. Як
пише сам Кузанець: «Наша скінченна рація (ratio, Vernunft),
рухаючись шляхом уподібнень, не може тому досконально
осягнути істину (Wahrheit) речей. Адже істина не буває більшою
чи меншою, вона міститься у чомусь неподільному, й, окрім як
самою ж істиною, нічим в точності не може бути виміряна; як
коло, буття якого міститься в чомусь неподільному, і не може
бути виміряне не-колом» [DDI 1, 3, 10]. Проте людина здатна на
осягнення неосягненного за допомогою інтелекту, який
напротивагу рації може в собі вмістити протилежності за рахунок
того, що Бог заклав у ньому здатність усвідомлювати те, що вище
його можливостей, тобто і coincidenciaoppositorum також.

Окремі дослідники відзначають, що концепт збігу
протилежностей народився в Кузанця на зворотному шляху з
Флорентійського собору: німецький кардинал зрозумів наскільки
є близькими йому своїми ідеями візантійські філософи, і що
навіть ті погляди римської і константинопольської церков, що
суперечать одне одному, можуть бути вирішені у більш високій
єдності. Пізніше Кузанець писатиме, що саме в людстві загалом –
в humanitas – як співбутті людей, за умови внутрішньої гармонії
може звершитись головний діалог – з Богом, в якому кожен
індивід зможе здійснити власну природу в повній силі. Саме
спілкування з іншими людьми, живі диспути в дусі платонізму
підштовхнули його до абстрактного умовиводу про злиття
протилежностей, – отже, цей концепт можна вважати початково
антропологічним, смисл якого походить від сутності людини і
розуміння істини з огляду на неї.

Цікаво, що через пів тисячі років з’явиться європейський
філософ, який визначить людину як passioninutile (даремне
прагнення), що дуже співзвучне з Кузанівським posseipsum (адже
французьке passion походить саме від латинського posse). Цей
філософ також намагатиметься дослідити природу людини, її
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ставлення до світу, до себе і до людства загалом. Цей філософ –
французький мислитель Жан Поль Сартр.

Якщо Кузанець вважає, що людина може обожнити свою
природу (і це кропіткий творчий процес, який передбачає як
прагнення до Бога, так і зверненість до світу та іншого), то Сартр
робить акцент на тому, що єдине справжнє прагнення людини – це
стати Богом – l’ensoi таlepoursoi – тобто буттям у собі й для себе.
Можемо стверджувати, що оперування такими онтологічними
концептами в одній дефініції робить сутність речі суперечливою, а в
цьому випадку для Сартра  саме поняття Бога постає як внутрішньо
суперечливе. Ще одним важливим елементом теорії Сартра є його
розуміння спілкування в його найвищому вимірі – кохання: кохати –
це мати іншого, володіти ним і панувати над ним, це позбавлення
його свободи (можемо досить сміливо доповнити, що в такому разі
це позбавлення також і ідентичності). Як бачимо – тут не йдеться
про співбуття, адже володіння не передбачає подібного. За таких
умов комунікація є тим, що уможливлює лише конфлікт як
«первісний смисл буття для інших» (за словами Сартра).

Отже, можемо побудувати такі ланцюжки діалогічності та
антидіалогічності:

Микола Кузанський: Бог як збіг протилежностей
coincidentiaoppositorum) і здатність усього до здійснення
(posseipsum) – людська природа як становлення ідентичності та
буття, зверненого як усередину (прагнення до Бога), так і назовні
(прагнення діалогу з Іншим і світом) – співбуття з Іншим;

Жан Поль Сартр: Бог як онтологічна суперечність – буття в
собі  і для себе (l’ensoi та lepoursoi) – зверненість людини на себе
як «марне прагнення» (passioninutile), а отже – утвердження
примату самотності, а не ідентичності – оволодівання Іншим як
основний варіант комунікації.

Як ми бачимо, онтологічні координати комунікації мають дуже
важливе значення в цьому руслі, адже вони визначають загальну вісь
теорії та принципову «оптимістичність» чи «песимістичність»
погляду на сам комунікативний акт і його акторів.
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Оксана Гутовська (Львів)

КОМУНІКАТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ:

ВІРТУАЛЬНИЙ ТА МЕРЕЖЕВИЙ АСПЕКТИ

У реаліях сучасного світу за стрімкого розвитку інформа-
ційних технологій кардинальних змін у багатьох процесах зазнає
комунікація як форма соціокультурних взаємодій. Розуміємо також,
що комунікація суттєво впливає на уявлення людини про себе, світ,
спосіб існування та реалізацію, загалом на всі зміни в сучасному
світі, а тим більше з розвитком новітніх технологій. У такому
контексті дослідження комунікації як поліаспектного явища є
актуальним і вкрай важливим.

Традиційно комунікацію розуміють як «спільне, загальне,
входження у зв’язок; спілкування, входження у взаємини на основі
та за допомогою різних засобів людської взаємодії...; в сучасній
західній філософії комунікація трактується як невід’ємний
складник людського способу буття» [2, с. 86-87]. Тобто, одиницею
комунікації є взаємодія, в процесі якої відбувається трансформація
суб’єкта і об’єкта з одночасним набуттям нових характеристик.
Ключовим чинником трансформації людини в сучасному світі є
інформація. Тут людина постає і суб’єктом комунікації (через
цифрові технології) і об’єктом (життя людини в багатьох моментах
визначається технологіями), змінюється її уявлення про час і
простір, моральні цінності, буттєві вияви загалом.

Потужного маніпулятивного впливу на людину завдають
масові комунікації, Інтернет, ЗМІ, створюючи ілюзорну реальність,
яка впливає на ідентичність людини (наприклад, поряд із
можливістю комунікувати з усім світом людина водночас втрачає
навички живої комунікації, стає самотньою, відчуває інформаційне
перенавантаження тощо). Так, на думку З. Баумана, неясність і
невизначеність у комунікаціях сучасної людини робить суспільство
дерегульованим [1, с. 88].

Варто зазначити, що комунікативну трансформацію в
соціокультурних процесах сучасності неможливо описати лише за
допомогою однієї теорії, оскільки соціум постає сукупністю
взаємовідношень різних елементів і чинників. Якщо
використовувати комплексний підхід, то особливості змін у
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сучасній комунікації можна розкрити принаймні через два аспекти
– віртуальний і мережевий. Віртуальний аспект подає комунікацію
як віртуалізацію реальності; мережевий – як мережі спільнот у
соціумі. Віртуальна реальність постає формою предметно-
соціальної симуляції, що відтворює умови, близькі до об’єктивної
реальності, дозволяє переживати такі відчуття, які не доступні в
повсякденному житті. Дуже часто неусвідомленими залишаються
небезпечні сторони віртуалізації комунікації (наприклад, створення
ілюзії товариства без певних вимог, які є у справжній дружбі;
втрата навичок прямого спілкування, зчитування емоцій та
почуттів, розмивання ідентичності, тому що домінуючою
залишається лиш одна – ідентичність у мережі).

З одного боку, сучасні технології можуть обмежувати свободу
людини, впливати негативно на її ідентифікацію, роздроблюючи
людське «Я», проте, вони так само мають і позитивний вплив:
полегшення життя, можливість відкривати світ, інші культури,
вивільнення часу тощо.

Віртуальна реальність виключає безпосередній контакт між
суб’єктами, а діалогічні інтеракції заміщуються технологічною
взаємодією. Це спричиняє викривлення цінностей справжнього
діалогу, втрату відчуття самодостатності суб’єкта комунікації,
висунення на перший план культивування раціональності (все
вимірюється, продається, купується, оцифровується тощо). Така
раціональність деформує стиль мислення в бік прагматичності й
утилітарності, спричинюючи споживацьке ставлення до світу, до
іншого, відчуженість. Віртуальні комунікації створюють видимість
переваги горизонтальних комунікативних зв’язків, а через швидкі
темпи трансформації культурних форм відбувається деієрархізація
та нівелювання культурних цінностей [3].

Мережевий аспект комунікації передбачає створення
альтернативних мережевих структур стосовно традиційних. Багато
дослідників (М. Кастельс, У. Бек, Н. Луман, О. Тофлер та ін.)
трактують сучасне суспільство як мережеве, що будується за
законами мережевої логіки, а соціокультурні процеси визначаються
відношеннями між мережами (наприклад, практично всі компанії
від аптек і супермаркетів до міжнародних корпорацій організовані
за мережевим принципом). Дослідники відносять до характеристик
мереж зв’язаність і безперервність комунікації, що забезпечує цілі-
сність систем завдяки швидкісним внутрішнім каналам комунікації.
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Комунікація тут є анонімною, легкою у побудові, доступною у
сприйнятті, інтенсивною, інтерактивною, ілюстративною. В
комунікаційній парадигмі Інтернет-мережі людина стає своєрідним
перехрестям світів. Тобто, ми бачимо, що трансформації
комунікації зумовлені розвитком реальних і віртуальних
соціальних мереж, символізацією та віртуалізацією життя.
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Марина Турчин (Київ)

КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:

РИЗИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Сучасне суспільство дедалі активніше заявляє про себе як
інформаційна система, як суспільство інформаційно зорієнтоване.
Об’єктивно сталося так, що якісно-кількісні трансформації знань,
накопичених людством, у єдності з величезними успіхами у сфері
технічного забезпечення їх функціювання, кардинально змінили
статус інформації в суспільстві та її роль у суспільному й
індивідуальному житті людей. І хоча це стосується передусім
розвинутих країн, ситуація дедалі більше виявляє себе як
закономірність цивілізаційного масштабу. Найповніше зростання
ролі інформації заявляє про себе, на наш погляд, у двох сферах – у
площині вдосконалення інформаційних технологій і, власне, в
самому людському спілкуванні.

Комунікативний потенціал інформаційного суспільства
надзвичайно високий. Створюються небувалі раніше умови для
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доступу індивіда до інформації за наявності в нього відповідних
технічних засобів. Інформаційне поле буття суб’єкта стає
практично безмежним. Важливо не загубитися в ньому, не
потонути в потоці інформації, уміти знайти те, що тобі потрібно,
відрізнити головне від другорядного, істину від омани, правду від
неправди. На жаль, нині це поле максимально раціоналізоване.
Емоційний, чуттєвий складник людського спілкування в ньому
незначний. Така ситуація не зовсім позитивно впливає на
користувачів інформації. Емоційний компонент їхнього духовного
світу, куди, крім почуттів, входять ще знання і воля, найчастіше
кількісно і якісно деградує. Це негативно позначається як на
особистому житті людини, так і на загальному емоційному тлі
соціуму. На жаль, люди дедалі менше й менше замислюються над
духовністю. Їх більше хвилюють питання кар’єрного зростання,
прибутки, успіх у бізнесі, перемога над конкурентами. Для
багатьох життя перетворюється на своєрідний марафонський
забіг, у якому надто важливо першим прийти до умовного фінішу.
Чи не тому співпереживання чужого горя, повага до старості,
бажання безкорисливо допомогти нужденним, турбота про
знедолених та інші аналогічні акти – більше виключення в
поведінці величезної кількості наших сучасників, аніж
закономірність. Думаю, можна говорити про тенденцію нігіляції
етико-аксіологічних засад буття українського соціуму і жорсткого
панування раціональності. На тлі глобалізації суспільних процесів
така раціональність демонструє не лише свої позитивні сторони, а
й негативні. Останнє викликає серйозну тривогу й побоювання.

В інформаційному суспільстві кардинально змінюється сам
характер і спосіб спілкування між людьми. Свобода волі та дій
особистості тут різко зростає. Бажання спілкуватися, наявність
відповідного фінансового ресурсу й технічних засобів – три базові
умови здійснення комунікації. У цій сфері теж надзвичайно
рельєфно виявляють себе позитивні й негативні моменти. Антуан
Сент-Екзюпері був стовідсотково правий, стверджуючи, що
найбільша радість для людини – радість спілкування з тим, хто тобі
близький і важливий. Інформаційне суспільство цю радість,
безсумнівно, примножує. Часові та просторові обмеження на
спілкування мінімізуються, а саме воно набуває особливої



261

самоцінності. Спілкування стає дедалі більш доступним. Це
стосується як окремих індивідів і їх різних об'єднань, так і цілих
культур. Тим самим створюються сприятливі умови для
взаєморозуміння сторін, подолання міжособистісної та соціальної
напруженості, вживання адекватних заходів у критичних ситуаціях.
Країни, суспільства, культури стають більш відкритими.

Разом із тим, взаємопроникнення та взаємозбагачення
культур в умовах активної раціоналізації суспільного й
особистого життя, домінуючої глобалізації несе в собі загрозу
втрати багатьма суспільствами, особливо слаборозвинутими, своєї
культурної ідентичності. Комунікація стає каналом потужного
впливу на розум і почуття людини з метою пропаганди цінностей,
що далеко не завжди відповідають її справжнім потребам та
інтересам. Намагаючись захистити людей від інформації,
руйнівної щодо національних і релігійних традицій та звичаїв,
культурних стереотипів, цінностей повсякденного життя, уряди
окремих країн цілеспрямовано обмежують доступ своїх громадян
до засобів комунікації (КНДР, Китай, Росія, держави Близького
Сходу та ін.). Але навряд чи такі заходи можна вважати
розумними. Заборона – це не кращий спосіб відстоювання
власних досягнень і успіхів. Важливо розуміти, що суспільство
вступило в нову еру спілкування – кожного з усіма і навпаки.
Зупинити цей процес неможливо.

В інформаційному суспільстві зовсім іншим, аніж це було
раніше, став сам спосіб спілкування. Це не стільки спілкування,
скільки комунікація. Прискорення темпів суспільного й
особистого життя в комбінації з бурхливим розвитком технічних
засобів функціювання інформації призвело до того, що різко
знизився обсяг прямого, безпосереднього спілкування між
людьми. Воно продовжує зберігати свою значимість на рівні сім’ї,
значно менше – у трудових колективах, а також серед родичів і
друзів. У переважній більшості випадків різні контакти між
людьми – це комунікація, коли зв’язок між суб’єктами
опосередковується відповідними технічними засобами:
комп’ютером, телефоном тощо. Чуттєвість, емоційність суб’єкта у
цій ситуації відходить на задній план. Фактично до мінімуму
зводиться роль тілесності. Пальма першості належить
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раціональності. Важливо не те, яка ти людина, що являєш собою
як особистість, а яка твоя цінність як джерела інформації. У
комунікації кожен індивід відіграє, поза сумнівом, істотну роль.
Але вона значно менша, ніж роль самої інформації, носієм якої він
є. Інформація тут ніби «затуляє» власне людину, дістає статус
самоцінності. Не варто забувати й про те, що сучасна
комп’ютерна техніка дозволяє суб'єктам комунікації зберігати
свою анонімність. Можна роками обмінюватися поганими
словами, не розкриваючи власного «Я». Таке знеособлення
комунікації позбавляє її людської теплоти, перетворюється на
передачу від одного суб’єкта до іншого конкретних текстів чи
інформації, нехай навіть дуже важливої.

Інформаційне суспільство справді дозволяє якісно по-новому
вирішувати різні управлінські завдання, моделювати природні й
соціальні катаклізми, проектувати техніку і будівельні операції,
лікувати хвороби і багато чого іншого. Але його комунікативний
ресурс настільки великий і потужний, що індивідові дедалі важче
обмежувати вторгнення соціуму в його особисте життя. У
суспільства з кожним роком відкривається дедалі більше
можливостей відшукати в соціальному й інформаційному
просторі конкретну людину навіть тоді, коли та цього не бажає.
Сховатися практично неможливо. Інтернет і засоби масової
комунікації нав’язують людині комунікацію, правдами і
неправдами втягують її в різні види спілкування, обіцяючи
«унікальні» медичні препарати, які лікують усі хвороби, грошові
та речові виграші, безкоштовні путівки на відпочинок та ін.
Психологи фіксують новий вид залежності – бажання
зателефонувати або відправити повідомлення навіть тоді, коли
потреби в цьому немає. Про залежність від комп’ютера навіть
говорити не варто. Статусу складної соціальної та медичної
проблеми набуває сьогодні багатогодинне перебування великої
кількості людей, особливо молодих, у віртуальному просторі.
Віртуалізація життя не сприяє формуванню в підростаючого
покоління тих якостей, які потрібні в житті реальному. Тому так
важливо можливості інформаційного суспільства, комунікативні в
тому числі, використовувати розумно й обережно – не на шкоду
соціуму і кожному індивідові, а лише на їхню користь.
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Мілена Колесник (Чернівці)

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

Темпи соціального життя призводять до зростання дистанції
між поколіннями в оцінці історичного минулого та баченні
сучасних тенденцій розвитку соціуму. Це призводить до того, що
модель поведінки різних соціальних груп (вікових, професійних,
за політичними вподобаннями, ідеологічними переконаннями
тощо) стосовно історичного минулого не завжди може бути
критичною і об’єктивною (наскільки це можливо), тим більше
коли історична пам’ять стає ареною боротьби політиків, а не
дискусійним полем науковців.

Осмислюючи історичну пам’ять як об’єкт соціального
управління вкажемо на певний набір ознак, які відмежовують
технологічну діяльність від будь-якої іншої. Ці ознаки властиві
технологіям як матеріальним, так і соціальним. Український
соціолог М. Саппа наголошує у своїй статті [5] на так их:

1. Наявність перетворюючої діяльності, що передбачає саме
перетворення, а не лише пізнання об’єкта, відмежовує технологію
від наукової діяльності. Таке відмежування перетворюючої
діяльності від діяльності пізнавальної обов’язково зорієнтоване на
той чи той об’єкт. У випадку науково-пізнавальної діяльності її
об’єктом завжди є система знань, уявлень про механізми
функціювання тих або тих явищ (історичної пам’яті як
соціального явища).

2. Наявність мети. Технологія постає як доцільна система дій.
Мета – це один з елементів поводження та свідомої діяльності
людини, що характеризується передбаченням у мисленні
результату діяльності та шляхів його досягнення за допомогою
визначених засобів (історична пам’ять як мета; досягнення
позитивних результатів у процесі функціювання в реальному
житті історичної пам’яті як мета).

3. Системність. Діяльність орієнтується не лише на мету, а й
на зовнішні умови, при цьому володіє властивостями
самоідентифікації та організованості (стихійні вияви поведінки і
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діяльності історичної пам’яті, що важко регулюються;
організовані процеси становлення і «роботи» історичної пам’яті
як об’єкта соціального управляння).

4. Наявність певної сукупності методів. Діяльність ізя
перетворення на технологію ґрунтується на використанні набору
методів, доступних для відтворення й таких, що дозволяють
досягати передбаченого результату. Виходячи з цього, в
узагальненому вигляді соціальна технологія являє собою
«системну сукупність методів зміни стану і властивостей
соціальних об’єктів або зміни соціальної ситуації для досягнення
певної заздалегідь визначеної мети» [5, с.51].

Найефективнішим соціально-технологічним методом
управління історичною пам’яттю є, на наше переконання, знання
й осмислення історії. На побутовому рівні, переважно, історію й
історичну пам’ять розуміють як синоніми, і проблеми про
можливість або наявність конфронтації між ними не виникає.
Проте, сучасний дослідник історичної пам’яті П. Нора ці два
поняття радикально розмежовує. Пам’ять – це своєрідний завжди
актуальний феномен, породжуваний і захищений тією соціальною
групою, яку вона згуртовує. П. Нора переконаний, що існує
стільки ж пам’ятей, скільки соціальних груп. Важко з ним не
погодитись. Цим науково-практичним проблемам пам’яті
присвячена колективна праця французьких учених під
керівництвом П. Нора «Франція-пам’ять» [2].

Що ж стосується історії, то це споконвічна і завжди
проблематична й неповна реконструкція того, що було в
минулому і чого вже немає, але воно наче присутнє і впливає на
сучасність через різну інтерпретацію історичного минулого
окремими людьми і соціальними групами.

Далеко не остання роль в управлінні історичною пам’яттю
належить соціології. Порівняно недавно М. Буравой висунув
стратегію розвитку публічної соціології. Понад те, його однодумці
доходять висновку, що «однією з причин, чому соціологія стала
такою загадковою і такою поділеною між різними школами та
об’єктами, є те, що сучасна соціологія має мало спільного з
соціологією, якою вона була ще донедавна» [7, c. 181-182].
Мабуть, українським соціологам сьогодні треба починати
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досліджувати соціально-історичні проблеми минулого, історичну
пам’ять, історичну свідомість, вивчати цінності історичного
минулого і показувати взаємозв’язок минулого і сучасного;
зрештою – брати участь у суспільно-політичному житті. Всім цим
має займатися порівняно молода галузь соціологічного знання –
історична соціологія. А останні події в Україні наштовхують на
думку про розвиток таких спеціальних і галузевих соціологій, як
соціологія національної безпеки і соціологія війни. Тим більше,
що деякі напрацювання вже є, наприклад, монографія І. Рущенка
«Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога» [4].

Вагомий технологічний простір для управління історичною
пам’яттю мають соціальні моделі розробки практичних кроків
діяльності національно зорієнтованих політичних партій та
громадських організацій. Повага і знання рідної мови, захист
національних інтересів, ефективні соціально-економічні та
освітньо-культурні реформи, розв’язання зовнішньо-політичних
завдань – ось перелік не всіх проблем, які має розв’язати
політична еліта, спираючись на досвід історичного минулого.

Певне значення для досягнення мети в управлінні історичною
пам’яттю мають також етнографічні пошуки і знання. Вони дають
можливість зрозуміти розмаїття етнічного складу населення
держави, регіональні відмінності, і водночас, осмислити тезу про
єдність і цілісність держави. Підґрунтям для цього є вказівка на
історичні особливості регіонів, що складались упродовж віків під
впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Але такий стан не
означає, що у нас існує розкол України на різні частини. Відмінні
культурно-побутові характеристики населення регіону трактуються
як позитивні якості, що пояснюються пристосованістю його
мешканців до природних і соціальних умов регіону, а також
зумовленим ними характером господарських занять і побуту. Це
приводить як до своєрідності традиційної культури населення
конкретного регіону, так і вияву культурної розмаїтості народу.
Загалом усе це дозволяє підкреслити єдність регіонів у межах
єдиної держави зі спільним історичним минулим, незважаючи на
розбіжності в окремих болючих питаннях цього минулого.

Отже, ефективність управління історичною пам’яттю в першу
чергу пов’язана з вибором потрібних для досягнення мети
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соціальних регуляторів, а також з якістю конструювання
технологій впливу. Для досягнення заданих цілей може бути
використаний соціально-технологічний підхід до проблеми, який є
новим міждисциплінарним способом використання наявних знань і
уявлень у практичній соціальній діяльності. Це новий спосіб
соціологічного мислення, покликаний упорядкувати, змінити, або
сформувати систему соціальних відносин, тобто розв’язати
практичну соціально значущу проблему, виявити соціальні
регулятори стосовно певної соціальної проблеми і соціальної
ситуації та відповідних прийомів оперування ними, якими можуть
бути організація, послідовність, інтенсивність тощо. У своїй
реалізації соціально-технологічний підхід «спирається на
алгоритмізоване бачення вирішення проблеми, при якому кожен
технологічний крок, будучи розвитком результату попереднього
кроку і, вирішуючи визначене завдання, системно спрямований на
досягнення поставленої мети» [6, с. 260].

Успішне соціальне управління історичною пам’яттю можливе
за активної підтримки соціальних інститутів і вироблення
регуляторів цього процесу. Такими, на наш погляд, є:

– сім’я, школа, вищі навчальні заклади, громадсько-політичні
організації, національно спрямовані товариства як інституції
управління;

– вироблення та впровадження ціннісно-нормативного
механізму соціальної регуляції та становлення нової системи
соціального управління з проблем функціювання історичної пам’яті;

– упорядкування організаційних і регулювання стихійних
процесів вияву історичної пам’яті;

– врегулювання і попередження зовнішнього (передусім
російського) впливу через засоби масової комунікації негативної
інформації щодо історичного минулого, історичних постатей
України, що впливає на історичну пам’ять, історичну свідомість,
національну ідентифікацію, національну самосвідомість людей.

Отже, впровадження та застосування соціальних технологій,
регулювання виявів історичної пам’яті як об’єкта соціального
управління сприятимуть досягненню головної мети сучасності –
соціальній солідарності та консолідації українського суспільства.
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО
ВИМІРУ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ПАРАДИГМИ

В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Сучасний світ характеризується нестійкістю, нелінійністю,
високою ризикогенністю, технологізацією всіх сфер буття, а
також спостерігаються тенденції глобалізації, інтеграції та
модернізації. В сучасних умовах відбувається активний розвиток
високих наукомістких технологій, що сприяє глобальній
інформатизації, комп’ютеризації та дигіталізації світу. У зв’язку з
цим виникає потреба у визначенні контурів сучасного світу та
взаємодії людства, адже дедалі більше уваги звертається на
комунікативні стратегії сучасності та мережеву взаємодію. Отже
постає питання про становлення інформаційно-мережевої



268

парадигми як концептуально-когнітивного засобу інтерпретації та
організації соціальної дійсності інформаційної ери.

Становлення соціальних комунікаційних мереж і розширення
можливостей глобальної мережі Інтернет призвело до
віртуалізації життя сучасної людини, що є наслідком загальної
комп’ютеризації, дигіталізації та розвитку сфери високих
технологій, завдяки яким відбулося становлення нового типу
суспільства, в якому інформація і мережі відіграють головні ролі.

Інформаційно-мережева парадигма впливає на зміну світо-
глядних орієнтирів сучасного постіндустріального інформаційного
соціуму, трансформацію соціальної дійсності, сприяє розвитку всіх
сфер суспільства і посилює їх синергію. Контури інформаційно-
мережевої парадигми, яка формується на даному етапі розвитку
наукового знання, проглядаються у зближенні природничих і
соціально-гуманітарних наук, їх методологічному взаємозбагаченні,
а також у прогресі індустрії високих наукомістких технологій.

Власне, неодноразово досліджуючи в наших статтях сутність і
зміст інформаційно-мережевої парадигми, її світоглядні орієнтири та
аксіологічні аспекти, варто звернути увагу на праксеологічний
аспект, який виявляється в активному залученні більшості суспіль-
ства до мережевої взаємодії, використанні ресурсів мережі Інтернет,
формуванні мережевих спільнот і т. ін. У контексті цього аспекту
постає величезна кількість питань, пов’язаних із маніпулятивним
виміром високих наукомістких технологій, зокрема технологій
соціально-гуманітарного спрямування (Hi-Hume), та їх впливом на
суспільство та панування інформаційно-мережевої парадигми.

По-перше, життя сучасної людини перетворюється на гонитву
за задоволеннями, а отже, й за високотехнологічними новинками.
Людина існує в «суспільстві надспоживання, яке потребує
універсальних і бажано безсмертних споживачів» [1, с. 171]. Перехід
суспільства від індустріальної до постіндустріальної економіки
викликав значні зміни в технологіях, швидкості їх впровадження,
ринку праці та якості життя. Якщо раніше поява нових технологій
сприяла виникненню великої кількості нових професій та робочих
місць, то сьогодні ставиться питання про трансформацію ринку
праці, мінімізацію виробничої зайнятості людства тощо.
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По-друге, це становлення технологічного тоталітаризму, війни
між «горизонтальним» (побудованим за принципом мережевих
співтовариств) і «вертикальним» (державами, корпораціями)
світами, в якій «горизонтальний» світ перемагає, адже неможливо
відстежити всі мережеві взаємодії, ґаджети та пристрої. Єдиною
слабкою ланкою в мережевій взаємодії є людина, на яку можна
здійснювати як психологічний, так і фізичний вплив, завдяки чому
вона може змінити стратегії поведінки та взаємодії. Таким
прикладом є погроза ув’язнення або накладання великого штрафу
за використання певної соціальної мережі або сайту з боку
держави. І ось тут ставиться взагалі питання про свободу вибору,
свободу думки вільного громадянина; його вільні релігійні та
політичні погляди; світоглядні орієнтири. Так, КНДР з квітня 2016
року заблокувала доступ свої громадян до відеохостингу YouTube,
соціальної мережі Facebook та сервісу мікроблогів Twitter. В
Україні заблоковано доступ громадян до соціальних мереж
ВКонтакте та Одноклассники. В Китаї з 2003 року на всій території
країни (окрім Гонконгу та Макао) діє система фільтрації контенту
«Золотий щит». Також заблоковано доступ до соціальної мережі
Facebook, YouTube, Twitter, а також до Google+. Прикладів
блокування соціальних мереж, відеохостингів, поширення жорсткої
Інтернет-цензури та контролювання використаного трафіку в світі
досить багато. Цей факт висвітлює як раз вказану проблему
взаємодії «горизонтального» та «вертикального» світів. Влади
багатьох країн змагаються за першість у поєднанні технологічності
та тоталітарності. Поки що ця першість належить Китаю.

По-третє, в сучасній техногенній цивілізації «в якості
ціннісного пріоритету утверджується ідеал вільної
індивідуальності, автономної особистості, яка може долучатися до
різноманітних соціальних спільнот і має рівні з іншими права» [3,
с. 15]. Але водночас визнається влада над людиною та влада над
об’єктами як основний ціннісний пріоритет. Маніпулювання стає
звичною справою і виходить на високий рівень своєї майстерності.
Власне, маніпулювання може виявлятися в різних видах, зокрема
маніпулювання масовою та індивідуальною свідомістю, правами та
свободами особистості, свободою вибору тощо. З цього приводу
А. Ракітов зазначає, що «тотальний контроль, який здійснюється за
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допомогою сучасних цифрових ІКТ, може вкрай негативно
вплинути на інтелектуальні, етичні та ділові характеристики будь-
якої людини. Він міг би чинити сильний депресуючий психічний
вплив і деформувати нормальне людське мислення «усередненої»
людини, зробивши її вкрай пасивною, не здатною приймати навіть
найпростіші побутові рішення, дезорієнтувати в соціальному і
природному середовищі, зробити некомунікабельною і в підсумку,
в разі тривалого часового інтервалу такого «цифрового контролю»,
підірвати самі засади суспільства» [2, с. 36]. Вказаний контроль
стосується як продукування, поширення, зберігання інформації і
знань, так і аспекту чипізації.

Розкриваючи місце і сутність людини в оцифрованому світі,
А. Ракітов доиходить висновку, що сучасний світ нагадує той, який
висвітлений у романі Дж. Оруелла «1984» як авторитарний і
тоталітарний, в якому люди перебувають під постійним контролем
«всевидячого ока», яке стежить за кожним, аналізує висловлювання
і приймає відповідні заходи [див.: 2, с. 35]. Чому А. Ракітов
пов’язує світ, зображений Дж. Оруеллом, із сьогоденням?
Відповідь полягає в тому, що сучасні технології мають
амбівалентний характер; поруч із великою кількістю переваг
впровадження високих наукомістких технологій в повсякденне
життя (доступ до великої кількості і різної якості інформації;
можливість вільної комунікації без кордонів; сучасні ґаджети
тощо), існує і найбільший недолік, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій, – можливість контролю. Контроль
може виявлятися різними способами. Але, говорячи про
інформаційно-мережеву парадигму та, власне, інформаційно-
комунікативні та мережеві технології, які визначають її сутність, то
контроль проявляється в стеженні за приватним життям кожної
людини через соціальні мережі, відеоролики та вказане
місцеперебування тощо. Можливо це і є причиною чому
високотехнологічні і високорозвинені держави блокують доступ
своїх громадян до соціальних мереж? Так чи інакше, відповідь на
це питання залишається відкритою і дискусійним.

Але ж де в цій боротьбі «вертикального» та «горизон-
тального» світів відведене місце людині? Людина стає частиною
певної «гри», в якій відбувається встановлення домінування між
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цими світами. Високі наукомісткі технології, будучи етично
нейтральними і амбівалентними за своєю сутністю, набувають
того значення, з якою метою їх прагнуть використати – для
встановлення тоталітарного контролю або ж для покращення
життя на Землі. В той же час не можна чітко сказати, чи є певний
контроль за людською поведінкою, який має на меті
маніпулятивний ефект, негативним явищем, адже таким чином
можна запобігти певній жорстокості, явищам суїциду та
злочинності, а також комп’ютерної та ігрової залежності, що є
сьогодні певною психологічною проблемою.

Отже, світ технологій та світ людей намагається поєднатися в
єдине ціле. Нерідко останнім часом публікується велика кількість
статей, в яких говориться про цифрову епоху; тотальний
комп’ютинг, інжиніринг; повсюдну дигіталізацію; людину в
оцифрованому світі; цифрову цивілізацію тощо. Нерідко ця
синергія призводить до позитивного результату, виникнення
нових високотехнологічних проектів, що сприяє активному
розвитку природничо-наукового та соціально-гуманітарного
знання, науки вцілому; перехід науки на новий рівень її існування,
так званої меганауки та здійснення меганаукових практик. Але
водночас активно виявляється й амбівалентність сучасних
технологій, які починають використовуватися з різною метою.
Тому варто більше звертати уваги на мету, з якою певні технології
застосовуються, адже мета й формує те «забарвлення», ту
сутність, якою є висока наукомістка технологія.

Література
1. Мареева Е. В. От искусственного интеллекта к искусственной душе

/ Е. В. Мареева // Вопросы философии. – 2014. – № 1. – С. 171–177.
2. Ракитов А. И. Человек в оцифрованном мире / А. И. Ракитов. –

Философские науки. – 2016. – № 6. – С. 32–46.
3. Степин В. С. Перелом в цивилизационном развитии. Точки роста

новых ценностей / В. С. Степин // Глобальное будущее 2045.
Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая
эволюция / Под ред. проф. Д.И. Дубровского. – М. : ООО «Изд-во
МБА», 2013. – С. 10–25.



272

Ігор Снегірьов (Суми)

НАУКОМІСТКІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ
СФЕРІ БУТТЯ: СТРАХИ І НАДІЇ

Темпи прогресу наукомістких технологій, що постійно
прискорюються, зумовлюють усе більш імовірнісний і нелінійних
характер розвитку різних аспектів суспільного буття. Саме вплив
зростаючої ролі наукомістких технологій в економічній сфері
соціальних систем стало загальносвітовою тенденцією, яка
призвела до ускладнення системи ринку праці. Безумовно, що
осмислення впливу високих технологій на світову економіку в
умовах глобалізації, конвергенції хай-тек технологій (нано-біо-
інфо-когно) вимагає глибокої філософської рефлексії.

Світова ринкова економіка, яка базується на споживчому
попиті – це яскравий приклад складної, здатної до самоорганізації
системи, що функціонує і розвивається за нелінійними
принципами, основним серед яких є розростання мікрофлуктуацій
у нестійкому середовищі. Безсумнівно, що якісне та кількісне
зростання впливу наукомістких технологій на соціальні системи
неминуче привносить фактор випадковості та непередбачуваності
в нестабільну економічну систему глобального масштабу. І
більшість фахівців у сфері маркетингу, економічної логістики
доходять висновку, що сьогодні споживчий ринок – це саме той
чинник, який задає темп розвитку та впровадженню технологій,
визначає статус самої науки в сучасному суспільстві.

Зрозуміло, без труднощів, а іноді й справжніх трагедій на
цьому шляху не обійшлося. Механізація сільського господарства
призвела до зникнення мільйонів робочих місць, змусивши масу
вже непотрібних наймитів відправитися в міста у пошуках роботи
на заводах і фабриках. Потім, в епоху загальної автоматизації,
настала черга промислових робітників, яким довелося
перекваліфікуватись і працевлаштуватись у сфері послуг. Нерідко
в ці перехідні періоди виникала проблема короткострокового
безробіття, але вона ніколи не перетворювалася в системну.
З'являлися інші спеціальності, і перед безробітними працівниками
відкривалися нові горизонти. Понад те, нова робота часто
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виявлялася кращою за попередню: вона не тільки була цікавішою,
вимагаючи освоєння інших навичок, але ще й краще
оплачувалася. Мабуть, найяскравішим прикладом цієї еволюції є
перші два з половиною десятиліття після Другої світової війни.
Цей «золотий вік» в історії американської економіки
характеризувався, здавалося б, ідеальним балансом між стрімким
розвитком технологій і зростанням добробуту працюючого
населення. Модернізація виробничого обладнання приводила до
зростання продуктивності праці, а робітники могли вимагати
підвищення оплати праці. Упродовж усього післявоєнного часу
розвиток технологій супроводжувався зростанням добробуту
звичайних робітників, зарплати яких піднімалися слідом за
швидко зростаючою продуктивністю праці.

Доки енергія, народжена цією петлею зворотного зв'язку,
змушувала американську економіку рухатися вперед, філософсько-
економічне знання переживало власний «золотий вік». Саме у цей
час видатні уми працювали над перетворенням економічної теорії в
науку з міцним математичним фундаментом. Поступово на перший
план в економічному знанні вийшли витончені кількісні та
статистичні методи аналізу, а економісти почали будувати складні
математичні моделі, які до цього часу складають інтелектуальну
основу цієї наукової галузі. Немає нічого дивного в тому, що,
виконуючи свою роботу і спостерігаючи за бурхливим зростанням
економіки, вчені післявоєнної доби вважали такий стан річей
нормою: економіка працювала так, як вона повинна була
працювати – і як вона завжди працюватиме.

Подібні прогнози, засновані на каузальному зв'язку:
«розвиток технологій і автоматизація галузей промисловості –
підвищення ефективності виробничого процесу – оптимізація цін
продукції і послуг – зростання купівельної спроможності –
зростання споживання», будуються на прямий лінійній залежності
і не враховують ряд градієнтів нелінійності, основними серед яких
є збільшення складності та неоднорідності внутрішньої структури
світового ринку і зростання рівнів віртуалізації споживчого
попиту; що якісно відрізняється від технологій індустріального
способу виробництва, темп розвитку наукомістких технологій, які
рано чи пізно, на думку ряду фахівців, досягнуть стану
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сингулярності, за якої подальший характер і ступінь змін
соціальних систем під впливом наукомістких технологій
виявиться принципово ймовірносними. Також у контексті
подібної лінійної детермінації промисловості трактуються
здебільшого як виключно трудомісткі, що вимагають постійного
приросту робочої сили, а отже, розвиток технологій, включаючи і
наукомісткі, не зможе спричинити масове безробіття.

Цілком імовірно, період оптимальної рівноваги в історії
американської та світової економіки теж підійшов до кінця.
Симбіоз між підвищенням продуктивності та зростанням зарплат
почав спадати ще в 1970-ті рр. Згідно з даними за 2013 р. рядовий
працівник, зайнятий у сфері промислового виробництва і послуг,
заробляв на 13% менше, ніж у 1973 р. (після коригування з
урахуванням інфляції), незважаючи навіть на те, що
продуктивність у цей період зросла на 107 %, а такі витратні
статті, як житло, освіта і медицина, збільшилися багаторазово.

Ростислав Поліщук (Львів)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМІНІКАТИВНИЙ ЧИННИК
ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ

Проблема національно-культурної ідентичності для молодої
Української держави постала дуже гостро. В країні, яка
відсвяткувала лише 26 років з дня проголошення незалежності,
ідентифікаційне ядро перебуває на етапі плекання. Соціокультурна,
економічна та політична криза підсилилася протистоянням різних
за смислом і намірами інформаційно-культурних просторів –
українського, "російського світу" та світового глобалізованого.
Внаслідок, світобачення народу “розколюється”, розпорошується
ідентичність, створюючи множинність псевдоідентичностей чи
ідентичність у невизначеності.

Швидкі трансформації провокує інформаційно-комуніка-
тивний складник, який немовби клікаючи на кнопки пульту,
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вмикає ту чи іншу “життєву картинку”. В умовах перетворень
суспільства глобального характеру зникають інформаційні
кордони. Це дозволяє нам зробити припущення, що масова
свідомість, світогляд, культурна ідентичність стають усе більше
доступними для негативного зовнішнього інформаційного впливу.
Україна піддається широкомасштабним акціям інформаційної
війни: у світовому інфопросторі збільшилася кількість негативних
відомостей про Україну, що торкається різноманітних аспектів
політичного, економічного, соціально-гуманітарного життя
нашого суспільства. У переважній кількості, ці відомості мають
не випадковий, а цілеспрямований характер, тобто мають чітко
окреслену, продуману сюжетну лінію. Мета такої інформації –
маніпулювання суспільною думкою українців.

Сьогодення вимагає розуміння сутності й дієвості такої
інформаційної зброї, її здатності змінювати світогляд людини і
народу. Особливе значення ситуації в тому, що сучасні
інформаційні війни спрямовані здебільшого на дезорієнтацію
людини, підмінну цінностей і підкорення населення країни, що
зазнала атаки, зміни світоглядних настанов, зародження сумніву в
неодмінності та доцільності існування в рамках самостійної,
суверенної держави [3, с. 90, 94]. Це актуальна та небезпечна
проблема для України, оскільки існує перенасичення чужими ЗМІ.

Інформаційно-комунікативний складник сучасного суспільства
має маніпулятивний характер. Він здатен керувати свідомістю людей
та навіть змінювати ідентифікаційні коди, які є
системоутворюючими чинниками формування суб’єктивної
реальності та життєдіяльності індивіда, його ціннісних налаштувань.

Одним із способів маніпуляції індивідуальною свідомістю за
допомогою інформації лежить у сфері пізнання, тобто йдеться про
інформаційну безпеку. Втіленням такого контролю в Україні є
малоросійство як особливий, штучно конструйований комплекс,
що є відзеркаленням вкоріненої залежності від імперії, а також
підсвідомого страху перед нею. Малоросійство історично
поставало гібридною формою світогляду, притаманною вищим
верствам України, що мали подвійну лояльність, формуючим такі
“чесноти”, як капітулянтство, пристосуванство та угодовство.
Наслідком цього є невміння та небажання жорстко й послідовно
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захищати національні інтереси та нездатність сповідувати їх як
найвищу політичну й особистісну цінність.

Потужним засобом впливу на українську національну
самосвідомість у дусі малоросійства залишається цілеспрямоване
маніпулювання цією самосвідомістю за допомогою створення
соціокультурних міфів. Один із таких міфів побудований на ідеї
спільності “братніх народів”: спільна історична “колиска”, мовна
близькість, “єдина радянська” культура. Це продукує доволі
розмиті уявлення про характер і значущість української культури,
власної історії та національної ідентичності, змушуючи
сприймати себе самих не як самостійний феномен, а як додаток до
іншого, більш універсального явища [4].

Уподовж усього періоду незалежності Україна
“бомбардувалася” способом інформаційних маніпуляцій,
різноманітними способами зміни нашого світогляду, культурної
ідентичності. Після розпаду “радянської імперії” Російська
Федерація не відмовилася від спроб поширення своєї ідентичності
та ідеологічного впливу на території колишнього СРСР.
«Оскільки Україна в програмах більшості суб’єктів російської
політики є невід’ємною частиною Росії, то вона неминуче стає
об’єктом реалізації проектів створення цієї панросійської
ідентичності. Можна констатувати, що в цьому напрямі
розвивається інформаційна політика сучасної російської влади.
Серед різних міфологем, що лежать в основи ідентифікаційної
політики виокремимо три головні: євразійську, міфологему
Третього Риму та найновітнішу, яка підтримана керівництвом
РПЦ, – міф “Руського світу”» [5, с. 98].

Інформаційна війна передбачає використання інформації як
засобу для поширення дезінформації, спрямованої на те, щоби
переконати адресата в неправдивій інформації, змінити її
контекст. Вона пов’язана з психологічними операціями, які
спрямовані на те, щоб повідомляти іноземній аудиторії вибрану
інформацію з метою вплинути на її емоції, мотиви, об’єктивне
мислення і, зрештою, на поведінку урядів, організацій, груп та
індивідів. Вони можуть спричиняти народне невдоволення
керівництвом, можуть підривати управління й контроль і тим
самим порушити процес прийняття рішень противником [2].
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Приклад таких маніпуляцій набув яскравого вираження на
території Донбасу та АР Крим після революції Гідності.
Загарбницька інформаційно-комунікативна політика у цих
регіонах ведеться вже досить давно і налаштована на зміну
української культурної ідентичності та світогляду, на підміну
цінностей, норм і символів.

Наукові дослідження мають актуалізувати комунікаційні
схеми сприйняття “іншого”, а громадянське суспільство –
унеможливити панування деконструктивної парадигми не тільки в
культурі, а й у політиці, суспільних та особистісних відносинах [1,
с. 11]. Варто зазначити, що за таких умов, надзвичайно велике
завдання щодо відродження національної свідомості та
української ідеї покладено саме на формування конструктивно-
позитивної інформаційної політики, інститутів ЗМІ, в яких
повинна домінувати українська мова як один із маркерів
національно-культурної ідентичності.
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Руслан Коник (Дрогобич)

ПРОБЛЕМАТИКА СІМ’ї
В КОМУНІКАТИВНИХ ВИМІРАХ

Комунікативна функція сім'ї передбачає створення сприят-
ливого сімейного мікроклімату, важливого для психічно-емо-
ційного відтворення сил членів сім'ї, внутрісімейного спілкування
подружжя, батьків і дітей, сім'ї та оточуючого мікро- і макро-
середовища, а також її спілкування з духовними та інтелекту-
альними надбаннями суспільства (засоби масової інформації,
література, мистецтво тощо). Психологічний клімат сім'ї – це
стійкий емоційний настрій, результат особливостей і якості
взаємостосунків. Психологічний клімат сім'ї може змінюватись і
залежати від самих членів сім'ї. Він може бути сприятливим,
несприятливим і суперечливим. Характерні ознаки сприятливого
сімейного мікроклімату – згуртованість членів сім'ї, доброзич-
ливість, почуття захищеності, терпимість, взаємна повага, взаємо-
допомога, чуйність, співчуття, прагнення допомагати один одному,
співпереживання, відповідальність за сім'ю та кожного її члена.

Велике значення для психологічного клімату сім'ї має
внутрісімейне спілкування. Сімейний мікроклімат, на який впли-
вають стійкий позитивний емоційний настрій, взаєморозуміння,
доброзичливість, позначається на настрої членів сім'ї, загальному
стилі їхнього життя. У такій сім'ї наявне бажання разом проводити
вільний час, віхідні дні, відпустку. Вона відкрита як для
внутрісімейного (між подружжям, подружжям і дітьми, подружжям і
батьками), так і для позасімейного (з друзями, сусідами, знайомими)
спілкування, створює душевний комфорт, рятує від нервових
перевантажень.

Одним з аспектів, який впливає на стабільність шлюбу, є
порушення комунікації в сім’ї. Оскільки сімейна комунікація
надзвичайно складна, то й причини її порушень можуть бути
настільки ж складними і різноманітними.

Порушення міжособистісного спілкування — одна з
найактуальніших проблем сімейного функціонування.
Виокремлюють такі види порушень міжособистісної комунікації в
сім’ї [див.: 1]: 1) суперечливість вербальної та невербальної кому-
нікації; 2) виникнення комунікаційних бар’єрів; 3) маніпулювання



279

партнером у процесі комунікації, зловживання керуванням
комунікацією (Е. Берн); 4) порушення та викривлення передачі
почуттів (В. Сатір); 5) «відхилена» комунікація; 6) парадоксальна
комунікація; 7) «замаскована» комунікація — містифікація
(Р. Ленг); 8) боротьба за комунікаційний канал.

Протоієрей Андрій Лоргус стверджує, що «як тільки ми
вступаємо на шлях любові, як одразу ж тисячі причин повстають
проти нас. Багато перепон буде мати людина на своєму шляху, та
найбільше перепон виявить вона у своєму внутрішньому світі, в
душі, у серці. Найжорстокіші бої і рани доведеться там перетерпіти
людині. Й ніхто не знає, чи вийде переможцем серце людини в бою
за любов [див.: 2, с. 8].

Стверджуючи, що любов є рушійною силою у відносинах між
людьми, ми сміливо можемо говорити про можливість зрощування
її в безпосередній сфері самої сім’ї, у відносинах між батьками, між
батьками й іншими родичами, між батьками і дітьми.

Внутрішнє життя сім’ї як спільноти вибудовується на любові.
Сім’я несе місію свідчення та огортання любов’ю ближнього, світу,
що є відображенням любові Божої до людства і Церкви.

Любов відриває людину від себе, вона наближає її до Бога, бо в
житті людини є тільки два притягання: вона сама або інші та Бог. В
образі своїх батьків дитина знаходить образ Бога. В їхній любові
вона черпає сили, щоб прийняти любов і подарувати її іншим.
Важливою потребою для нормального розвитку особи є потреба
любові, визнання, заохочування і безпеки. Коли ці потреби
задовольняються, то особа розвивається здоровою людиною
духовно і тілесно. Сім'я дарує життя дитині, яка зростає в
середовищі, створеному батьками.

В. Сухомлинський у «Батьківській педагогіці» пише: «Суспіль-
ство – це величезний дім, споруджений з маленьких цеглин – сімей.
Міцні цеглинки – міцний дім, крихкі цеглинки – це небезпечне для
суспільства явище. … крихкість ця полягає в безвідповідальності.
Якщо у Вас немає дітей – ви просто людина. Якщо ж у вас є діти, ви
тричі, чотири, тисячу разів людина <…>» [3, с. 156].

Проте дитина, позбавлена люблячого спілкування, навіть за
умов доброго матеріального забезпечення може свідомо чи
несвідомо стикнутися з проблемами духовного характеру: депресія,
замкнутість тощо. Така дитина відчуває, що її не люблять, за нею
не доглядають – вона відчуває глибоку тугу й самотність;
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замикається в собі, зациклюється на почуттях непотрібності, її
переповнює гнів і ненависть.

Процес виховання дітей дуже складний і відповідальний. Він
вимагає не тільки доброї волі, а й великих зусиль, співпраці
батька і матері. Не добре, коли один будує, а другий руйнує.
Батько своїм авторитетом повинен підтримувати добрі настанови
матері. Понад те – у завданні виховання своїх дітей батьки
повинні пам'ятати про дві фундаментальні істини: перша – що
людина покликана жити в правді і любові, а друга – що кожен
самоутверджується через самого себе.

Віруючі батьки прагнуть передати дітям свою віру та свою
релігійність. Часто вони стикаються з труднощами, бо їхня власна
релігійність незріла, а любов – недосконала, і батьки бачать, що не
можуть бути взірцем.

Сімейне виховання розпочинається з любові до дитини. Педаго-
гічно доцільна батьківська любов – це любов до дитини в ім'я її
майбутнього, на відміну від любові в ім'я задоволення власних
швидкоплинних батьківських почуттів, бажання батьків "купити"
дитячу любов і прихильність, "сюсюкання", задарюванням, часом
щедрим субсидуванням "на морозиво", "на пепсі", "гумки". Сліпа,
нерозумна любов деформує у свідомості дітей систему цінностей,
породжує утриманство. У дітей формується зневага до праці, не
розвивається почуття вдячності, безкорисної любові до батьків та
інших родичів.

Виховний процес у сім'ї не має меж, початку чи кінця. Батьки
для дітей – це життєвий ідеал, нічим не захищений від пильного
дитячого ока. В сім'ї координуються зусилля всіх учасників
виховного процесу: школи, вчителів, друзів. Сім'я створює для
дитини ту модель життя, в яку вона залучається. Існує багато
гарних сімей, які усвідомлюють це високе батьківське покликання.
Вплив батьків на власних дітей повинен забезпечувати їхню
фізичну досконалість і моральну чистоту. Кожна дитина
мимовільно й не усвідомлено повторює своїх батьків, наслідує
татуся і маму, бабусю й дідуся. Саме діти відображають соціальне
середовища, в якому живе сім'я.

Знервованість, відсутність побутових вигод, постійна
роздратованість, грубість, сварки, чвари, піклування лише про
власний комфорт, відсутність милосердя у членів сім'ї призводять
до негативного емоційно-психологічного мікроклімату. Такі
життєві умови подружжя, а також дітей зумовлюють депресивні
стани, емоційне перенапруження, дефіцит позитивних емоцій,
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стресові ситуації. До останніх можуть призводити невміння
раціонально розв’язувати матеріально-економічні та житлово-
побутові проблеми, сексуальна дисгармонія, конфліктність, що
прогресує на основі алкоголізму, аморальної поведінки, наявності у
членів сім'ї таких якостей особистості, як ревнощі, надмірна
образливість, егоїзм, небажання поступатися власними інтересами,
зручностями заради ближнього.

Сучасна сім'я потребує допомоги і в питаннях спілкування з
батьками, родичами, особливо з тими, з якими вона разом
проживає. Внаслідок зростання кількості розлучень, нестабільності
та деформації шлюбу соціальної допомоги потребують сім'ї, які не
в змозі забезпечувати належний рівень сімейного виховання і в
яких створюються передумови для негативного напрямку у
формуванні особистості дитини. Це так звані неблагополучні сім'ї,
де батьки зловживають спиртним, ведуть аморальний спосіб життя;
неповні сім'ї; сім'ї, де між батьками, батьками й дітьми мають місце
постійні конфлікти; сім'ї з низьким морально-культурним рівнем
батьків; зовні благополучні сім'ї, тобто сім'ї, де за нормальних
економічно-побутових умов і наявності обох батьків складаються
несприятливі умови для виховання дітей внаслідок педагогічної
неосвіченості та низької педагогічної культури батьків, причому,
педагогічні помилки батьків мають стабільний характер. Тому
постає завдання про підготовку батьків до якісного виконання
батьківських обов'язків.

«Без турбот про педагогічну культуру батьків, – зазначає
В. Сухомлинський, – неможливо розв’язувати жодного питання, що
стосується навчання та виховання» [3, с. 22]. Саме тому сучасне
суспільство повинно подбати про виховання майбутніх батьків.
Батьки, які вміють і знають, що потрібно їхнім дітям, зуміють
виростити своїх дітей доброчесними і вільними.
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Тетяна Медіна (Чернівці)

ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ВИЯВ
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Пізнання та взаємний вплив людей одне на одного –
обов’язковий елемент будь-якої спільної діяльності. Від того, як
люди інтерпретують поведінку інших (у тому числі в контексті
сімейних стосунків), залежить характер і результат їхньої взаємодії.

Задовго до виникнення соціології та психології взаєморозуміння
між подружжям, між батьками й дітьми трактувалось як одна з
найважливіших передумов стабільності сім’ї.

Порушення міжособистісного спілкування – одна з найакту-
альних проблем сімейного функціювання. Тому труднощі спілку-
вання і порушення міжособистісної комунікації в сім’ї виділяються
багатьма психотерапевтами як причина подружніх конфліктів.

Порушення уявлення про іншого члена сім’ї можна
трактувати як одне з важливих джерел порушення
комунікативного процесу. Міжособистісна комунікація вимагає
від учасників спілкування хорошого уявлення про особистість
одне одного. Викривлене уявлення про іншого члена сім’ї може
бути серйозним бар’єром взаєморозуміння в процесі спілкування.
Зокрема, це відбувається в тих випадках, коли викривлене
уявлення члена сім’ї про інших: неправильно розуміються їх
бажання, їх ставлення до різних сторін діяльності. Результатом
можуть бути різні порушення взаємовідносин.

Взаєморозуміння між подружжям, батьками і дітьми
трактується багатьма науковцями як одна з найважливіших
передумов стабільності сім’ї та сімейного щастя. А також
порушення комунікації між членами сім’ї можна вважати
фактором її дестабілізації.

Однією з причин труднощів у спілкуванні є низька комуніка-
тивна компетентність подружжя і невміння долати комунікаційні
бар’єри, які ускладнюють процес ефективного спілкування.

Типи неефективних висловлювань включають в себе: накази,
пряме інструктування; застереження, погрози; нотації, моралі-
заторство; поради і роз’яснення; логічну аргументацію; пряму
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негативну оцінку; висміювання, навішування ярликів; інтерпре-
тацію поведінки, постановку діагнозу; розслідування, допит;
розраду, заспокоювання; відволікання уваги, відхід від проблеми.

Серед основних видів порушень подружнього спілкування,
що призводить до конфліктів, психологи виокремлюють:

1) суперечливість вербальної та невербальної комунікації;
2) виникнення комунікаційних бар’єрів;
3) маніпулювання партнером у процесі комунікації,

зловживання управлінням комунікацією;
4) порушення й спотворення передачі почуттів;
5) відхилена комунікація;
6) парадоксальна комунікація;
7) замаскована комунікація – містифікація;
8) боротьба за комунікаційний канал [1, с. 164].
Якщо труднощі спілкування набувають хронічного

характеру, виникає так звана комунікаційна проблема, пов’язана з
існуванням актуальної потреби одного з членів сім’ї в допомозі чи
сприянні партнера та неадекватністю способу передачі
інформації. У подружніх стосунках досить часто дефіцитною
інформацією, тобто інформацією, передача якої виявляється
ускладненою, є прохання про підтвердження любові, звернення за
емоційною підтримкою та співпереживанням.

Відхилена комунікація – це односторонній процес, у якому
один із партнерів, по суті, займає позицію ізоляції та мовчазної
відмови від комунікації. Зовні така комунікація постає як монолог
замість діалогу, в спілкуванні партнерів відсутній зоровий
контакт.

Парадоксальна комунікація являє собою передачу
комунікаційним каналом одночасно двох взаємовиключних
повідомлень, кожне з яких має бути сприйняте партнером як
справжнє. Суперечливе повідомлення підкріплюється ще й
забороною його помічати чи коментувати. Наприклад, чоловік,
повернувшись додому, застає заплакану дружину і тривожно
запитує: «Що трапилось?» У відповідь дружина зі сльозами на
очах відповідає: «Все гаразд, у мене все добре!»

Замаскована комунікація, або містифікація, часто
використовується подружжям в умовах актуального чи
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хронічного сімейного конфлікту і являє собою маскування
суперечностей і конфліктів у відносинах з метою зберегти статус-
кво, щоб не об’єктивувати конфліктну ситуацію. Містифікація
полягає в тому, що один член сім’ї відкидає адекватну
інтерпретацію сімейної ситуації, своїх почуттів і переживань,
пропоновану партнером.

Характерною особливістю конфліктних сімей є зайва
ритуалізованість, скутість у спілкуванні.

Члени сім’ї ніби бояться сказати своє слово, висловити свої
переживання, почуття невчасно, порушити заведений порядок
спілкування і цим викликати обурення близької людини, ще
більше розпалити тліючий конфлікт. Конфліктні сім’ї більш
«мовчазні», ніж безконфліктні, в них подружжя рідше
обмінюються новою інформацією, уникають «зайвих» розмов,
побоюючись, щоб раптом не спалахнула сварка.

У конфліктних сім’ях практично не говорять «ми»,
вважається за краще говорити тільки «я». А це свідчить про
ізольованість шлюбних партнерів, про емоційну холодність,
несформованість такого важливого в сімейному житті почуття
«ми». І нарешті, у проблемних, конфліктних сім’ях спілкування
одне з одним будується в режимі монологу: воно нагадує розмову
глухих, кожен говорить своє, найважливіше, наболіле, але ніхто
його не чує, у відповідь звучить такий самий монолог.

Ще одним джерелом труднощів взаєморозуміння подружжя в
конфліктних ситуаціях є їх невміння виражати і виявляти свої
почуття і переживання (низька культура емоційного реагування).

У кожній культурі, у кожного народу є свої уявлення про те,
якою мірою допустимо виявляти почуття і присутності інших,
близьких або сторонніх і т.д.. У нашому суспільстві склалися
щодо цього певні стереотипи. Існує міф про те, що справжній
чоловік нібито повинен уникати сильних емоцій або, принаймні,
приховувати їх, якщо хоче бути сильним лідером і не здаватися в
очах оточуючих надмірно чутливим і сентиментальним. Що
стосується жінок, то їм зазвичай дозволяється відкрито
висловлювати свої почуття та емоції. Однак у нашій культурі
поки не прийнято обговорювати свої переживання одне з одним,
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коли вони стають занадто сильними. Психологи ж вважають, що
одним із способів зняття сильних емоцій є саме розмова про них.

Одна з найбільших цінностей сімейного життя, подружніх
стосунків – це впевненість у тому, що тебе розуміють. Як важливо
для кожного бачити, що близька людина налаштована на
розуміння, уважна до твоїх слів, готова слухати. Лише в такій
ситуації людина здатна до саморозкриття, довірчого спілкування,
готова поділитися найпотаємнішими своїми думками і
переживаннями. Саме тому розвиток навичок сімейної
комунікації – необхідна передумова створення стабільної сім’ї. І
це повинно бути справою не лише батьків, а й держави.
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Світлана Балінченко (Чернівці)

«МІОПІЯ РЕЦИПІЄНТА» В КОНТЕКСТІ
ПРОБЛЕМИ МНОЖИННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Формування та реорганізація ідентичності суспільства
передбачає визначення місця категорій «одиничного, унікального»
та «універсального, множинного, загального», пов’язаних із
можливістю задіяності поверхневого та глибинного рівнів
соціальної взаємодії, а також збереження вихідних соціокультурних
ознак, які визначають одиничність суспільства на тлі потрібних
змін і пристосувань до учасників комунікації.

Неабияку роль у цьому процесі відіграють універсалізовані
традиційні чи створені, запропоновані суспільними дієвцями
ціннісні моделі, досліджувані у низці філософських студій. Окремі
аспекти плюралістичного підходу до ідентичності окреслені
Ю. Габермасом, зокрема, в контексті непримусової згоди у
реальній комунікативній спільноті, через співвіднесення з
ідеальною спільнотою. Функціональне розуміння сутності
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належного, за Г. Зіммелем, спирається на зіставлення із
людиновимірним ідеалом належного буття, що відбивається також
у дрейфі ідентичності від одиничного до множинного вимірів у
процесі комунікації. В свою чергу, З. Бауман, аналізуючи
колективно встановлені норми, зазначає стан «поведінкового
паралічу» за умов незрозумілих критеріїв ідентифікації як кризу
співвіднесення індивідуалізованого та колективного вимірів
ідентичності. Роль комунікативних чинників як таких, що
передують природним та етнічним у встановленні розбіжностей,
досліджено у працях В. Ляха, О. Соболь, В. Пазенка.

Суперечливість множинної ідентичності та її дрейф у
сучасному світі визначаються В. Декомбом, у працях якого
проблему множинної ідентичності проаналізовано через
дослідження очевидного й абсурдного у зв’язку між концептами і
порядком речей для колективного індивіда. Кажучи про «міраж
колективного індивіда», філософ зазначає межу між очевидністю (у
групі є щось більше за індивіда) й абсурдністю (у групі є щось
більше за групу) в розумінні цього концепту [4, с. 121]. Відтак,
колективний індивід від теоретичного конструкту, що походить з
інтерпретації досвіду, переходить до певної претензії на вищість
колективного порядку дієвця щодо індивідуального.

Втім, В. Декомб визнає потенціал множинної ідентичності
щодо уточнення координат інакшості в процесі комунікації.
Визначення сенсу терпимості відбувається через зміну вектора
інакшості: розуміння відмінностей між Свій-Інший і Свій-Чужий
– через неспростовувану варіативність і відмінність між
учасниками комунікативної взаємодії Свій-Свій. Саме такий,
вертикальний, а не горизонтальний, дрейф ідентичності
спирається на суперечливу потребу нетотожності дієвців
комунікативного простору Свого не як загрозу, а визнання
плинності та нефіксованості цього простору. Це відбивається в
актуальному для України стані «країни, що є декількома
країнами», що виключає ціннісне привласнення колективної
ідентичності. Це випливає з дискурсу власної країни, що є щомиті
іноземною, бо, за В. Декомбом, «кожної миті ваша країна не є
більше вашою, як би ви не намагались пристосуватись до змін
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навколо вас. […] Це значить, що в дійсності ви ніколи не мали
країни, що більш як на мить була вашою країною» [5, с. 62]. А,
отже, множинність самоототожнення, а також пов’язана з нею
потреба в інтеріорізації різноманіття світу, є питанням визначення
та подолання фанатичної ідентифікації як утопічного прагнення
до гомогенності групи, яка складається з принципово
неототожнюваних суб’єктів.

Повертаючись у цьому контексті до зіставлення ідентичності
загальності та ідентичності відповідальності, слід звернутися до
проблеми гомогенності колективного індивіда й питання
ідентичності думок індивідів у його складі. В. Декомб пропонує
замінювати питання ідентичності думок питанням ідентичності
відповідей у публічній грі [4, с. 315]. Проводячи ширшу паралель,
отримуємо проблематичну модель залежності масовості оцінок і
реакцій від ідентичності концептів окремих дієвців.
Проблематичність такої моделі розкривається через урахування
об’єктивного складника (потреби узгодження спільного простору
та ігнорування нерелевантних кодів) суб’єктивного розуму,
задіяного в комунікації. Суто комунікативний складник
передбачає одночасну реалізацію автономії оцінок і принципів
індивіда як дискурсивного партнера, аргументацію якого слід
врахувати. З іншого боку, стратегічний складник подібної
одностайності може мати на меті реалізацію власних егоїстичних
інтересів внаслідок засвоєння та використання потенціалу правил
системи (за Дж. М. Б’юкененом), або інтуїтивно розсудливого
приєднання до більшості через прагнення до подолання конфлікту
індивідуальної та колективної ідентичності через пристосування.

В «Арифметиці згоди (The Calculus of Consent)», Гордон
Таллок та Джеймс Б’юкенен аналізує подібне явище, його
наслідки і шляхи подолання в західному політичному просторі.
Логролінг (logrolling – від англ. «взаємні послуги») є побічним
ефектом демократичної процедури голосування, за якої перемагає
більшість та ігнорується розбіжність в інтенсивності тих або тих
преференцій окремих виборців (intensities of preference) [1]. За
таких умов, відбувається взаємна підтримка політичних сил з
метою створення коаліції та отримання більшої кількості голосів.
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Урахування преференцій меншин і етична неприпустимість такої
маніпуляції голосами (vote-trading) здатні пом’якшити наслідки
для політичної системи, втім існування такого явища ставить Я-
концепцію суспільства дисбалансу в ситуацію гри за «завісою
невизначеності», функцію якої виконує Конституція у політичних
маніпуляціях правилами.

«Міопія виборців», про яку каже у свою чергу Р. Вагнер,
призводить до «короткозорого» сприйняття політиків і
політичного порядку, внаслідок чого політики виконують роль
брокерів [2], уладнуючи суперечності для створення миттєвого
ефекту перетворень, потрібного для стимуляції прийняття рішень
виборцями в результаті референдуму, без урахування контексту і
довгострокової перспективи. Політична стабільність, як і
стабільність економічна, не завжди сприяють підвищенню рівня
задоволеності потенційних виборців, і перетворення концептів у
політичному дискурсі гри в Я-концепцію відіграють ту ж саму
роль, як і гра з інфляцією в полі економічної політики. Доцільно
провести паралель з маніпулятивним механізмом кривої Філліпса.
Р. Вагнер, спираючись на Дж. Б’юкенена, наводить приклад
економічної маніпуляції виборцями, коли інфляція створює
ілюзію зростання цін на окремі види продукції, роботодавці
збільшують кількість працівників, і це веде до короткочасного
падіння показників безробіття, достатнього для отримання
позитивної статистики і маніпуляції виборцями на користь
окремої політичної сили [2]. При цьому маніпуляція полягає в
полі використання ціннісно-значущих концептів «розвиток»,
«зростання», «стабільність», «урегулювання», «захист» тощо. У
свою чергу, міфологеми, використовувані в інформаційному
просторі, містять ознаки вказаного явища у вигляді, умовно, такої
варіації як «міопія реціпієнта». Маніпуляції концептами, що
мають ціннісне навантаження в контексті множинної ідентичності
(«свобода», «традиція», «мова»), створюють ілюзію єдності та
гомогенності, що, за принципом «міопії», не дозволяє чітко
усвідомлювати відмінності вже у відношеннях Свій – Свій, через
сукупність специфічних рис суб’єктів, зображуючи відмінність
принципово як опозицію Свій – Чужий.
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Отже, засвоєння та поширення в інформаційному просторі
універсалізованих понять, які заступають цінності чи
компенсують їх невизначеність, є, почасти, імплікованою
реалізацією ролі ЗМІ, зазначеної Д. Аджемоглу та Дж. Робінсоном
у праці «Чому нації занепадають»: поширення інформації про те,
які політичні та економічні порушення допускають ті, хто
перебуває при владі [5, с. 400]. Проблема множинної ідентичності в
сучасному стані українського інформаційного простору
реалізується через наголошення на горизонтальному вимірі Свого
як гомогенного, з послідовною «демонізацією» носіїв рис-
відмінностей; ситуація, що склалася за таких комунікативних умов,
спричиняє потребу у вертикальній трансформації сприйняття
координат інакшості, з послідовним визнанням нетотожності та
суперечливості простору Свого як ідентифікаційної норми.
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Юлія Задорожняк (Чернівці)

ДИСКУРС-АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Одними із провідних для політичної науки постають питання
про розподіл сил у суспільстві, закономірності й тенденції
захоплення влади в різні часи, ключові ресурси для політичного
актора. Якщо в попередні періоди розвитку людства такими
ресурсами були військо, благословення релігійного лідера,
фінансові чинники, то в епоху розвитку інформаційної демократії,
коли між політиками йде боротьба за прихильність електорату,
головним важелем впливу є керування дискурсом.

У цій ситуації політики мають можливість за допомогою
політичного дискурсу (текстів і промов) відповідати/впливати на
суспільне знання про домен політичного, а отже, й формувати
його. З іншого боку, перебуваючи у домені політичного, вони
підпорядковані суспільному знанню про політичні домени [5]. У
такий спосіб учасник цієї дискурсивної дії стає одночасно і
володарем, і рабом дискурсу. Суспільне знання про політичний
домен складається з двох елементів: 1) особливої контекстної
форми (“сontext mode”), яка простежується в різних способах
репрезентаці досвіду, подій чи ситуацій у суспільній свідомості.
Ця форма здійснює поточний контроль над продукуванням
дискурсів і їхнім розумінням [4]; 2) ідеології, “системи вірувань,
яка визнається членами соціальної групи” і показує відмінності
розуміння різних соціальних груп людей. Політики можуть
впливати на ідеологічну частину і лише через ідеологію можливо
змінити контекстну форму.

Для того, щоб зрозуміти, як діє дискурс, хто його
використовує і для чого, як це впливає на розподіл владних сил у
суспільстві, науковці використовують дискурс-аналіз політичної
комунікації. Предметом аналізу постають публічні виступи
політичних діячів, основні ідеї та меседжі, з якими вони себе
ототожнюють, і ті мовленнєві образи, які вибудовують під час
роботи з медіа. Особливістю дискурс-аналізу є те, що він діє в
чітких хронологічних проміжках, політичному контексті та є
суб’єктно-зорієнтованим. Окрім того, в контексті дискурс-аналізу
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науковець відмовляється від категорії “істина” в силу того, що
реальність доступна нам лише за посередництва інших значень.
Тому наші дискурсивні розуміння світу – це не відображення
реальності, а спроба її категоризувати. Це приклад
антифундаменталістської позиції, котра є протилежною ідеї, що
знання базуються на міцній мета-теоретичній основі, що пронизує
всі дії людей. Дискурс – це форма соціальної поведінки і водночас
її результат, що бере участь у формуванні соціального світу і в
підтримці та збереженні соціальних паттернів.

Перед застосуванням дискурс-аналізу, потрібно з’ясувати
зміст самого терміна “дискурс”, який досі в науковому
співтоваристві  не дістав чіткого визначення.

Один із засновників теорії дискурсу – Е. Бенвеніст. Філософ
дає визначення тексту як безособово-об’єктивного мовлення і
дискурсу, живого комунікативного простору, що обов’язково
враховує контакт мовців і слухачів [див.: 1, с. 276]. Ю. Габермас
бачить у дискурсі «комунікацію особливого виду, специфічний
діалог, метою якого є неупереджений аналіз дійсності, очищений
від суб’єктивізму дослідника», це «вербальний семіотичний процес
і соціально зумовлена організація мови» [2, с. 44-46]. Основним
предметом аналізу Габермаса постає комунікативна дія. Вільна та
відкрита комунікація – основа його концепції та політична мета, що
особливо актуальна в умовах сучасної демократії.

Методологічною особливістю побудови теорії комуніка-
тивної дії є поєднання емпіричних і філософських засад.
Ю. Габермас виходить з того, що соціально значущі норми
піддаються емпіричному описові, однак, з іншого боку, їх не
можна тлумачити як форму чистих максим стратегічних дій, з
яких дедуктивно виводяться рішення. Оскільки емпірична
взаємодія виражається через суб'єктивно мислимий смисл,
орієнтований на норми індивіда, то соціальна теорія потребує
емпіричного аналізу в трансцендентальній настанові.

Дискурс – це незакінчений живий текст, узятий у момент його
безпосередньої залученості в акт комунікації, у ході його взаємодії з
контекстом. «Те, що відрізняє дискурс, взагалі, від тексту, взагалі,
відрізняє і філософське мислення від буденного» [3, с. 28].
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Д. Грейбер у своїй праці виокремлює такі функції
політичного дискурсу: 1) поширення інформації – не менш
важлива одиниця політичного дискурсу (information dissemination)
стосовно народу; 2) визначення порядку денного (agenda setting).
Суть цієї функції полягає в контролі за поширенням інформації;
3) проекція в майбутнє та минуле, що виявляється у
прогнозуванні політики на майбутнє, аналізуючи позитивний чи
негативний досвід минулого [див.: 6, с. 289-290].

У межах лінгвістичних досліджень О. Шейгал виокремлює 3
підходи до вивчення політичного дискурсу: 1) дескриптивний
підхід, який зводиться до класичної методики риторичного
аналізу публічних виступів; аналізуються мовна поведінка
політиків, мовленнєві засоби, риторичні прийоми і маніпулятивні
стратегії; 2) критичний підхід, спрямований на вивчення
соціальної моралі, що виражається у мові чи дискурсі; мовлення
трактується як засіб влади і соціального контролю; 3) когнітивний
підхід, який дає можливість перейти від опису одиниць і структур
дискурсу до моделювання структур свідомості учасників
політичної комунікації [див.: 6, с. 289-290].

У контексті політологічного дослідження найактуальнішим є
критичний підхід, який дає змогу оцінити весь спектр впливу
суб’єктів політики на політичні процеси.
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Володимир Пержун (Чернівці)

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Розвиток українського суспільства упродовж останніх
десятиліть засвідчує й актуалізує вивчення такого соціального
феномену, як політична культура громадян України, що,
безумовно, впливає на реформаційні процеси у політичній сфері
життєдіяльності соціуму.

Буде правильно зазначити, що окремі аспекти політичної
культури, її комунікативні можливості вивчали й раніше як західні,
так і українські дослідники: Ж. Боден, В. Парето, М. Шелер,
М. Вебер, Ф. Ніцше, П. Сорокін, М. Драгоманов, В. Липинський,
М. Шаповал, О. Бочковський та ін. Серед сучасних дослідників, які
значну увагу звертали і звертають на цю проблематику, варто
назвати Г. Алмонда і С. Вербу, П. Бурдьє, Дж. Александера,
П. Штомпку, Е. Острома, П. Нора, М. Буравого, Г. Осипова,
Ж. Тощенко, Є. Головаху, О. Резніка, М. Михальченка, М. Поповича,
М. Шульгу, Л. Нагорну, М. Пірен, Ю. Пачковського та ін.

Сьогодні, поряд із неоднозначними змінами у соціальній сфері,
політиці й економіці, дедалі більшого значення набуває дієвість
політичної культури як окремого індивіда, так і різноманітних соці-
альних груп на процеси, що відбуваються в країні та світі. Політична
культура має значний вплив на функціювання всіх рівнів і шаблів
політичної влади, життєдіяльності соціальних груп, громадських
організацій, станів і спільнот. Цей процес відображає об’єктивну
тенденцію зростаючої ролі суб’єктивного чинника, суб’єктності,
актуальності політичної культури, здатної впливати на хід соціально-
економічного, політичного і духовно-культурного поступу.

Всебічний аналіз стану і тенденцій розвитку сучасної
політичної культури українського суспільства ставить перед
дослідниками доречне запитання: а чи може вона в сучасних
умовах стати реальною матеріальною силою? Або, іншими
словами, чи реалізовуються на практиці «акти» культури й
свідомості у поведінці та діяльності людей, і чи впливають вони
на функціювання держави і суспільства?
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Політична культура українського суспільства, особливо після
Революції Гідності, незважаючи на її незавершеність, змінилася.
Варто зауважити, що вона поляризувалась: одні соціальні групи й
окремо взяті люди задоволені тим, що є сьогодні; інші займають
нейтральну позицію; треті радикальніші, зовсім незадоволені
соціально-політичною та економічною ситуацією в країні.

Тут варто звернутися до міркувань відомого українського
соціолога Є. Головахи, який багато років досліджував цю
проблематику. З ним можна погоджуватися чи ні (з причин різних
політико-ідеологічних уподобань), але його висновки, на нашу
думку, характеризують сучасний стан соціальної структури і
політичних мотивів українського суспільства. Сьогодні, як
зазначає Є. Головаха, в Україні «викривлена соціальна структура»
[3, с. 26]. Коментуючи таке твердження й аналізуючи соціально-
політичний процес у цілому, він наводить конкретні дані
емпіричних досліджень: 5% становить так званий вищий
«замкнутий» стан, про який ми майже нічого не знаємо і не
можемо знати, оскільки він закритий, недоступний і недосяжний
для пересічного громадянина [див.: 3, с. 27]. Далі: 40 – 50%
становить також «замкнутий» стан іншого, прямо протилежного
ґатунку – це більшість жителів сільського населення та невеликих
міст, а також окрема частина великих міст. Ці два стани не є
класами чи соціальними групами. Вони сьогодні є саме станами,
які живуть «поза суспільними устроями» і на різних соціально-
політичних полюсах. Обидва вони деградують, один – морально,
другий – соціально і духовно. Разом з тим, в Україні є два класи:
нижчий середній клас і вищий середній клас – як у всіх
цивілізованих суспільствах. Вони разом становлять близько 50%
[див.: там само]. Але для їх повноцінного функціювання потрібне
здорове, дійове громадянське суспільство, яке мирним шляхом
«роздавить» вищий «замкнутий» стан. Для цього потрібен час,
нове покоління, політична воля і політична культура (складник
політичної свідомості), що базується не на політичних
передвиборних обіцянках, а на знаннях, переконаннях і соціально-
економічному добробуті середнього класу. Нашому українському
суспільству конче потрібна нова ментальність, нова політична
свідомість і культура, нова модель усвідомлення соціального
порядку та відповідальності, інституційне облаштування заміни
старої системи управління сучасною новою.
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Кардинальні зміни, які відбуваються в Україні та світі,
внутрішня і зовнішня ситуація, недосконалість, а подекуди і
непрофесіоналізм наших політиків призводять до виникнення й
закріплення нових характеристик політичної культури. Найперше
про що варто говорити – процес універсалізації політичної
культури. Україна – частина світового співтовариства з усіма
своїми здобутками і прорахунками.

Одночасно відбувається процес диверсифікації політичної
культури, коли зростає варіативність ціннісних уподобань і
установ. Така диверсифікація політичної культури (свідомості)
чітко виявляється в регіональному вимірі соціально-економічних,
політичних і військових проблем, про що пише відомий
харківський соціолог І. Рущенко у монографії «Російсько-
українська війна: погляд соціолога» [5].

Нині політична культура стає життєво важливою для
українського суспільства, тому що «здорова», розвинута культура
політичного мислення – це те підґрунтя розуміння складних
реалій, де питання соціальної та моральної серйозності політиків,
їхньої відповідальності перед державою і суспільством виходять
на перший план, про що свого часу писав М. Вебер у своїй
відомій статті «Покликання до політики» [2].

В умовах трансформації українського суспільства уявлення
людей про політичний та соціально-економічний устрій суспільства
постійно змінюються. Якщо представники старшого покоління
згадують із ностальгією минулі радянські часи, то люди молодшого
покоління вже зорієнтоване на нові європейські цінності. Але тут
варто зазначити, що не всі ідеї та цінності європейської демократії
ментально підходять українському суспільству. До розв’язання цієї
проблеми слід підходити дуже виважено.

Сучасній політичній культурі українського суспільства стає
притаманною і така характеристика, як критичність. Люди
сьогодні не бажають миритися з бідністю, соціальною та
економічною нестабільністю. Постмайданна влада наступає на ті
самі граблі, створюючи симбіоз із старим олігархічним режимом,
демонструючи тим самим історичну амнезію, що може призвести
до нового соціального катаклізму.

Отже, проблема стану політичної культури (політичної
свідомості, політичної відповідальності) залишається актуальною,
потребуючи серйозного осмислення науковцями, політиками,
громадськими діячами і представниками влади задля зміцнення
соціальної солідарності та консолідації українського суспільства.
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ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ АКТИВНОСТІ
МИКОЛИ РЕРІХА ЯК КОМУНІКАТОРА КУЛЬТУР

Кожна епоха здійснює в культурі особистостей, масштаб
життєвого ентузіазму та проникливість думок яких заряджені такою
інтелектуально-смисловою енергією, що чимало наступних поколінь
можуть продуктивно актуалізувати її відповідно до тих життєвих і
соціально-культурних викликів, котрі є нагальними саме в їхній час.
Якраз такою особистістю був Микола Реріх (1874–1947). За
аналогією з діячами Ренесансу зважимося назвати його одним із
творчих титанів ХХ століття, а потенціал його ідей багато в чому
може сприяти ефективним стратегіям культурного й духовного
розвитку людських спільнот і у ХХІ столітті. Із пізнанням глибини та
багатомірності творчої спадщини родини Реріхів інтерес до неї лише
зростатиме. Адже вони не лише закликали до медитативного
впорядкування внутрішнього, екзистенційного світу людини, але й
нагадували про соціальну конструктивність і комунікативну радість
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духовно-просвітленого життя, про відповідальність осіб і спільнот за
долю планети й культури.

Єдність та цілісність світосприймання Миколи Реріха
виявилася в багатогранності і водночас смисловій інтегрованості
усіх напрямів його творчих зусиль. Загальновідомо, що це і
художник, і визначний учений, і філософ та літератор, невтомний
мандрівник та громадський діяч. Цілком закономірною є
першорядна увага до теми Культури в його творчості. Реріх писав:
«Культура є шанування Світла. Культура є любов до людини.
Культура є пахощі, поєднання життя й Краси. Культура є синтез
піднесених і витончених досягнень. Культура є зброя Світла.
Культура є спасіння. Культура є рушій. Культура є серце. Якщо
зберемо всі визначення Культури, ми виявимо синтез діяльного
Блага, вогнище просвіти й творчої Краси. Засудження,
применшення, забруднення, зневіра, розпадання, всі виплоди
невігластва не личать Культурі. Її велике дерево живиться
необмеженим пізнаванням, просвітленою працею, ненастанною
творчістю й подвигом шляхетним. Камені великих цивілізацій
зміцнюють твердиню Культури. Але у вежі Культури сяє алмаз-
адамант люблячого, спрямованого до пізнання безстрашного
Серця» [1]. Заклик до осмислених зусиль особистостей і спільнот
задля міжкультурної ціннісно-комунікативної синергії довкола
світових надбань мистецтва, релігії, науки, філософії випливає з
самих переконань художника, з його своєрідного життєвого кредо.
«Вивчаючи основи Культури, ми бачимо, що німе, обмежене «ні»
було лише згубним, натомість світле, готове до подвигу й творчої
праці «так» створило цілі великі епохи» [2]. Безперечно, у такій
інтенції думки Реріха лунає значущий і нині заклик до
соціокультурного діалогу носіїв різних традицій, світоглядної
толерантності через міжкультурну відкритість та взаємодію.

Пензлеві Реріха належить кілька тисяч живописних творів.
Самобутність і стилістична ґрунтовність його мистецтва, на нашу
думку, рівнозначна масштабові творчої унікальності, наприклад,
Вінсента ван Гога чи Сальватора Далі. У різні періоди він жив,
зокрема, у США та Індії, мандрував малозвіданими тоді теренами
Алтаю, Монголії, Тибету, Гімалайських гір. Відвідуючи різні країни,
Реріх емпатійно вживався у смислові регістри їхніх культур, осягав
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ритми наближення їхніх народів до сакральних ідеалів, творчо
інтерпретував образи й символи міфів, релігій, фольклору і завжди
бачив та утверджував за всім цим живі імпульси особистісного
буття, практичні прояви інтерсуб’єктивної комунікації як не лише
прагматичного процесу, а космічної цінності.

Картини Реріха ніби нагадують аркуші духовного щоденника:
кожна барва і кожен предмет має тут своє символічне й емоційне
значення, є ніби спомином про пережиті естетично-духовні події
зустрічі з Красою та Піднесеністю у природі й культурі. Ось,
наприклад, одне з його чудових полотен «Срібне царство»: скільки
чистоти світла величі у цій далекій вершині, образ якої водночас
наснажує духом несуєтності й пошуку гармонії через творчі злети.
Багатобарвне й семантично рельєфне мистецтво Реріха ставало і стає
предметом захоплення й вивчення як у час його життя, так і нині.
Воно служить своєрідним медіатором взаємодії культур і
світоглядних традицій, оскільки саме через етичні й антропологічні
загальнолюдські символи єднає спадщину Заходу і Сходу, релігію і
філософію, благоговіння перед космосом та природою і віру в
духовні й соціальні сили людини.

Тож недаремно картини Реріха часом називають живою етикою
у фарбах. А вербальної артикуляції, обґрунтування й органічного
доповнення ці його виражені у живописі морально-сакральні
переживання набували в поезії, наукових і публіцистичних статтях,
епістолярній спадщині, численних публічних виступах та діалогах
тощо. Ідеалістичність світогляду Реріха тим не менше ніколи не
перешкоджала йому зберігати тверезу оцінність щодо драматизму
епохи, і практично всі найбільш гострі соціальні тенденції й
катаклізми часу діставали відгук у його думках і діях, задаючи
вектори його суспільної небайдужості.

Відповідно, значущу роль у житті Миколи Реріха посідала його
громадська діяльність. Саме він був натхненником створення Пакту
Реріха, що заклав основи міжнародно-правової охорони культурної
спадщини й залишається чинним досі, вплинувши на дух і зміст
низки міжнародних ініціатив та документів, зокрема, й таких, як
конвенція ООН «Про охорону і заохочення розмаїття форм
культурного самовираження» (2005 р.) Передумову об’єднання й
оновлення людства Микола Реріх убачав не в революційних
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катаклізмах, а в усвідомленні людством етичної дієвості культурної
активності та комунікації, у створенні умов прилучення якомога
ширшого контингенту людей до реалізації творчих можливостей, у
підпорядкуванні політичних інтересів людських спільнот ідеї
інтегрованості людства через Красу та Культуру. Коли такі
настанови звучать як лише кабінетні декларації, вони виглядають
формальними і є мало дієвими. Але саме досвід таких людей, як
Реріх, – котрі утверджують їх через власний практичний
міжкультурно-комунікативний ентузіазм, – надає цим ідеям
життєвості, мотивуючи й інших робити практичні кроки із їх
втілення в життя.

Звісно, можна по-різному оцінювати суто релігійні та
космологічні інтуїції Миколи й Олени Реріхів як творців вчення
«Агні Йоги – Живої Етики»: приймати їх, або вважати фантазійно-
спекулятивними, штучно синтетичними у своїх віроповчальних,
доктринальних засадах. А проте, незаперечно, що крім вузько
релігійного, догматичного елемента, є в ідеях «Живої етики» і
потужна антропологічна, персоналістична мотивованість, яка має
динамічну сутність і єднає дієві надбання західних та східних
орієнтирів особистісного розвитку через увагу до самопізнання й
самовдосконалення, зв’язку людини з її внутрішньою природою,
морально-психологічних ресурсів індивідуальної та суспільної
креативності, ціннісної інтеріоризації культурних надбань різних
традицій, відповідальності за міжособистісну і міжспільнотну
солідарність у соціально значущій активності заради утвердження
Культури і Людяності.
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Михайло Бойченко (Київ)

ОСВІТНЯ КОМУНІКАЦІЯ:
ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ

Освітня комунікація існувала з моменту, коли освіта почала
свою інституалізацію. Коли окремі ситуації навчальної взаємодії
набули достатньо організованого характеру, щоб освітні прийоми
не втрачалися щоразу, а у найбільш істотних своїх аспектах почали
передаватися наступним поколінням завдяки цілеспрямованим
зусиллям – уже тоді зароджується освітня комунікація. Згодом вона
лише технологічно вдосконалюється та змістовно урізнома-
нітнюється – сутність же залишається тотожною. Втім, для того,
щоби потрібною і можливою стала рефлексія щодо освітньої
комунікації, потрібним було досягнення як високого техноло-
гічного рівня розвитку самої комунікації (що породило потребу у
введенні нарешті спеціального терміну «комунікація»), так і поява
відповідного запиту від системи освіти.

Такий запит, як не дивно, був викликаний не формуванням
стійкої інституалізованої освітньої комунікації, і навіть не
становленням її світової системи, а кризою філософської парадигми
суб’єкт-об’єктних відносин. Про це ми вже писали раніше.

Освітня комунікація – доволі новий термін для філософії
освіти, як, утім, і комунікація для філософії. Ми припускаємо, що
у певному розумінні саме освітня комунікація є чи не найбільш
досконалою та розвиненою з-поміж інших видів комунікації – а
тому може вважатися цільовою причиною для них, тобто тією
найрозвиненішою формою комунікації, в якій знаходять свій
найкращий вияв ті потенції, що закладені у простіших виявах
комунікації [4]. Тут ми поєднували аналіз комунікації на трьох
рівнях: екзистенційному, рамковому та інституційному. Чим
більш розвинені форми комунікації ми будемо досліджувати, тим
більшою мірою будуть задіяні всі три рівні, однак у найпростішій
і найпоширенішій комунікації ці три рівні представлені також у
найпростішій або навіть біологічній прото-формі.

Варто зауважити принципові відмінності в оцінці комунікації з
позицій двох відмінних парадигм – парадигми дії та парадигми
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комунікації. Про це ми спеціально і досить докладно писали як у
статті про дію та комунікацію [3], так і в статті, присвяченій
цінностям в освіті [5], тому зараз лише наголосимо на кількох тезах.

По-перше, в комунікації суб’єкт дії перетворюється на учасника
комунікації, а тому тут недоречно говорити про суб’єктивні
стратегії, проекти тощо, не розглянувши можливість їхнього
перетворення на предмет визнання і переосмислення в комунікації.
Це стосується передусім вимоги обмеження значущості класичної
педагогічної дії та побудованої на ній класичної педагогічної
парадигми, коли ті, хто навчаються є безумовним об’єктом і
пластичним матеріалом у руках вчителя-суб’єкта. По-друге, варто
акцентувати увагу на впливі на умови здійснення комунікації, а не на
саму комунікацію, яку неможливо передбачити, але цілком можна
частково програмувати – за допомогою створення відповідних
вихідних умов і поточного контролю за ними та необхідній їх
супутній корекції. Це чи не найкраще ілюструє навчальний процес,
де вироблення чіткої навчальної програми є необхідною, хоча й не
достатньою умовою успіху освітнього процесу.

Специфіка комунікації в людському суспільстві полягає у тому,
що вона потребує від її учасників попереднього досвіду власної
суб’єктності – як у Фрідріха Ніцше Заратустра проходив стадію
усамітнення перед тим, як повернутися до людей [9]. Щоби прийти
до власне людської комунікації як комунікації свідомо налаштованої,
або, щонайменше, свідомо прийняти вже кимось свідомо
налаштовану комунікацію, потрібне прийняття власної суб’єктності
– своєрідна ініціація буття людиною. Лише набуття статусу суб’єкта
надає здатності до дії – суто людського атрибуту. Спочатку в
людини формується стихійна суб’єктність, яка згодом частково чи
переважно переходить у свідому суб’єктність, набуття статусу
персональності. Тому відмова від парадигми дії не означає
відкидання дії чи пов’язаної з нею суб’єктності, а означає включення
досвіду дії і досвіду суб’єктності у досвід комунікації як базовий.
Такий досвід комунікації вдосконалюється паралельно з досвідом
суб’єктності, а не приходить на зміну досвіду суб’єктності на
певному етапі розвитку особистості. Однак, свідоме надання
пріоритетності комунікації перед утвердженням своєї суб’єктності –
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справді є етапом її становлення (в тому числі й становлення як
суб’єкта – про що, власне, й писав Ніцше).

Людина ще до народження, як і будь-яка соціальна істота, вже
включається у комунікацію: як курка (чи будь яка інша тварина, яка
виношує дитинчат у собі) розмовляє останні тижні зі своїми
курчатами в яйцях (відповідно як самка іншого виду зі своїми ще
ненародженими малятами), які вона висиджує, так і вагітна жінка
свідомо чи несвідомо подає сигнали своїй майбутній дитині,
передусім – виявляючи своє ставлення до неї. Як і самка тварини,
жінка може (лише від її культури залежить, наскільки вона це
здійснює) готувати свою дитину до життя після народження. Втім,
на відміну від самки тварини, жінка може робити це і (різною мірою,
але завжди) робить це свідомо. У подальшому зберігається це
сполучення біологічної соціальної комунікації з людською
соціальною комунікацією – лише пропорція, як правило, радикально
змінюється на користь зростання власне людської.

У такій парадигмі комунікації відразу інакше постає питання
екзистенційності – тут ідеться не про панування над буттям, а про
налаштування себе як частини буття. Відповідно, для людини буття
– це передусім буття в комунікації. Це прекрасно демонструє освітня
комунікація: скільки не займайся самоосвітою, навчитися по-
справжньому можна лише в освітній комунікації. Неперевершену
сатиру на самоосвіту знаходимо в романі Яна Потоцького «Рукопис,
знайдений у Сарагосі» – у випадку з людиною, яка писала само-
тужки майже 100 томів універсальної енциклопедії, яку потім ніхто
не захотів купувати [10]. Замикаючись у самоосвіті, індивід надто
ризикує створити власну «пташину мову» [1, с. 558-559], яку ніхто
не розумітиме, і що більш важливо – навряд чи й захоче зрозуміти.
Екзистенція по-справжньому розкривається лише як спільна
екзистенція, причому як активна екзистенція взаємодії – у своїй
онтологічній фундаментальності така взаємодія і стає комунікацією.
Тож екзистенційний складник комунікації присутній завжди – інша
справа, що він усвідомлюється в такій якості лише у межових чи
інших надзвичайних станах, які прийнято називати екзистенційними.

Освітня комунікація є символом того, що будь-яка комунікація є
освітою – спільним навчанням для того, щоби зробити власне буття
більш успішним. Те, що будь-яка комунікація збільшує наш досвід,
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обґрунтовував ще Джордж Герберт Мід [8], однак, ми маємо на увазі
трохи вужче і водночас сильніше визначення комунікації як освіти:
кожна людина залучена до опанування самої комунікації, а не всієї
повноти досвіду, який приходить через комунікацію. Як стверджує
Луман, «комунікація продукує комунікацію» [6]. Втім, ми маємо на
увазі ще щось простіше – не комунікацію як систему суспільства,
тобто не у майже метафізичному її розумінні у Лумана як кінцевої
соціальної реальності, а комунікацію в буквальному її розумінні,
тобто як частини цієї реальності. Уміючи брати ефективну участь у
відтворенні комунікації та з кожним разом здійснюючи це краще,
людина цим створює не лише передумови для освіти (яка по суті
своїй завжди передбачає комунікацію), а й розвиває саму
здатність людини до навчання – адже навчання постає як така
відкритість до отримання нової інформації, яка реалізується
завдяки спільному визнанню значущості цієї інформації. Тому й
кажуть часто, що вчить саме життя – навіть без наявності
спеціальної комунікації спільний досвід переживання драматичної
події формує спільне визнання її значущості.

Отже, екзистенційний складник освіти в комунікації балансує
між залученням комунікації для опанування певним значимим
досвідом і визнанням надлишковості такого залучення. На
екзистенційному рівні комунікації освіта, як виявляється, отримує
можливість укорінення в комунікації, однак сама така можливість
означає наявність альтернативної можливості укорінення в
спільному драматичному досвіді, так би мовити, прямо, тобто без
залучення комунікації. Для закріплення цієї можливості як обо-
в’язкової (а також гарантованого збереження значущості драматич-
ного досвіду) потрібне звертання до надіндивідуальних, понад те –
надспільнотних механізмів такого закріплення, адже самої екзи-
стенційної комунікації для цього недостатньо. Треба включити
механізми функціонального забезпечення такого закріплення – ті
інструментальні механізми і ту інструментальну раціональність,
якої так послідовно уникає екзистенційна комунікація. Тим самим
ми переходимо до аналізу освітньої комунікації на рамковому рівні
її забезпечення.

Тут варто також зауважити, що слід чітко розрізняти
природничі функції (в тому числі й соціальні природничі) та
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суспільні, притаманні лише людській соціальності, функції: останні,
на відміну від перших, базуються на цінностях. Функції суспільні
обслуговують цінності, тоді як природничі функції, навпаки,
обмежують можливості для задоволення ціннісних запитів. Самі
природничі функції слід також диференціювати на ті, що стосуються
неживої природи і світу живих форм. За Мідом [8], варто розрізняти
ту перспективу, яку створює фізичний об’єкт (фізичну систему
координат), і ту перспективу, яку створює форма життя (життєвий
простір, час життя тощо як такі, що створені життєвим світом).
Перша перспектива фіксує можливості, які надає існування
пасивного фізичного об’єкта для діяльності живих форм; друга
позначає можливості розгортання активності й експансії життєвої
форми, які вона створює сама.

Очевидно, що у кожному з цих двох випадків виникають інші
типи функцій: якщо математичні функції як певна абстракція і
крайній вияв фізичних ще не припускають альтернативності, то вже
фізичні включають її найпростіші втілення, хімічні задають ще
більшу селективність, однак при переході до біологічних об’єктів
така селективність набуває інтегрального характеру і вже не підлягає
калькуляції (показовим є неуспіх штучного створення сталих
біологічних форм – клонування та комбінування лише
підтверджують життєздатність лише наявних живих форм). На
цьому тлі біологічної надлишковості людські соціальні функції
постають спробою повернутися до спрощених форм селективності,
які хоча б у межах окремих соціальних систем можна поставити під
контроль. Саме соціальні системи і визначають базові власне
соціальні функції, яким підпорядковується будь-яка комунікація – у
цьому пункті ми повністю поділяємо позицію Лумана [6]. За
прикладом соціальних систем можна як рамкові приймати системи
мов та інші достатньо поширені та ґенералізовані символічні
системи – як основу для базових соціальних функцій у суспільстві.
Йдеться, отже, про масштабні соціальні технології, які можна
порівняти з відкриттям вогню, відкриттям колеса чи
підпорядкуванням людині сили електрики. Ці технології створюють
канали, а точніше широке річище, яким може розвиватися
комунікація. Про один лише аспект такого річища написано
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класичне дослідження Маршала Мак-Люена [7], а скільки їх ще є
досліджених і недосліджених!

Утім, найважливішим усе ж видається інституційний рівень
комунікації в суспільстві – саме тут панують цінності. На наше
переконання, соціальні цінності беруть на себе основні функції
спрямування розвитку людського суспільства – за аналогією з
природничими функціями інстинктів у світі живої природи. Щодо
еволюції людини під впливом освіти ми вже писали в окремому
дослідженні [2], тому зараз варто лише наголосити на ролі цінностей
в освітній комунікації як підпорядкований цій загальній темі сюжет.
Цінності не просто супроводжують еволюцію людини – вони її
дедалі більшою мірою зумовлюють, а ще більше соціальні цінності
закріплюють опанування людиною можливостей використання
функцій – як природничих, так і притаманних суспільству. Варто
наголосити на важливості цих двох взаємопов’язаних
функціональних завдань самих соціальних цінностей: з одного боку,
вони мають інтегрувати людські знання та інший соціальний
потенціал, пов’язаний з опануванням людьми природничих (у тому
числі антропологічних), рамкових (у тому числі соціально-
системних) функцій, з іншого – вони мають спрямовувати зусилля
соціальних груп на досягнення раніше відсутніх у суспільстві цілей і
створення нової соціальної реальності.

Освітня комунікація якраз і є тією сферою, тим плавильним
тиглем для функцій, в якому учасники цієї комунікації при
вирішенні конкретних освітніх завдань сприяють свідомо чи
мимовільно зустрічам, конфліктам, зчепленню та набуттю чіткості
гештальту різного роду функцій. Саме в освітній комунікації
дістають шанс нові найнесподіваніші союзи функцій, так само, як
зазнають краху інші, здавалось би століттями й тисячоліттями
перевірені подібні союзи. Саме в освітній комунікації
зустрічаються ті соціальні практики, які, як правило, самі собою
залишаються автономними і недоступними для критики і нового
раціонального дизайну. Питання завжди полягає в мірі ціннісної
зрілості учасників освітньої комунікації та рівні їхньої
функціональної компетентності. Разом ці дві вимоги до учасників
освітньої комунікації становлять основні параметри освітньої
культури, яка може мати численні й розмаїті соціокультурні
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вияви. Усе це має стати предметом наступних спеціальних
досліджень. Освітня комунікація постає привабливим предметом
рефлексії для соціальної філософії більшою мірою, ніж навіть для
філософії освіти – або ж сама соціальна філософія має постати
тоді в ролі філософії освіти.

Література
1. Ашукин Н. С. Крылатые слова / Сост. Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина.

– 3-е изд. – М. : Художественная литература, 1966. – 528 с.
2. Бойченко М. І. Роль освіти у соціальній еволюції людини /

М. І. Бойченко // Вісник Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія». – Х. : ХНПУ,
2013. – Вип.. 40. Ч.1. – С. 125-136.

3. Бойченко М. І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне
обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні /
М. І. Бойченко // Практична філософія. – К., 2010. – № 1 (35). – С.
11-16.

4. Бойченко М. І. Цінності і функціональні завдання освітньої
комунікації в сучасному університеті: філософське осмислення /
М. І. Бойченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. –
К. : ВІР УАН, 2017. – Випуск 116. – С. 233-240.

5. Бойченко М. І. Цінності як категорія філософії освіти (соціально-
філософський та філософсько-антропологічний ракурси) /
М. І. Бойченко // Філософія освіти. – К., 2009. – № 1-2 (8). – С. 99-
107.

6. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман ;
[пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина]. – СПб. : Наука,
2007. – 648 c.

7. Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: Становлення людини
друкованої книги. – 3-тє вид. / М. Мак-Люен ; [пер. з англ.
А. А. Галушки, В. І. Постнікова]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 392 с.

8. Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального
біхевіориста / Дж. Г. Мід ; [пер. з англ.. Т. Корпало]. – К. :
Український центр духовної культури, 2000. – 374 с.

9. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше // Ницше Ф.
Сочинения в двух томах / Ф. Ницше ; пер. с нем. – М. : Мысль,
1996. – Т.2. – С. 5-237.

10. Потоцкий Я. Рукопись, найденная в Сарагосе / Я. Потоцкий ; пер. с
фр. А. Голембы. – М. : Наука, 1968. – 624 с.



307

Мирослав Мельничук,
Євдокія Мельничук (Чернівці)

КОМУНІКАТИВНА РЕФЛЕКСІЯ ОСВІТИ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Починаючи з епохи Просвітництва, освіта стає епіцентром
відтворення культури, трансляції наукового знання та
міжгенераційної комунікації. Філософське осмислення освіти
осмислюється в новому ключі: позбувшись монополії церкви,
вона поступово автономізується і стає самостійною соціальною
структурою, що переслідує конкретну мету – формування
освіченої людини.

У процесі розвитку цивілізації освіта утверджується як
опорний базис культури. В лоні освіти розвивається наука і
знаходить у ній свою соратницю. Освіта стає інститутом
пропаганди науки, що призводить до їх світоглядної,
методологічної та змістової конвергенції. На зламі ХІХ і ХХ
століть починає формуватись окрема дисципліна – філософія
освіти, що знаходить своє предметне самовизначення у
світоглядній рефлексії педагогіки та переосмисленні
соціокультурного статусу.

Зважаючи на тісний взаємозв’язок освіти і науки,
дослідницький інтерес становлять епістемологічні горизонти
педагогіки, точніше, еволюція поняття “знання” в освітньому
просторі від епохи Просвітництва до сьогодення. Слід
наголосити на тому, що мова йде про особливого роду “освітнє
знання”, сутність якого зводиться до комплексу знань, навичок,
цілей та цінностей, що мають широке культурне значення й не
редукуються до науки.

І. Кант охарактеризував ситуацію Просвітництва як процес
дорослішання людства, закликаючи до “мужності користуватися
власним розумом” [див.: 3]. Цей акцент, на якому наголошував
німецький філософ, можна брати за відправну точку в нашому
дослідженні. Синтез практичного і теоретичного розуму (якщо
використовувати термінологію Канта), вказує на першу і
найголовнішу особливість освітнього знання, що включає в себе
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не лише розум, а й волю; не тільки раціональне, а й
ірраціональне; не лише знання фактів, а й цінності. Однак
подальший розвиток культури призвів до асиметричного
домінування теоретичного розуму в освітньому просторі. “Наука
сильно впливає на формування особистості. Через систему
освіти, зорієнтовану передусім на засвоєння наукового знання,
яке створює особливий тип людської свідомості. Світоглядні
образи природи, суспільства, людської діяльності, мислення
здебільшого формуються під впливом наукової картини світу, з
якою ми знайомимося в процесі вивчення математики,
природознавства і соціогуманітарних наук” [6, с. 101].
Ототожнення науки і освіти закономірно викликає протест у
середовищі філософів. Так, М. Горкхаймер і Т. Адорно,
міркуючи над цією проблемою, зазначають: “Культура повністю
стає товаром, який поширюється у вигляді інформації, не
проникаючи в тих, хто засвоює її. Мислення стає астматичним і
обмежується осягненням ізольованих фактів. […] Редукована до
знання думка нейтралізується та використовується як
кваліфікація на специфічних ринках праці, а також як
підвищення товарної цінності особистості” [7, с. 244].

Встановлюючи логічну відповідність між поняттями
“наукове” та “освітнє” знання, слід визнати, що останнє значно
ширше, воно краще відображає зміст і суть освіти. Це стає
очевиднішим, якщо трактувати науку та освіту крізь призму
діяльності. Е. Агацці, аналізуючи співвідношення науки і
цінностей, слушно зауважив, що, трактуючи науку як діяльність,
ми поміщаємо її “в один простір з усіма іншими формами
людської діяльності, які розгортаються в полі рішень,
виключень, визнання відповідальності, боротьби, прагнень до
влади, слідування власним інтересам, ідеологій і драм етичного
та політичного вибору” [1, c. 50]. З цього випливає, що
повернення науки в освіту, без видимої шкоди для останньої,
можливе лише за умови подолання сцієнтизму та
переосмислення структури раціональності.

Розв’язувати цю проблему доцільно у комунікативній
методології, де освіта і наука постають як дискурсивні практики, які
у свою чергу складають тіло раціональності. Цілі та завдання освіти,
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що так ретельно оберігалися культурою з епохи Просвітництва,
потрібно переосмислити. Зауважимо, що сама структура освітнього
процесу в цьому випадку залишається незмінною. Метою навчання і
виховання залишається “освічена (знаюча) людина”, однак зміст
освітнього знання, способи його засвоєння та застосування
тлумачаться інакше. Радикальній перебудові підлягають ідеали
освітніх програм, які раніш орієнтувалися на повноту знання. Освіта
була середовищем, де індивід максимально наближався до певного
ідеалу “знаючої людини” й отримував потрібні навики для того, щоб
рухатися в цьому напрямі.

Під впливом комунікативної методології освіта
переорієнтовується (або, принаймні, повинна це зробити) на
новий ідеал – комунікативний розум. Освітнє знання постає як
сітка дискурсивних практик. Такий ідеал унеможливлює
домінування будь-якої форми знання, позаяк комунікативна
раціональність передбачає узгодженість усіх елементів між
собою. Основне завдання освіченої свідомості – творити смисли
в межах комунікативної взаємодії, шукати способи ефективного
функціювання в контексті того чи того світогляду. Основною
перевагою комунікативного розуму перед старим ідеалом освіти
є його гнучкість і можливість адаптуватися до нових умов.
Вдаючись до каламбуру, можна охарактеризувати цю ситуацію
так: ”ідеалом сучасної освіти є можливість змінювати ідеали”.

Слід визнати, що комунікативна методологія, незважаючи
на її недоліки, долає просвітницьку програму раціональності, що
визнавала своїм ідеалом підкорення об’єктивної реальності
шляхом пригнічення внутрішніх потенцій розуму. Ю. Габермас
описав цю ситуацію так: “У ході освітнього процесу, суб’єкт
владно стверджує раціональне панування над діючими зовні
природними силами, бажаючи – для цілковитого
самозбереження – безмежно збільшувати його виробничі сили,
однак сили примирення, які трансцендують чисте
самозбереження, виявляються атрофованими. Панування над
об’єктивованою зовнішньою та пригніченою внутрішньою
природою залишається незмінним знаком Просвітництва”
[2, c. 112].
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Проекція комунікативної методології на сучасну освіту
розкриває перед нами глибоко прихований в її структурі
парадокс. З одного боку, освіта як масове явище культури
виявляється неспроможною відповідати духовним,
методологічним і ціннісним запитам індивідуальності, перед
якою стоїть серйозне життєве завдання – творення смислів. З
іншого боку, віддаляючись від масовості, освіта виявиться
безсилою перед іншою важливою функцією – відтворенням
культури. Обидві інтенції суперечать одна одній, що і є
джерелом парадоксу. В цьому контексті “особистісно
зорієнтована модель освіти” [див.: 5, с. 19] – просто
непорозуміння, тому що виховання індивідуальності
відбувається в межах масової індустрії – освіти.

Ще одна важлива проблема, яка виявляє себе в межах
комунікативної методології, – моніторинг освіти. Традиційно
методом фіксації рівня освітньої підготовки залишається
перевірка знань. У старій парадигмі раціоналізму, де наукове
знання було ідеалом і метою освіти, якість освіти визначалася
шляхом порівняння реального рівня знань учня чи студента з
ідеалом. Тобто, якість освіти – відповідність меті та потребам
освітньої системи, яка визначається сукупністю вимог до
особистості [див.: 8, с. 37].

Освітнє знання як комунікативну практику неможливо
зафіксувати і вкласти в чітку та детерміновану картину
реальності. Немає жодного сенсу порівнювати особистісні
знання учня з ідеалом, який вже завтра може знецінитись.
Адекватним показником рівня освіти є рівень інтелектуального
дискурсу, що лежить в основі суспільного благополуччя,
належний рівень якого забезпечується його учасниками –
вчорашніми вихованцями освітньої системи. Критерієм якості
освіти є тільки майбутнє, в якому ми матимемо змогу
аналізувати здатність індивіда бути комунікативною одиницею,
що творить нові смисли і, як наслідок, підтримує належний
рівень суспільного розвитку. Моніторинг освіти, що зводиться
до контролю над освітнім дискурсом, розкриває ще один
парадокс, який прихований у смисловій антонімічності понять
“контроль” і “дискурс”. Контроль – пасивна категорія, що



311

ґрунтується на відстороненому спостереженні за процесом, у той
час, як дискурс – активна діяльність, творчий процес, який не
підкоряється чітким закономірностям. Контроль передбачає
встановлення причиново-наслідкових зв’язків, а дискурс у
процесі саморозвитку може сам бути причиною власної зміни.

Окреслена нами парадоксальність сучасної освіти подібна
до аномалій у наукових парадигмах. Використовуючи
термінологію Т. Куна, справедливо буде сказати, що ми стоїмо
на порозі освітньої революції, після якої звичні для освітнього
дискурсу поняття ”учень”, “вчитель”, “знання”, “виховання”
тощо наповняться іншим змістом. “Те, що здавалося вченому
качкою до революції, після революції стало кроликом”
[4, с. 151]. Проте ситуація не безнадійна, і вихід із кризи лежить
у тій же площині, яка дозволила побачити нам парадоксальну
сутність освіти – у комунікативній методології.
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Галина Поперечна (Тернопіль)

ЗВ'ЯЗОК ВИХОВАННЯ І КУЛЬТУРИ НАРОДУ
В ФІЛОСОФІЇ С. ГОГОЦЬКОГО

В умовах реформування та переосмислення змісту і завдань
сучасної освіти звертання до філософсько-педагогічної спадщини
минулих поколінь має важливе значення, позаяк дозволяє не лише
відновити специфіку розвитку педагогічних ідей в межах української
культури, але й сприяє створенню певної системи координат для
розв’язання сучасних освітніх проблем. У цьому контексті творчість
С. Гогоцького, першого професора кафедри педагогіки, професора
філософії, декана історико-філологічного факультету Київського
Університету св. Володимира, педагогічна діяльність якого
становить майже п’ятдесят років, є вельми цікавою.

Передовсім С. Гогоцький розуміє педагогіку як науку виховної
освіти, що покликана сприяти розвиткові зовнішніх і внутрішніх сил
людини, діючи власне на ці сили: «Педагогіка, або наука виховної
освіти систематично розкриває засоби і спосіб, які сприяють якомога
кращому розвитку всіх сил людини, на основі законів її розвитку і
які готують її до самостійності та самоосвіти» [1, с. 65]. В окресленні
мети і засобів виховання він виходить з того, що теорія і практика
виховної освіти завжди має свої межі, які визначаються, з одного
боку, природними, моральними і культурними чинниками, а з
іншого – здібностями і задатками вихованця.

Характеризуючи історичні особливості розвитку ідеї та
засобів виховання, Гогоцький виходить з того, що педагог
впливає на вихованця не лише своїми знаннями, життєвістю
внутрішніх сил і зовнішнім середовищем, а й тим, що «духовне
життя вихователя перебуває в нерозривному зв’язку з життям
цілого народу» [2, с. 178]. Відтак напрям виховання в ту чи іншу
добу залежить «не лише від ступеня розумової чи теоретичної
освіченості народу, але і від внутрішнього складу його
релігійного, суспільного та сімейного життя, що відображається в
реальному його побуті» [2, с. 178]. Завдяки сімейному,
суспільному та релігійному життю людина позбувається своєї
тваринної природи і залучається до духовного життя. Не
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відкидаючи значення природно-кліматичних умов, які теж мають
певний вплив на спрямування виховання, Гогоцький наголошує,
що вирішальними є все-таки внутрішні причини – цілісний
світогляд і моральні переконання: при однакових світоглядних
цінностях люди в різних куточках землі засвідчують близькість
своїх моральних переконань і ставлення до світу. Яскравий
приклад цього – юудеї, які зберігають практично незмінним свій
моральний тип, незалежно від місця проживання, і навпаки, в
місцевості колись високої культури стародавніх греків в останні
століття перебувають грубі порівняно з ними османи, а пустелі
християнських сподвижників заповнені бедуїнами.

Історію виховання Гогоцький починає з появи держав і
пояснює це тим, що саме у зв’язку з її виникненням з’являється
потреба в розвитку індивідуальних сил людини й обмеження
зловживання її волі щодо первнів і правил співжиття. Зрозуміло,
що у народів, спосіб існування яких обмежується лише фізичним
виживанням, не може йтися про свідомий цілеспрямований вплив
на підростаюче покоління. Відтак він відкрито критикує Руссо,
називаючи його «одним із красномовних мрійників  минулого
століття» [2, с. 180], за те, що той захоплюється природним станом
людини, приписуючи йому всі найкращі якості, відповідні її
природі, а всі види морального зла відносить на рахунок
суспільного життя. Людина повинна свідомо прагнути гармонії із
загальними законами моралі, бо тільки у такий спосіб вона може
уникнути егоїзму та чуттєвого свавілля, що досягається лише в
суспільстві: «Руссо у приступі дратівливості забув відрізнити
випадкові недоліки сучасного йому суспільства від істотних і
благотворних результатів громадянського життя взагалі» [2, с. 181].

З іншого боку, Гогоцький не поділяє і поглядів тих, якіо
вважають, що сучасний стан людини є результатом її розвитку від
примітивного природного стану в процесі еволюції. Головним
його аргументом у цьому контексті є твердження про те, що в
істоті не може розвинутися те, що не закладено в самій її природі
(передовсім релігійні та моральні уявлення), з тваринного стану
ніколи не могло б виникнути щось людське.

Характеристику виховання мислитель починає зі Стародавнього
Китаю, де, на його думку, вже був ідеал формування людських сил.
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Обмеженість останнього, на думку філософа, полягала у
примітивному розумінні природи, наявності фантастичних образів
у віруваннях, що зрештою вело швидше до пасивного стану духу,
ніж до усвідомлення людиною власних сил. Як результат, таке
виховання мало переважно механічний характер і не  сприяло
внутрішньому формуванню та розвитку людини.

Характер виховання у Стародавній Індії цілком відповідав
потребам кастового суспільства, де головна увага була
спрямована на формування навичок поведінки у касті,
дотримання її звичаїв і дисципліни. Націленість такого виховання
на бездіяльність духу і тіла, формування погляду на людське
життя як на короткочасне явище світової субстанції, вела, на
думку Гогоцького, до ослаблення волі, пасивного сприйняття як
природи, так і самого себе.

В єгиптян і персів споглядальний характер світосприйняття
починає поступатися діяльному, внаслідок чого виховання
набуває більш практичного характеру. Так, у єгиптян виховання
хоча й було приватним і визначалось інтересами касти, діти, як
правило, вивчали заняття своїх батьків, що створювало певний
настрій покоління, сприяло розвитку навичок і забезпечувало
суспільний спокій. У персів воно досягає ще вищого рівня завдяки
особливостям їхньої релігії, яка вимагала не пасивного занурення
в сутність, а активної підтримки доброго первні в його
протистоянні зі злим. За персидським світоспогляданням, людина
дістає можливість самостійно визначати свою участь у боротьбі
добра і зла, у зв’язку з чим постає потреба у зміцненні її волі,
скерованої на добро. Цим власне й займається виховання, яке
поступово набуває народного характеру. Крім розвитку фізичних
якостей, виховання персів спрямоване на розвиток мужності,
правдивості, прагнення боротися з різними виявами зла.

Значно ширшим є ідеал виховання на Заході, де на відміну від
східних народів, у греків, а згодом і в римлян «з’являється
самостійне прагнення до розвитку  своїх внутрішніх і зовнішніх сил
у зв’язку з удосконаленням їх життя суспільного» [2, с. 200]. Звідси
усвідомлення цими народами доконечності виховання. Поширення
переконання про те, що виховання повинно розвивати
індивідуальні сили кожного громадянина, і разом з тим виражати
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загальний ідеал досконалості, Гогоцький пояснює умовами
тогочасного суспільного життя. Особливу увагу він звертає на дві
системи виховання – спартанську та афінську. Основу відмінностей
між ними  він добачає в їхньому характері та суспільному ладі.
Дорійський характер, підкреслює мислитель, відзначався
твердістю, стабільністю та суворістю звичаїв, у мистецтві
схильність до ліризму, мові – до стислості виразу. Приватне життя
спартанців було підпорядковане вимогам і формам суспільства. В
характері ж іонійців спостерігається легковажність і непостійність,
у поезії – інтерес до оповідань, у спілкуванні – балакучість, а в
приватному житті – розкіш і задоволення. В суспільному житті це
виразилось у тенденції до індивідуального розвитку, домунуванні
приватного інтересу над суспільним. Виходячи з цього,
спартанська система виховання була цілковито підпорядкована
вимогам держави, афінська ж створювала простір для
індивідуального розвитку і прагнення до естетичного ідеалу.

Відтак Гогоцький вважає, що виховання у Спарті нехтувало
значенням духовного розвитку, а тому стоїть значно нижче від
афінського: «Не заперечуємо, що спартанське виховання
розвивало багато прекрасних якостей, наприклад, мужність,
безумовне підпорядкування, чесність характеру; але воно
залишало без уваги інші потреби людської природи, як
матеріальні, так і духовні – розумові, моральні, естетичні й, отже,
утримувало її в стані напівдикості... неправильним переконанням,
що брак тілесних досконалостей не може бути винагороджений
іншими досягненнями в житті суспільному та приватному,
спартанці часто принижували почуття людяності та високе
моральне значення людини» [2, с. 204-205].

У свою чергу виховання афінян мало на меті громадянську
освіченість, що керувалась ідеалом калокагатії: «Перевага афінян
перед спартанцями полягає в живому співчутті до всього, що сприяє
гармонійному творенню внутрішніх і зовнішніх сил людини» [2,
с. 221]. Такий характер виховання відповідав способу їхнього суспі-
льного життя, яке вимагало сумірної повноти освіти. Але з появою
софістів, проголошенням людини мірою всіх речей, легалізувалися
такі моральні вади, як самолюбство, прагнення до власної вигоди,
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безсоромність тощо. Вони швидко стали відчутними у вихованні та
навчанні: освіта набула ознак метушливості та марнославства.

Римське виховання, на відміну від грецького, було підпоряд-
коване практичній меті, яка визначалась ідеєю панування над інши-
ми народами. Це зумовлено також властивостями релігійного,
суспільного та сімейного життя стародавніх римлян. Проаналізу-
вавши різні періоди їхнього виховання, вчений доходить висновку,
що його практична спрямованість, розуміння освіти як засобу для
досягнення матеріальної вигоди  і становища в суспільстві,
відсутність потягу до самостійної освіти, смаку до вишуканого
мистецтва згодом привели до падіння рівня народної моральності.

Як бачимо, в своєму розумінні сутності та значення виховання
Гогоцький виходить із взаємної зумовленості їх станом суспільства,
дух якого відображається в дусі виховання. Сьогодні це варто
нагадати, особливо з огляду на реформи в сучасному освітньому
процесі.
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Богдан Пешко (Переяслав-Хмельницький)

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Сьогодні можна впевнено сказати, що настав час ідей глоба-
лізації. Вперше цей термін з’явився в науковій літературі фран-
цузьких і американських учених у 60-ті роки минулого століття, а
нині він не сходить зі сторінок наукових видань усього світу. Гло-
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балізація переконливо відображає уявлення про те, що світ
перетворюється на єдиний соціальний простір, у якому панують одні
й ті ж економічні, політичні, технологічні, гуманітарні закономір-
ності. Вона розширяє, поглиблює та прискорює процеси інтеграції
світового співтовариства, інтенсифікує всі сфери соціального життя
та міжнародної співпраці. У певних регіонах виникає навіть
побоювання того, що масштаби глобалізаційних змін можуть вийти
з-під контролю національних урядів і завдати значної шкоди
національним інтересам певних держав і народів. Однак переважна
більшість українських і зарубіжних дослідників означеної проблеми
висловлюють оптимістичні сподівання на ефективну інтеграцію
світового простору і швидке поглиблення міжнародної співпраці як у
економічно-технократичній, так і в культурно-гуманітарній галузях.

Сьогодні процес формування освітнього простору України в
умовах стрімкого розвитку глобалізаційних тенденцій є важливою
теоретичною і практичною проблемою. Незважаючи на велику
кількість гострих суперечностей, глобалізація являє собою
об’єктивно-історичний процес інтеграції соціально-планетного
простору у сфері економіки, політики, культури, освіти тощо.
Трансформаційні процеси, які сьогодні відбуваються в освітньому
просторі України, орієнтуються переважно на стійкі світові
глобалізаційні тенденції та враховують одночасно інтереси й
потреби власної національної системи освіти. Це дає змогу
враховувати універсально-глобальні та не відкидати національно-
регіональні традиції вітчизняної освітньої системи, а також
визначати роль і місце етно-національних цінностей у глобалізації
світового соціального простору та зберігати відносну культурно-
освітню самостійність окремих регіонів.

Як зазначає американський соціолог Пітер Л. Бергер,
«глобалізація, по суті справи, є продовженням, хоча і в сильнішій
і глибшій формі, незримого виклику, який кидає модернізація. На
культурному рівні це перетворюється на серйозний виклик з боку
плюралізму: ламаються традиції, що вважалися непорушними,
виявляється, що у сфері віри, цінностей і способу життя існує
широка можливість вибору. Не буде помилкою сказати, що все це
– серйозний виклик з боку зростаючої свободи, кинутий як
окремим індивідам, так і цілим громадам. Той, хто цінує свободу,
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навряд чи буде ремствувати з приводу такого розвитку подій,
незважаючи на пов’язані з ним витрати. Він найбільше буде
зацікавлений в пошуку компромісу між нескінченною умовністю
цінностей і відповідними спалахами фанатизму. В умовах
зародження глобальної культури це означає пошук певних
середніх позицій між прийняттям і агресивним опором, між
глобальною однорідністю та провінційною ізоляцією. У цього
пошуку є свої складності, але, як переконливо показують
отримані в ході нашого дослідження дані, він не є чимось
нездійсненним» [1, с. 23]. На цій основі поступово сформувався
глобальний освітньо-інтелектуальний простір, який почав активно
впливати на всі сфери співпраці між державами, народами,
культурами. Сьогодні цей простір стрімко розширюється,
створюється нормативно-правова база, приєднуються нові
регіони, серед яких Україна не є винятком.

Нині в українському освітньо-інтелектуальному просторі
неухильно збільшується питома вага інформаційно-технологічних
процесів. Існує думка, що глобалізація, з одного боку, істотно
прискорила процес інформатизації суспільства і обумовила
інтенсивний поступальний розвиток інформаційних технологій,
зокрема в освіті. З іншого – глобалізацію не можливо уявити без
інформатизації, яка є безпосереднім результатом науково-технічного
прогресу. Таким чином, включивши інформатизацію як ключовий
структурний елемент, глобалізація стала важливим інтеграційним
чинником науково-освітнього простору суспільства. У контексті
глобалізаційних процесів на освіту здійснюють суттєвий вплив
інформаційні технології, комп’ютеризація, Інтернет, соціальні
мережі, новітні форми опрацювання, збереження і передачі
інформації. Технологічно-інформаційна оснащеність освіти сприяє
посиленню темпів розповсюдження її навчально-виховних домінант
на весь світовий простір. Це сприяє створенню умов для діалогу між
національними освітніми системами.

У епоху глобалізації «освіта покликана розвивати універсально-
сутнісні характеристики людини, формувати її індивідуальні та
особистісні риси. Одночасно освіта виступає як потужний
культуротворчий чинник, важливий засіб збереження і передачі
ідентичності та самобутності того чи іншого народу. Тому всі
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модернізаційні проекти, які здійснюються у сфері освіти, повинні
передусім ураховувати індивідуально-регіональний та інтегрально-
глобальний аспекти цього процесу» [2, с. 269]. Глобалізація сприяє
формуванню єдиного інформаційного простору, який по-різному
впливає на розвиток сучасних національних систем освіти. Відкриті
системи освіти швидко увійдуть в інформаційно-комунікативну
мережу, розширять можливості творчого діалогу зі світом, посилять
потенціал свого поступального розвитку. Основне завдання освітньої
політики в Україні зважено реалізувати інформаційно-комунікативні
перспективи глобалізації
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Оксана Патинок (Київ)

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ –
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Важливим соціальним інститутом, у якому відбувається
розвиток молодого покоління та формування фахівця, є вища
школа. Саме в студентські роки відбувається стрімке і бурхливе
зростання коефіцієнтів розумового розвитку, накопичення
інтелектуального потенціалу, максимально активізується
пізнавальна та професійно-зорієнтована креативна діяльність.
Студент має постати як особистість і сформуватись як майбутній
фахівець соціальної сфери, який досконало, вільно володіє
державною мовою в усіх сферах суспільної діяльності.
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Як показує аналіз наукових розвідок, мовна свідомість
характеризує особистість як активного, творчого, освіченого,
висококультурного носія етнічної мови, визначає його мовну
діяльність, мовну культуру і мовну поведінку, стимулює до
вдосконалення мови, до постійного пошуку ефективних засобів
мовного самовираження та небайдужого ставлення до рідної мови.

У «Словнику термінів міжкультурної комунікації»  мовну
свідомість визначають як рівень свідомості учасників
міжособистісної та міжкультурної комунікації, на якому образи,
уявлення, мисленнєві структури отримують мовне оформлення,
тобто поєднуються з елементами мовного коду [див.: 1].
О. Селіванова в енциклопедичному виданні «Сучасна
лінгвістика: термінологічна енциклопедія» визначає мовну
свідомість як механізм індивідуальної свідомості, що керує
мовленнєвою діяльністю, формує, зберігає та перетворює мовні
знаки, правила їхньої поєднання, вживання, погляди і настанови
на мову та її елементи [див.: 5, с. 371]. Під мовною свідомістю,
на думку В. Мейзерського,  розуміють відображення у
свідомості людини незалежних від неї мовних структур і
(усвідомлену або неусвідомлену) діяльність, спрямовану на
застосування цих структур для класифікації предметного світу,
що є неодмінною умовою будь-якої комунікації [див.: 3, с. 156].
П. Селігей визначає мовну свідомість як форму свiдомостi, що
охоплює погляди, уявлення, почуття, оцiнки й настанови щодо
мови та мовної дiйсностi [див.: 5, с. 13]. О. Залевська трактує
мовну свідомість як один із рівнів у структурі цілісної картини
світу людини, тобто як один із варіантів можливих схем
освоєння світу, найбільшою мірою пристосований для цілей
комунікації [див.: 2].

Функції мовної свідомості визначені німецьким дослідником
Г. Ейгером. Це, зокрема: відображальна, яка створює мовну
картину світу у значеннях, формах мови, типах зв’язку; оцінна в
широкому розумінні різних видів оцінки, позначеної мовними
знаками; орієнтувально-селективна, що забезпечує вибір мовних
засобів відповідно до комунікативного завдання; інтерпретаційна,
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що передбачає інтерпретацію мовних знаків, складних структур;
регулятивно-керівна, що здійснює контроль мовленнєвої
діяльності й оцінку відповідності нормам [5, с. 371].

Процес формування мовної свідомості передбачає:
усвідомлення мовцями суспільної значущості мови, в якій
вербалізується концептуальна картина світу, відображаються
духовні надбання народу, його самоідентифікація,
самосвідомість, мораль, вірування, культура, традиції; розуміння
унікальності мови як основного засобу когнітивної діяльності, в
якому кодуються та фіксуються отримані знання і
прогнозуються та продукуються нові;  ставлення до рідної
(національної) мови як до інтелектуальної, духовної, культурної
цінності, яку потрібно вивчати, утверджувати, зберігати і
розвивати; розуміння мови як засобу самоусвідомлення,
самотворення, самовираження та самореалізації особистості;
переконання в неодмінності постійного мовного розвитку,
мовного вдосконалення, правильності мовної поведінки.

Критерiєм  розвиненості мовної свідомості можна вважати
рівень, якого досягла мова в духовному свiтi особистості.
Показники мовної свідомості – це грамотність і чутливість до
мовних явищ; сформованість iдеального образу мовця;
ретельність дотримання лiтературних норм; адекватна оцiнка та
вдосконалення власного мовлення; реагування на помилки
iнших; поведінка у ситуацiях дво- і багатомовностi; терпимість і
принциповість у мовних питаннях; обговорення мовних питань;
мотивацiя та скерованiсть  мовної дiяльностi.

Отже, мовна свідомість не природжена риса, а продукт
культурного розвитку. Ефективне формування україномовної
компетенції студентів – це складний і багатоаспектний процес,
який потребує систематичної роботи. Викладач має орієнтувати
студентів на активну мовленнєву діяльність, сприяти природним
умовам комунікації, тому що формування мовної свідомості – це
шлях до подолання мовного нiгiлiзму та зневаги до рiдної мови.
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Анатолій Похресник (Київ)

АНАЛІЗ ПЛАНІВ ЗАМІНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
УКРАЇНИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «06: ЖУРНАЛІСТИКА»

НА «06: КОМУНІКАТИВІСТИКА»

Зростання кількості суперечливих глобальних явищ і
розвиток технологічного прогресу непомірно ускладнюють
діяльність вищих шкіл. Україні доводиться долати комплексну
агресію з боку Росії та розв’язувати проблеми віднаходження
власного місця у політичній та економічній структурі світу. Разом
із цим, ми розвиваємо свою освіту і науку, сподіваючись на
підвищення їх позитивного внеску у розв’язання вказаних
проблем та в інтегрування в Європейський Союз. Зазначимо, що з
кожним роком посилюється вивчення європейськими науковцями
нашої освіти і науки. Нам рекомендують заходи з ліквідації
головних наших недоліків, а найбільш активні наші друзі (як
Фінляндія) вирішили допомогти нам у реформуванні освіти.
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У цих тезах об'єктом нашої уваги будуть "комунікаційні"
явища – наміри громадськості та колективів відповідних
факультетів ВНЗ України значно удосконалити вищу школу задля
остаточного "розлучення" з успадкованою від СРСР системою
підготовки журналістів. Ініціатором, на  наш погляд, можна
вважати Міністерство інформаційної політики України, яке
подало в КМ проект серйозних змін переліку галузей підготовки
фахівців у вищій школі України, зокрема, позиція "06
Журналістика" має набути нової редакції: "06 Комунікативістика.
061 Медіакомунікації. 062 Журналістика".

В "Обгрунтуванні" цього кроку наголошується факт великого
ускладнення всієї комунікаційної сфери, появи засобів створення
та поширення е-інформації, різноманітних мереж і т. ін. Державні
потреби швидко зростають у кадрових та всіх інших аспектах, а
наявні факультети для їх задоволення мають вийти на вищий
рівень діяльності, який визначається, цитуємо, як “розвиток
"Комунікативістики" – науки, яка досліджує гуманітарні
аспекти комунікації, розвитку інформаційних систем і засобів, а
також характер, форми, результати їх впливу на соціум,
займається процесами людського спілкування, охоплює широке
коло питань, від розмови віч-на-віч до засобів масової
інформації”. Далі уточнюється, що вона повинна далеко виходити
поза межі журналістики й охоплювати всю інформаційну сферу,
наявні та майбутні види комунікації тощо.

Якщо здійснити глобальний підхід і поглянути на вищу
освіту й інформаційну сферу розвинутих держав Заходу, то легко
переконатись у тому, що там трансформація спеціальності
"журналістика" відбувається вже мало не століття паралельно до
того, як до газет і книг додавалися радіо, кіно, телебачення,
персональні комп'ютери, Інтернет, е-мережі. На наше
переконання, загалом на Заході найбільш поширеним терміном є
"комунікологія" (Communicology), а не щось близьке до
"комунікативістики".

Лідером цих змін стали США, але не варто вважати, що там
"Комунікологія" здобула абсолютну перевагу над усіма іншими
термінами. У цій державі не існує централізації в управлінні вищою
школою та у визначенні всіх її важливих характеристик. Студенти
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можуть порівняно легко обирати собі найбільш привабливий ВНЗ з
багатьох тисяч наявних традиційних, віртуальних і всіх інших, а під
час навчання мають право формувати індивідуальну стежину руху
до заключного кваліфікаційного документу. Тривалий досвід
демократії та головні конституційні норми стимулюють і
забезпечують високий рівень конкуренції не лише серед ВНЗ (саме
із США пішла традиція створення рейтингів закладів), а й для
викладачів. Фактично, абсолютна більшість навчальних курсів є
індивідуальними, а їхні автори змагаються за увагу студентів,
покладаючись на їх інноваційність і новизну. А от для продовження
контрактів науково-викладацький персонал змушений не
переривати дослідження й оприлюднювати їх результати
(загальновідомим є американське гасло "Публікуйся, або гинь!").

Ось і "комунікологій" у США є багато, як і багатьох інших
споріднених термінів, включаючи великий сектор так званої
"медіаосвіти" (ідея була своєчасно підхоплена в Україні й розвива-
ється науковою групою проф. Г. Онкович). Однак, мету цих тез ми
вбачаємо не в переліку безлічі даних, а в наголошенні набагато
важливішого – що саме вкладають інноватори у зміст вказаних
вище понять і які знання вони вважають обов'язковими для
перетворення успадкованої від СРСР спеціальності "журналістика"
на щось значно ширше й корисніше для умов ХХІ ст.?

У вивчених нами джерелах до переліку вказаних знань зазвичай
включають інформацію з кількох наук. Найдовший список ми
зустріли в статті А. Митко [1], яка використовує не тільки націо-
нальний, а й зарубіжний досвід. Вона вказує: "Комунікативістика є
галуззю, що об’єднує наукові розробки фахівців із соціології,
політології, мистецтва, етнології, журналістики, права, філософії,
психології й інших» [1, с. 201]. Автор книги «Медіамерика»
Е. Уітмор уявно порівнює її з парасолькою, спицями якої є
журналістика, стилістика, театрознавство, реклама, телебачення та
радіо, риторика та популярна культура" [цит. за: 1, с. 201-202].
Відомі нам інші українські праці не виходять за вказані межі, а в
проекті рішення КМ наголошується на очевидно "гуманітарному"
характері комунікативістики.

У своїх висновках, якими хочемо закінчити ці тези, наведемо
кілька центральних тверджень:
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1. Запропоновані у нас зміни (перехід від "06. Журналістика")
до чогось іншого дуже бажані й своєчасні. Однак потреба має
надто широкий обсяг і, на наш погляд, запланований варіант її
розв’язання через термін "комунікативістика" набагато гірший від
звернення до слова "комунікологія", яке добре узгоджується з
європейською практикою і прекрасно "вбудовується" в довгу
низку широко вживаних у системі вищої освіти термінів –
психологія, політологія, філологія і т.д. Лінгвістичні докази,
сподіваємося, наведуть колеги у своїх працях.

2. Специфіка сьогодення в аспектах появи все більшої
кількості інформаційних пристроїв та розширення "комунікації" в
найширшому значенні цього слова примушує наголосити на тому,
що така потрібна нам нова наука "комунікологія" не має права
обмежуватися лише переліченими вище гуманітарними знаннями.
Цілковито виправдане включення досягнень багатьох точних
наук, які з кінця ХХ ст. дуже детально вивчають закони діяльності
головного мозку й інших систем організму людини, досягнення
яких вже використовуються (щоправда, більше в консцієнтальній
війні, як у сфері навчання та виховання).

3. У своїх попередніх працях ми відзначали, що у новому
столітті з теренів України членами невеликої наукової групи
К. Корсака поширюється пропозиція розвивати дуже перспективні
в екологічному аспекті "мудрі (ноо-) науки": ноофілософію,
нооекологію, ноопедагогіку, ноопсихологію й багато інших.

([Url: http://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2014/WOU_2_2014.pdf]).
Саме тому в своїх наступних дослідженнях ми плануємо

вивчити перспективи побудови на класичних і новітніх
ноодосягненнях "ноокомунікології" як актуальної для умов ХХІ
ст. комплексної науки з дуже широким спектром використання.
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Трибуна молодого вченого:

ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНОЇ ФІЛОСОФІЇ
В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Валентина Здоровенко,
Лілія Здоровенко ( Дрогобич)

MEDIA ТА MEDIUM У МОДУСІ
МИСТЕЦТВА ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Шлях до фіксації явищ і процесів під терміном “комунікативна
філософія” закладався у тотальному культурному просторі
людського буття як у системно-цілісній єдності. Мистецтво як
інтегративна практика (media) трансформації та перенесення
семіозису від синкретизму початкової стадії історії культури – до
диференційованої спеціалізації, у практиці предметно-духовної
культури, зокрема,  художньої, ніби ризома, розвивало та фіксувало
шляхи (medium) втілення художнього образу для кодування та
декодування в інтелектуальному розмаїтті певної соціокультурної
комплементарності. Media виявляла і комунікативний процес у
створенні єдиної культури людства, впливаючи при цьому як на
самий процес, так і на учасників цього процесу.

Оскільки культура від своїх витоків діалогічна, вона, на думку
Карла Ясперса, є нескінченним рухом до трансцендентності та
взаєморозуміння в атмосфері толерантності. А мистецтво як
самосвідомість культури відображається в образі та надзвичайно
точно віддзеркалює всі процеси, які відбуваються у сфері культури,
їхню суттєвість. Так, М. Каган зазначав, що будучи інтуїтивним, а
не дискурсивним пізнанням, воно випереджає науково-теоретичне
мислення, що має потребу в чималому матеріалі для аналізу та
узагальнення. Основні тенденції мистецької практики
постмодернізму хоч і не мають нічого спільного з постмодерном,
усе ж таки відображають конкретні форми переходу культури  від
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«мозаїчної» до культури «інформаційної», «віртуальної»,
«електронної», до культури універсального багатомірного діалогу,
оскільки культура, як і філософія, за визначенням Річарда Рорті,
скоріше – не пошук істини, а розмова, комунікація.

Певною мірою це стосується постмодерністської проблематики,
а осмислення художньої та культурної ідеології – доконечна умова
з’ясування тих мистецьких тенденцій, які відображують живий
процес розвитку мистецтва. Постмодернізм як художня течія та
теоретична рефлексія на нього, як світоглядний спосіб вираження
радикальної переоцінки життєвого творчого кредо модернізму, з
одного боку, ніби узагальнив  практику попередніх культур, а з
іншого – у різноманітних виявах демонструє свій ігровий, або ж
діловий, іронічний або зневажливий характери. А взагалі, він є
претензією на наповнення сучасного мистецтва новим смислом і
практикою руйнації універсальної художньої мови.

Н. Маньковська, характеризуючи визначальну для
постмодернізму філософему Ж. Деріди, виділяє  «деконструкцію»,
смислове значення якої артикулює важливість процесу нескінченної
безперервності, пульсації буття, де специфіка деконструкції
зумовлена відмінністю «іншого», та несхожою модифікацією від
техно-онто-антропо-теологічного погляду на світ, без неодмінності
певного статусу чи легітимації, замовлення, ринку мистецтва і науки
[див.: 1, с. 11]. Н. Маньковська звертає увагу на те, що системою
деконструкції в естетиці стає принципова асистематичність,
незавершеність і відкритість конструкції, множинність мов, що
народжує міф про міф, метафору метафори,  оповідання про
оповідання та переклад перекладу. Надалі до кола цієї метамовної
реконструкції потрапляють і реконструкція знаку, мови, писемної
комунікації, метафори і ритму.  Отже, цей свідомий еклектизм
постмодернізму стає підставою для усунення опозиції між смислом і
формою явища, автором і тим, хто сприймає його твір [див.: 1, с. 12].

Сучасна інформаційна доба, що виникла на основі техногенної
цивілізації, викликала до життя і поліфонію новітніх напрямів і арт-
практик зі своїми унікальними арт-мовами, арт-просторами, які
позначилися на всіх формах суспільної свідомості та
супроводжуються становленням художньої свідомості новітнього
типу. Так, наприклад, завдяки змінам у засобах мистецького
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вираження трендів електронної культури, людина у віртуальному
просторі, відмінному від природного середовища, набуває
«іншого» інформаційного буття, отримуючи надбіологічний досвід
власних можливостей. Професор Колумбійського університету
Розалінд Краусс звертає увагу на те, що активний пошук у
художній практиці нових ідей, засобів і матеріалів здійснює
докорінний відступ від об’єктів художнього вираження
метафізичної сутності буття в актах заперечення художньої
символізації, до самодостатності самого процесу [див.: 2, с. 2-15].

Мистецтвознавець О. Петрова, визначаючи дефініцію
«сучасне мистецтво», вважає, що семіотичний підхід дозволить
досить точно визначитись із цим поняттям, якщо зважити на
«поступові» й «вибухові» процеси динамічного зв’язку між
традиційними системами мислення (а це – філософська концепція
художника, школи, форми) та авангардними. І вузько розуміючи
під терміном авангардизм щось нове, чого досі не було в
мистецтві, зазначає, що авангард, визначений як код, виробляє і
новий художній Текст, або Супертекст, порушуючи зв'язок із
традиційним мистецтвом. «Останнє визначається як Мова. Їхні
контакти дуже непрості, переважно представлені у формах
взаємного відштовхування Коду від Мови. Інтенсивність
відштовхування є досить точним індикатором «сучасності», або,
точніше, «новації» (авангардності) в мистецтві» [3, с. 33-34].

Підвищений інтерес філософів, культурологів і
мистецтвознавців до мистецької діяльності кінця ХХ – початку
другого десятиліття ХХІ ст. викликаний тим, що ці media
здійснюються у контексті переосмислення змістових сенсів сталої
парадигми художньої діяльності людства. Перебуваючи під
впливом принципів неоліберального суспільства відбувається
перекодування культури на регістри тривіального, в межах якого
здійснюється реалізація спрощення і стереотипізації сутності
людини, зламу наявних універсальних форм художньої діяльності
людей, їхнє культурне самовизначення, а відтак – і небезпека
стандартизації  та деперсоналізації свідомості особистості, А
пріоритет розважальності над когнітивністю в глобальному
інформаційному середовищі призводить до уніфікації масової
свідомості, відкидаючи у забуття сприйняття мистецтва тим
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феноменом, що через художні образи розбудовує інтегративну
естетичну модель світу і плекає неповторні особистості.

Дослідники сутнісних ознак сучасного мистецтва звертають
увагу на те, що це прагнення до антиінтелектуалізму: кубізм,
абстракціонізм, дадаїзм, примітивізм, поп-арт, хеппенінг,
гіперреалізм, які зорієнтовані на саморуйнацію. Ці мистецькі
форми декларують деідеологізацію, що вивільняє людей від
тенденційного уявлення про реальність.  У тенденції
концептуалізму вирішального значення набувають категорії
«невідоме», «невизначене», «ніщо», утверджуючи людину
відсторонену від безпосереднього смислу культури, яка перебуває
серед естетизованих продуктів інтелектуальної діяльності.

Художня практика  сучасного мистецтва виявляє також
інваріантні форми провокування, які мають потенціал оновлення
культурних і особистісних стереотипів, а отже – і до змін,
оновлення та розвитку як суспільства в цілому, так і його
представників. Отже, у постмодерністській художній практиці
комунікація постає нескінченним духовним комплексом –
універсальною віртуальною інфомоделлю, гігантською
синергетичною голограмою, в якій задіяні мікро- та макро-
соціальні структури, а діалог культур, враховуючи право на
ідентичність, прагне до полілогу екзистенцій, щоб збагатити цей
світ. Тому вкрай важливо, щоб цей полілог зберігав креативну та
гуманістичну орієнтації.
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ДІАЛОГ НАУКОВОГО І ПОЗАНАУКОВОГО
ЗНАННЯ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ

Різні варіанти філософії постмодерну наполягають на тому, що
найадекватнішою формою осягнення реальності є плюралізм,
рівноправність різних поглядів, поліцентризм, багатоголосся.

Як явище культури наука виникла і розвивалася під впливом
домінуючої інтенції на обмеження (і навіть елімінацію) сфер
суб’єктивного (емоцій, забобонів, естетичних уподобань і т. ін.)
як у самому ставленні до реальності, так і в результуючому його
знанні. Ця настанова з часом поставила науку в опозицію до
традиційних форм духовного освоєння світу: релігії, моралі,
мистецтва, повсякденного здорового глузду, політики, а з часом
– і філософії. Особливо наочно це виявилося в період
становлення експериментально-математичного природознавства,
народження класичної науки.

У період виникнення експериментально-математичного
природознавства різке розмежування та протиставлення науки і
традиційних форм освоєння світу мало своє виправдання,
оскільки охороняло науку, що зароджувалась. Але настав час,
коли наука почала претендувати на заповнення духовного
вакууму і на роль провідного духовного чинника розвитку
суспільства. Так серед опонентів науки опинились як традиційні
форми духовного освоєння світу, що виникли задовго і незалежно
від науки, так і форми, у певному розумінні близькі до науки, які
передують їй генетично (астрологія, алхімія, кабалістика тощо), а
також ті, що виникли на хвилі її власного розвитку
(парапсихологія, телекінез, уфологія та інші).

Досить часто можна почути, що класична наука, зробивши
ставку на раціоналізм, завела людство у глухий кут, вихід з
якого може підказати позанаукове знання. Практика
позанаукового пізнання ґрунтується, як правило, на
ірраціональній діяльності – на міфах, релігійних і містичних
обрядах, ритуалах. У результаті, сучасні вчені, розуміючи
обмеженість раціоналізму, доходять висновку, що не можна
забороняти розвиток позанаукових форм знання, як не варто й
культивувати суто і виключно псевдонауку. Недоцільно також
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відмовляти у кредиті довіри цікавим ідеям, які з’явилися в її
надрах, якими б сумнівними вони спочатку не здавалися.

Цікавою видається позиція сучасних філософів науки,
зокрема, П. Феєрабенда, який переконаний у тому, що елементи
нераціонального мають право на існування всередині самої науки.
Розвиток цієї позиції можна пов’язати з іменем Дж. Холтона, який
вважав, що наприкінці минулого століття в Європі виник і став
поширюватися рух, який проголосив банкрутство науки.
Всередині самої науки почали з’являтися "девіантні" лінії, тобто
такі, що відхиляються від загальноприйнятих норм і стандартів
наукового дослідження. Виник навіть новий термін: окрім
широковживаних – "паранаука" і "позанаукове знання" – стало
використовуватися поняття "анормальне знання". Воно вказувало
на факт наявності знання, що не відповідало прийнятій парадигмі.
Раніше анормальне знання завжди відкидалось. Однак факти з
історії науки свідчать про безпідставність надто швидкого
відкидання "божевільних ідей та гіпотез".

Отже, пізнання не обмежується сферою науки, знання існує і
поза межами науки. Поява наукового знання не відмінила і не
спростувала, не зробила непотрібними інші форми знання.
Водночас посткласична раціональність спонукає до цілісного
осмислення об’єкта як елемента складної голістичної системи з
урахуванням його зв’язків і взаємодій; при цьому дедалі більшої
ваги набувають суб’єктно-ірраціональні моменти, ймовірнісно-
статистичні закономірності, моделювання та втрата наочності.

Висновок. Отже, особливості посткласичної науки такі, що
зумовлюють актуальність діалогу між науковими і позанауковими
способами осягнення світу, наближення та інтеграції знань, які
виробляються природничими і гуманітарними науками. Віковічне
протистояння змінюється діалогом і співпрацею. Цього вимагає
реальність, яка постала перед сучасною людиною, вже не жорстко
детермінованою та впорядкованою, як раніше, а хаотичною,
непередбачуваною, ймовірнісною, одним словом, набагато
складнішою. Очевидно, що в такій ситуації настанова на
жорсткий раціоналізм недостатня. Людина має задіяти весь
арсенал засобів, методів, шляхів, напрацьованих упродовж
тривалої історії людства не лише наукою, а й розмаїттям форм
знання, що відрізняються від класичного наукового взірця та
стандарту й віднесені до сфери позанаукового знання.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ

Особливістю сучасності є формування нового типу суспільної
організації. Процес змін охоплює економічну, політичну,
соціокультурну і духовну сфери. Сприймаючи зміни крізь призму
явища, ми даємо їм одні характеристики, але осягаючи процеси
сутнісно, відкриваємо нові грані в їх сприйнятті та розумінніа .

В українській філософії проблемам глобалізації присвячено
праці таких учених, як В. Погорілко, П. Рабінович, В. Костицький,
Ю. Тодика, О. Білорус, І. Яковюк та ін. Ця проблема дискусійна,
оскільки стосується явища, котре перебуває в стані динамічних
змін. Наше завдання – виявлення головних ознак феномену
глобалізації як чинника, що впливає на всі сфери життя. Аналіз
передбачає систематизацію поглядів на глобалізацію та
виокремлення найістотніших її властивостей, а також
оцінка цього феномену.

Вперше запроваджений Т. Левітом у 1983 році термін
«глобалізація», походить відфранцузького слова «global» –
загальний.  У сутнісному вимірі поняття не є новим, адже перші
подібні теорії з’явилися ще у Стародавній Греції у вигляді ідей
космополітизму. Згодом ці ідеї трансформувались.

У ХХ ст. ідеї всесвітнього порядку  набули практичного
вираження у вигляді міжнародних організацій: Ліга націй, а після
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другої світової війни – ООН. Нині набули поширення три підходи,
які пропонують своє бачення глобалізації. Перший, апологетичний
– глобалізм (К. Омае, Т. Фрідман, М. Хорсман, М. Маршалл,
Е. Гідденс та ін.) – полягає в тому що, глобалізація трактується як
невідворотній процес домінування світового порядку над
національними державами і суспільствами. Другий, поміркований –
трансформаціоналізм (К. Уолтс, П. Герст, Г. Томпсон, У. Бек,
Д. Штігліц, Д. Гелд, Е. Макгрю) – полягає в тому, що сучасні
форми глобалізації не мають аналогів в історії, а держави й
суспільства в усьому світі зазнають глибоких змін, намагаючись
пристосуватися до світу. Третій, антиглобалізаційний –
альтерглобалізм (С. Амін, Ф. Утар, К. Агтитон, Н. Хомський,
Е. Тусен). Його представники стверджують, що глобалізація – це
переважно міф. У найзагальнішому плані це поняття означає
формування загального світового простору, зумовлене певною
універсальною нормативною системою.

Сучасні науковці по-різному пояснюють розвиток суспільства
в умовах глобалізаційних процесів. З одного боку, формуються
нові загальні цінності, а з іншого, ми є свідками зростання
соціального напруження, деформації традиційних гуманістичних
цінностей суспільства. Своєрідне бачення змісту глобалізації
пропонує американський дослідник Т. Фрідман: «…інтеграція
ринків, націй-держав і технологій, що дозволяє індивідам,
корпораціям і націям-державам досягати будь-якої точки світу
швидше, далі, глибше і дешевше, ніж будь-коли раніше». В умовах
цього явища суспільство набуває рис пластичності, намагається
стати відкритішим. Для того, щоб продовжувати розвиватись у
нових умовах, потрібно напрацювати високий ступінь терпимості,
слід орієнтуватися на вивчення процесів адаптації держав до
викликів глобалізованого світу. Водночас, аналізуючи основні риси
й ознаки глобалізації, ми обходимо стороною її сутність як таку. З
погляду феноменологічної редукції Гуссерля, поняття глобалізації
постає у значно складнішій проекції. Тож, осмислюючи
глобалізацію вже як феномен свідомості, ми можемо стверджувати,
що це своєрідна спроба загального охоплення людиною явища
життєвого світу засобами інтеграційних процесів.
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Отже, користуючись загальними уявленнями про глобалізацію,
окресливши поняття від властивостей до сутності, можна дійти
раціональних висновків, зокрема такого, що це продукт епохи
постмодерну, переходу від індустріальної до постіндустріальної
стадії економічного розвитку, який має позитивні та негативні
сторони в плані ціннісних деформацій традиційних суспільств.
Процес характеризує сучасний етап розвитку людства, не лише в
процесі історичного становлення, формування універсальних
загальновизнаних правових цінностей і принципів, які
опосередковуються загальними організаційними формами, а також
як смислова картина сутнього.

Іванна Бойчук (Київ)

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДІ

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до соціалізації
молоді, пов’язані з включенням її до не властивих попереднім
поколінням суспільно-економічних відносин, нових цінностей. За
цих умов виразніше виявляється проблема ролі молоді як суб’єкта
змін. Особистість тут постає не лише продуктом, а суб’єктом
вільної діяльності.

Людина – істота соціальна. Включеність особистості в
суспільні відносини відображає теза про першочергову роль
соціального спілкування в цьому процесі. Підлітковий вік
традиційно вважається найважчим у виховному відношенні.
Найчастіше труднощі підліткового віку пов’язуються зі статевим
дозріванням.

У розв’язанні складних завдань виховання особистості значна
роль належить вивченню вміння особистості спілкуватися. На
думку багатьох науковців, розвиток організаторських і
комунікативних якостей дуже важливий саме в підлітковому віці.
Саме в цей період життя спостерігається висока потреба у
спілкуванні при низьких комунікативних і організаторських
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навичках. Тому їх отримання – надзвичайно важливе завдання
цього етапу соціалізації.

У будь-якого індивіда є його окремі потреби – як фізіологічні,
так і психологічні, зокрема потреба в позитивних емоціях. І в усі
часи задоволення людиною цих потреб відбувалось у процесі
спілкування.

Потреба в комунікації з однолітками, яких не можуть замінити
батьки, виникає дуже рано і з віком посилюється. Відсутність
суспільства однолітків у дошкільнят негативно позначається на
розвитку комунікативних здібностей і самосвідомості [2].

Отже, особлива роль спілкування в підлітковому віці
висувається на перше місце. Воно відіграє важливу роль у
формуванні особистості. Відсутність навичок спілкування змушує
підлітка бути незадоволеним собою. Такі підлітки помітно
відстають у навчанні, нерідко конфліктують з дорослими й
однолітками. Неуспішність у спілкуванні з однолітками, батьками,
педагогами часто призводить до болісних переживань. Для того,
щоб їх уникнути, потрібно саме в підлітковому віці розвивати
комунікативні й організаторські навички. Не буде перебільшенням
поставити в залежність від рівня розвитку комунікативних навичок
особистості успішність професійної діяльності, активність у
суспільному житті, зрештою, приватне щастя кожного.

Ґендерні взаємини у молодіжному середовищі мають свою
специфіку, що зумовлено особливостями розвитку та соціальним
становищем цієї демографічної групи. У процесі ґендерної
соціалізації молоді люди набувають нового соціального статусу,
освоюють місце в системі соціальних відносин, осмислюють
власну ґендерну ідентичність, усвідомлюють відмінні риси
жіночої/чоловічої індивідуальності, переосмислюють значення
ґендерних стереотипів, настанов і статеворольової поведінки, які
припустимі для юнаків і дівчат, жінок і чоловіків [3, с. 59].

Ґендерні стосунки у молодіжному середовищі
характеризуються такими особливостями:

− ґендерні уявлення молоді здебільшого відповідають
стереотипам: чоловік забезпечує родину, дружина виховує дітей;
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− у спілкуванні юнаків і дівчат виникають комунікативні
труднощі, характерним є недостатній рівень культури
міжстатевих стосунків, відсутність адекватних знань і навичок
правильної побудови міжособистісних взаємовідносин;

− молоді люди не завжди правильно розуміють зміст
існуючих уявлень про шлюб, взаємини в сімї, розподіл сімейних
ролей, що в майбутньому веде до психологічної несумісності,
внутрішньосімейних конфліктів;

− невизначеність юнаків і дівчат щодо майбутнього
професійного та сімейного життя в ґендерному аспекті;

− звужені можливості для самореалізації та розвитку
особистісного потенціалу під тиском ґендерних стереотипів;

− молодь схильна до сприйняття та втілення в життя
партнерських ґендерних відносин, дотримуючись егалітарних
поглядів на кар’єру, професіоналізм і материнство;

− уявлення дівчат гнучкіші та змінюються в бік егалітарного
розподілу ґендерних ролей, тоді як уявлення юнаків залишаються
більш традиційними;

− юнаки й дівчата цікавляться питаннями взаємовідносин між
статями, прагнуть до аналізу міжособистісного спілкування;

− зростає вплив ґендерної освіти і ґендерного виховання [2].
Наведений перелік дозволяє дійти висновку, що ґендерні

стосунки в молодіжному середовищі характеризуються, з
одного боку, збереженням тиску патріархальних ґендерних
уявлень, а з іншого – посиленням егалітарних тенденцій, що
робить молодість сприятливим періодом для формування
гармонійних ґендерних стосунків, прищеплення навичок
взаємодії на засадах ґендерної рівності.

Головними чинниками, які визначають ґендерну соціалізацію
особистості, є сім’я, ЗМІ, література, мова, оточення. У процесі со-
ціалізації молода людина зазнає впливу системи ґендерних стере-
отипів – стандартних моделей поведінки, які напрацьовані в суспі-
льстві та базуються на відповідному тлумаченні понять «чоловіче»
й «жіноче». Ґендерні стереотипи спричиняють значний вплив на
процес соціалізації як дитини, так і дорослої людини, визначаючи
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напрям соціалізації. Ґендерними стереотипами наповнені різні
сфери людського життя, вони можуть мати як позитивний, так і
негативний вплив на свідомість і діяльність людини [5, с. 12].

Соціалізація молоді відбувається і в площині ґендерних
стосунків. У процесі дорослішання юнаки й дівчата здійснюють
пошук вдалого ґендерного «одягу», в цей період більше простору
для експериментів, більше можливостей для ризиків і пошуків.
Сім’ї транслюють уявлення про чоловічу й жіночу нормативність,
про «правильні» взаємини, про «правильну» презентацію
жіночого і чоловічого в суспільстві, тому діти з часом забувають
взаємозв’язок процесу дорослішання з ґендерною соціалізацією.

Сьогодні ґендерні стереотипи особливо у молоді помітно
змінюються, але це відбувається неоднаково серед різних груп
суспільства. Наприклад, стереотип жіночності та мужності,
який склався ще в минулому столітті, залишається актуальним
до цього часу.

Молоді люди часто висловлюють свою прихильність до
ґендерних стереотипів залежно від соціального середовища чи
психологічного клімату, що складається в малій соціальній
групі. Це вказує на використання механізму поступливості та
ідентифікації. Водночас люди, які відповідають нормам своєї
статі, особливо схильні до поведінки в межах статеворольових
стандартів, тобто частіше орієнтуються на механізми схвалення
[1]. Ґендерна ідентичність спрямована на відтворення
відповідних соціально зумовлених ролей, тому спочатку її
набуття залежить не стільки від нашого вибору, скільки від
певних біологічних і соціальних чинників, але згодом саме
людина змінює роль і моделі поведінки.

До основних трендів ґендерних відносин серед молоді можна
віднести, по-перше, те, що свідомо чи мимоволі молодь включена
у медіа-простір. Через інтернет-мережі, блоги вона бере участь в
обміні, дивиться нові фільми, стежить за музикою, за всіма
новинками. Тому ідеї, що розробляються та використовуються в
шоу-індустрії, сприймаються легко. Юнаки і дівчата схильні до
експериментів у будь-яких сферах життя: змінювати захоплення,
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пробувати себе в різних ролях, приміряти різний імідж тощо. По-
друге, ґендер – один із головних стрижнів дорослішання, дуже
багато досягнень і, навпаки, проблеми підліткового та раннього
молодіжного віку пов’язані саме з «ґендерною комунікацією»
юнаків і дівчат між собою. Тут пошуки своєї «правильної»
ідентичності – визначення своєї біологічної та статевої
ідентичності – найбільш очевидні. Ми не беремо крайні випадки,
але, як правило, найчастіше дівчина знає, що вона дівчина, а
хлопець знає, що він хлопець. Для того щоб виховати в собі таке
розуміння свого образу, своєї ролі, свого іміджу, потрібна
серйозна попередня робота. Якщо відійти від цих абстрактних
роздумів, то молодіжний ґендерний простір – дуже складне,
суперечливе явище, поєднане з більшою масою проблем, ніж у
дорослому житті. Молодь менш залежна від дорослого контролю
в цей період, вона вільніша [3].

Можливо, суспільство пройде ще тривалий шлях, перш ніж
бути готовим до використання нових способів виховання та
соціалізації.
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Ірина Зорченко (Харків)

ФІЛОСОФСЬКА СТРАТЕГІЯ «ΠΑΡΡΗΣΙΑ»
ЯК АНТИДОТ ВЛАДНИМ ТЕХНІКАМ

Обговорюючи комунікативні засади гуманітарного знання,
навряд чи вийде оминути такий яскравий концепт, як παρρησία.
Увагу широкої авдиторії до нього привернув Мішель Фуко у
пізні роки своєї творчості. В останніх лекційних курсах παρρησία
(паррезія) стала наріжним каменем його розробок та тлумачення
справи філософії як «політики істини» [2, с. 15]. У перекладі з
давньогрецької полісемантик «παρρησία» відсилає перш за все до
вільної вимови та повної відвертості у публічному просторі.
Таким правом на агорі могли користуватися тільки громадяни
поліса, і, користуючися ним, Еліни дуже пишалися самою
можливістю це робити. Фуко, екстраполюючи παρρησία до
площини сучасного філософсько-політичного дискурсу, суттєво
збагачує цей концепт новими змістами та конотаціями. Філософ
робить акцент на тому, що παρρησία – це перш за все
озвучування правди у реєстрі політики, причому таке її
висловлювання, яке відбувається «в умовах, коли сам факт
висловлення правди і сам факт говоріння про неї спричиняє або
може спричинити небезпечні наслідки для того, хто говорить цю
правду» [3, с. 70]. Як філософська стратегія, παρρησία виконує
декілька функцій: по-перше, вона допомагає створити вибухову
подію, адже вторгнення істини робить ситуацію відкритою
(особливо тоді, коли всі звикли до конвенційного замовчування
правди), по-друге, вона закладає базис для етики висловлення
правди, а по-третє, допомагає самій людині, яка є паррезіастом,
здобути себе в акті такої промови.

Наразі, здається, немає особливої потреби наголошувати на
тому, що політика цурається вільного проголошення правди та її
трансляції у неприкритому, нецензурованому вигляді. Це цілком
природна настанова політики: контролювати, дисциплінувати,
модерувати. Утримувати status quo дозволяє саме вишукана
брехня, усталені міфи та ідеологеми; виведення їх на чисту воду
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викликає турбулентність, переоцінку цінностей і порушення
політичного та соціального гомеостазу, чого політика уникає
усіма силами. Тут доречно згадати колоритний пасаж з відомих
«Умов свободи» Ернста Ґелнера про те, що «суспільство може
бути засноване не на істині, але виключно на брехні. Істина не
залежить від соціального устрою і не знаходиться ні в кого на
службі. Якщо залишити її неконтрольованою, вона врешті-решт
підірве авторитет будь-якої влади. Тільки ідеї, спеціально
винайдені та сконструйовані, а потім канонізовані та заморожені
за допомогою ритуалу, можуть скласти надійний фундамент
конкретного суспільного устрою» [1, с. 42-43].

На тлі цього, враховуючи, що «реальність філософії
перевіряється політикою» [3, с. 239], зрозуміло, що така
диспозиція є викликом для філософа і провокує його на певне
реагування. Попри всю позасвітовість (Weltlosigkeit у дусі Ганни
Арендт), індивідуалізм та намагання просочитися крізь світ так,
щоб він не впіймав, філософ відчуває певне тривожне «noblesse
oblige» по відношенню до суспільства. Навіть ті з мислителів,
хто проголосив себе «несвоєчасними», все одно намагаються
залишити якісь «послання в пляшках» наступним поколінням,
тому що тільки так здобувається верифікація власного
філософування.

Παρρησία, як вільне говоріння правди попри небезпеку і
загрози, несе оздоровчий ефект для суспільства. Це потужний
антидот до будь-яких маніпулятивних політтехнологій.
Паррезіаст є та людина, яка спроможна в потрібний час
вигукнути сакраментальну формулу «Король голий!» та
встромити запальний ґніт в купу ідеологем та соціальних міфів.
У цьому сенсі її можна представити різновидом комунікативної
дії; її антипод, мак’явеллістський цілераціональний підхід,
налаштований виключно на досягнення своєї мети, причому
будь-якими засобами – хоч лисицею, хоч левом, не відчуваючи
при цьому жодних зобов’язань будь до кого.

В «Управлінні собою та іншими» Фуко наводить дуже вдале та
емблематичне порівняння політики і філософії із двома
різновидами медицини – рабською та вільною [див. 3, с. 243].
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Медицині для рабів притаманний рабський підхід у дусі
прескрипцій, ліків, при принциповій неспроможності змінити
modus vivendi; медицина вільних людей базується на добрій волі та
глибокому розумінні необхідності змінитися самому, аби
вилікуватись. Цим типам медицини відповідають політика (у вимірі
біовлади) та філософія. Несамостійність мислення і ментальна
кволість шукають собі господаря, який з усіма мак’явеллістичними
витівками буде диктувати, що робити; тоді як сильна воля та жага
до незалежності і готовність витримати вантаж та відповідальність
істини обирають шлях філософії та παρρησία.

У цій констеляції філософія і політика виступають
антагоністами, які все ж таки доповнюють та верифікують одне
одного. Врешті-решт, треба визнати, що не кожному притаманна
маніфестована Мішелем Фуко «мужність істини»: завжди були і
є ті, хто свідомо не хочуть розлучатися зі статусом
«неповнолітніх із власної провини» (І. Кант). Такими опікується
біовлада. Але щоб їхнє життя у певний момент не стало
нестерпним, παρρησία, як постійний заклик до сумління
філософа, змушує останнього бути пильним та не втомлюватись
говорити правду. Публічний простір має бути насиченим
паррезіастами, що відстежують зловживання та застерігають від
них, адже, як було сказано одним з класиків, ціною нашої
свободи є тільки вічна пильність.
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Петро Дениско (Полтава)

НЕДОВІРА ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВІДДАНОСТІ
В ОПОСЕРЕДКОВАНИХ НОВИМИ КОМУНІКАЦІЙНИМИ

ТЕХНОЛОГІЯМИ ІНТЕРАКЦІЯХ МІЖ ЛЮДЬМИ

Коли на початку 1990-х Ентоні Ґідденс сформулював концепцію
«чистих» стосунків (pure relationships) у книзі «Трансформація
інтимності» (1992), він говорив про стосунки між людьми під час
безпосередніх інтеракцій, тому в нього й не було прикладів,
пов’язаних з інтеракціями, опосередкованими мобільними
телефонами та Інтернетом. Однак у сучасному світі ми живемо в
суспільстві мереж: на роботі та дозвіллі ми активно користуємося
комп’ютерами, різноманітними комунікаційними ґаджетами і
дивайсами, спілкуючись з іншими на відстані й у такий спосіб
підтримуючи стосунки дистанційно. Ґідденсова модель «чистих»
стосунків, на мою думку, досить влучно характеризує особливості
стосунків між сучасними людьми, що постійно комунікують
дистанційовано завдяки мобільному зв’язку й Інтернету.

Як вважає Ґідденс [5, с. 126; 7, с. 137], одна з важливих рис
«чистих» стосунків полягає в тому, що кожен із партнерів може
розірвати «чисті» стосунки будь-якої миті, оскільки рівень
відданості (commitment) у цих стосунках є низьким. Стосунки з
високим рівнем прихильності до іншої людини нерідко
завершуються серйозною психічною травмою, тому сучасні люди,
підтримуючи одне з одним «чисті» стосунки, менше ризикують,
бо в такий спосіб вони убезпечують себе від майбутніх ризиків,
пов’язаних зі стосунками. Іншими словами, «чисті» стосунки за
своєю суттю є поверховими, слабкими, крихкими стосунками, які
розриваються при найменшому дискомфорті чи труднощах. У
таких видах близьких стосунків, як дружба чи кохання,
неминучими є суперечки, періоди кризи, явні чи приховані
конфлікти, невдоволення чимось, однак партнери у «чистих»
стосунках не налаштовані за будь-яку ціну долати всі тертя і
повсякчас іти на компроміс, особливо коли декілька проблем у
стосунках нашаровуються одна на одну. Для них стосунки не
передбачають важкої роботи, надмірних витрат часу й зусиль,
зайвих негативних переживань, а тому як тільки вони починають
сприймати стосунки з іншою людиною як баласт або ж як
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черевики, що зносилися, то одразу ж прагнуть їх позбутися, не
намагаючись спільно розв’язати проблеми, що-небудь змінити у
стосунках і врешті-решт їх зберегти. Це також можна пояснити на
прикладі характеру зв’язку стосунків із майбутнім. Відданість
(commitment) і довіра (trust) – це істотні, внутрішньо притаманні
будь-яким людським стосункам компоненти, які обов’язково
імплікують певну орієнтацію стосунків на майбутнє. Якщо
відданість у стосунках [9, с. 51-52] – це дотримання певного типу
(визначення, моделі) стосунків під час комунікації з іншими, а
також зобов’язання зберігати цей тип стосунків і надалі, то довіра
[1, с. 80-83; 8, с. 17-18, 29-31] – це позитивне очікування того, що
в майбутньому інша людина буде діяти у ваших інтересах і не
поведеться з вами нечесно та негідно.

Стосунки з високим рівнем відданості й довіри неминуче
проектують довготривалу перспективу стосунків у майбутньому
та позитивно забарвлюють таке майбутнє, хоча, може, насправді
такі стосунки й не триватимуть надто довго, проте здебільшого
така проекція майбуття згодом таки справджується, оскільки вона
діє як пророцтво, яке здійснюється лишень тому, що його
проголосили. А ось стосунки з низьким рівнем відданості й довіри
проектують себе лише на найближче майбутнє. Саме такими і є
«чисті» стосунки: це стосунки hic et nunc, стосунки без далекої
перспективи, в яких проекція майбутнього невизначена, а її
характер передає формула «поживемо – побачимо». Так, на
противагу колишній романтичній любові, що ґрунтувалася на
високому рівні відданості закоханих і прагнула бути любов’ю
назавжди, до кінця життя, сучасна конфлюентна любов, за
Ґідденсом [7, с. 61–62], репродукує модель «чистих» стосунків,
тому не передбачає ні «назавжди» (for ever), ні «ти такий лише
один» чи «ти така лише одна» (one and only).

На думку Кеннета Ґерґена [4, с. 203-204], сучасні
комунікаційні технології активно підштовхують людей вступати у
значну кількість стосунків і разом із цим руйнують міцні зв’язки
між людьми, схиляючи їх до поверхових стосунків зі слабкою
відданістю. Як відомо, ініціювати віртуальні зв’язки в соціальних
медіа набагато легше, ніж у реальності, однак і розірвати їх,
позбувшись колишніх «френдів», теж набагато легше. На дзвінок
неприємної вам людини можна не відповідати або ж швидко
завершити його на своєму мобільному чи смартфоні одним
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коротким порухом пальця, у такий спосіб натякнувши іншій
людині чи на своє невдоволення стосунками, чи на їх розрив. У
цьому контексті З. Бауман [3, с. 62] навіть говорить про нову
легкість у розриванні електронних контактів.

Зрештою, Ґідденс [7, с. 138-139] прямо не каже, що в
«чистих» стосунках рівень довіри неодмінно низький. Він прагне
лише довести, що в таких стосунках довіра розвивається на ґрунті
саморозкриття: партнери практикують обопільне саморозкриття, і
це стимулює їх довіряти один одному. Або, як твердить Ґідденс
[6, с. 121] в іншій книзі, довіра у стосунках перетворюється на
проект, над яким учасники працюють, реалізуючи взаємне
саморозкриття. Тобто початково довіри як такої немає, однак із
часом її можна «напрацювати». Дивно, чому Ґідденс вважає це
винятковою особливістю «чистих» стосунків, адже поступове
формування довіри в людських стосунках, яка не виникає миттєво
й автоматично, а також кореляція між рівнем довіри та рівнем
саморозкриття, є загальним правилом безвідносно до моделі
стосунків. На мою думку, рівень довіри в «чистих» стосунках не
може бути високим, що зумовлено не лише поверховістю й
крихкістю цих стосунків та невизначеною проекцією
майбутнього, а й іншими чинниками, на які слід вказати.

Окремі дослідники феномену довіри [1, с. 409-423; 8, с. 1-14]
давно говорять, що ми живемо в епоху тотальної недовіри: колеги
по роботі, керівники та підлеглі, чоловіки та жінки недовіряють
одне одному, як недовіряють і громадяни – політикам, одні
народи – іншим народам, споживачі – виробникам товарів, глядачі
й читачі – засобам мас-медіа. Сучасне західне суспільство – це
суспільство недовіри, в якому співпраця між людьми
розладналась, і саме в такому суспільстві тільки й могла
виникнути та поширитися модель «чистих» стосунків. Хоча
можна назвати цілу низку чинників, унаслідок яких довіра нині
занепадає, проте передусім слід звернути увагу на мережеву
організацію сучасного західного суспільства, яка спонукає до
недовіри, що вже аналізував Рассел Гардін [8, с. 8-9, 13-14].

У суспільстві мереж індивіди постійно змушені вступати в
інтеракції (як безпосередні, так і опосередковані новими
комунікаційними технологіями) з багатьма людьми, яких вони
не знають, а тому недовіра тут – це звичне ставлення.
Користувачі соціальних медіа в Інтернеті зазвичай не знайомі в
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повсякденному житті, а під час своїх віртуальних інтеракцій
фізично відокремлені й невидимі, якщо тільки не
послуговуються веб-камерою. Через це їм надзвичайно складно
зрозуміти, наскільки щирими і правдивими з ними є їхні
партнери за онлайн-інтеракціями. Віртуальне «Я» може цілком
збігатися з актуальним «Я», частково збігатись, або взагалі не
збігатись. Щоб користувач міг порівняти віртуальне та актуальне
«Я» іншого, він мусить знати цього індивіда за безпосередніми
інтеракціями у повсякденному житті. Без такого попереднього
знання віртуальне «Я» іншого для користувача – це
непроникний, непрозорий мур, який цілком приховує актуальне
«Я» іншого, це «істина в останній інстанції», яка вже не істина, а
лише фікція. За таких обставин у соціальних медіа в Інтернеті
між користувачами неодмінно домінуватимуть недовіра,
відсутність довіри (нейтральний стан між довірою і недовірою)
та слабка довіра, бо для того, щоб довіряти іншій людині,
потрібно її знати, передусім знати її інтенції та мотиви, а
довіряти людині, яку не знаєш, украй складно. Дослідники [2,
с. 81] згадують історію офіцера армії США на ім’я Кессем Сале,
який електронною поштою крутив віртуальні романи з
п’ятдесятьма (!) жінками одночасно, “підчепивши” їх на сайті
знайомств. Цікаво, що в реальному житті цей чоловік мав
законну дружину, а тому він обманював і її, і п’ятдесят інших
жінок, які, звісно, не знали про існування одна одної. Цей
приклад не лише демонструє, як особливості Інтернет-
комунікації сприяють успішному обману, а й свідчить про появу
нового феномена в сучасному світі – віртуальної зради.

Отже, такі істотні характеристики «чистих» стосунків, як недо-
віра (слабка довіра, відсутність довіри) та низький рівень відданості
чітко виявляються в сучасних індивідів, які постійно вступають в
опосередковані новими комунікаційними технологіями інтеракції і
часто змушені мати справу з людьми, яких вони не знають.

Література
1. Штомпка П. Доверие – основа общества / Петр Штомпка ; [пер. с

польск. Н. Морозовой]. – М. : Логос, 2012. – 440 с.
2. Albright J. M. How do I love thee and thee and thee: self-presentation,

deception, and multiple relationships online / Julie M. Albright // Online
Matchmaking / [edited by M. T. Whitty, A. J. Baker, and J. A. Inman]. –
New York, NY : Palgrave Macmillan, 2007. – P. 81–93.



346

3. Bauman Z. Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds / Zygmunt
Bauman. – Cambridge : Polity Press, 2003. – 164 p.

4. Gergen K. J. The self in the age of information / Kenneth J. Gergen // The
Washington Quarterly. – 2000. – Vol. 23, No. 1. – P. 201–214.

5. Giddens A. Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of
Modernity / Anthony Giddens, Christopher Pierson. – Cambridge :
Polity Press, 1998. – 234 p.

6. Giddens A. The Consequences of Modernity / Anthony Giddens. –
Cambridge : Polity Press, 1990. – 188 p.

7. Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and
Eroticism in Modern Societies / Anthony Giddens. – Stanford, CA :
Stanford University Press, 1992. – 214 p.

8. Hardin R. Trust / Russell Hardin. – Cambridge : Polity Press, 2006. – 206 p.
9. Watzlawick P. Pragmatics of Human Communication: A Study of

Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes / Paul Watzlawick,
Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson. – New York, NY : W. W.
Norton & Company, 1967. – 288 p.

Дарія Логвінова (Чернівці)

ФЕНОМЕН МІГРАЦІЇ:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Міграція населення як специфічне явище соціальної системи і
культури зумовлене різноманітними соціально-історичними
умовами, обслуговує певні об’єктивні потреби існування та розвитку
людського суспільства та забезпечує колективний характер
людського буття. Значною мірою міграція є виявом соціальної
діалектики, й саме тому може становити предмет досліджень у
соціальній філософії. До цього феномену людського способу буття
належать чимало факторів і структур життєдіяльності різного плану
– історичних, економічних, соціальних, психологічних, духовно-
релігійних, ідеологічних тощо [3, с. 20].

Актуальність дослідження феномену міграції, аналізу
сутності, детермінант і причин флуктуації міграційних потоків
визначається потребою в осмисленні перелічених вище
взаємозв’язків у контексті існування сучасного суспільства та
становлення суспільства майбутнього, а також у контексті
діалектики соціо- та антропоцентризму.
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Комплекс питань, який становить проблему міграції,
стосується її сутності, сукупності ключових домінант, типології
форм, функцій і генезису, що створює перетин змістовно-
сутнісних, причиново-цільових і функціональних аспектів
феномену міграції. Всі вони певним чином вивчаються сучасними
дослідниками, особливо в таких аспектах, як демографічний,
економічний, політичний, безпековий, виживання населення та
багатьох інших [див.: 3, с. 21].

Але незважаючи на те, що поняття міграції досить часто
використовують у сфері соціально-гуманітарного знання [див.: 1,
с. 17], все ж є підстави вважати, що цей термін розроблений
недостатньо, передусім бракує присвячених йому теоретичних
досліджень. Ми припускаємо, що саме в дослідницькому полі
соціальної філософії можна усунути цю теоретичну лакуну, адже
тут феномен міграції можна трактувати одразу в трьох значеннях:
як щось феноменально подане в об’єктивованих наукових описах;
як певний феномен свідомості, який вимагає аналізу; як
концептуальне утворення, що є результатом поєднання різних типів
філософського та наукового аналізу. Водночас означена
гетерономність робить предмет дослідження складним і мінливим.

Враховуючи зазначене, теоретичним підґрунтям для
проведення аналізу цієї проблеми можна обрати саме
нормативний паттерн соціальної філософії. Нормативна соціальна
філософія послуговується концепцією Gesellschaft, яка була
запропонована представниками класичної німецької соціологічної
школи [5] й акцентує увагу на ролі інтенціональних
характеристик людської діяльності при вивченні різноманітних
соціальних явищ. Інтенціональний чи, іншими словами,
індивідуалістичний підхід до аналізу соціального в сучасній науці
розвивається в межах елементаризму [див.: 1, с. 18]. Він вимагає
розуміти суспільство виключно через вивчення індивідуумів, які
його утворюють, (тобто через антропоцентризм).

Тому задля досягнення поставленої мети варто звернутись і
до філософських основ лібералізму, а саме до принципів, згідно з
якими право на індивідуальну свободу в суспільстві є
фундаментальним, а саме суспільство розуміється як асоціація
громадян – Gesellschaft (спільнота), попри те, що за своєю
онтогенетичною природою вона – Gemeinschaft (суспільство) [5].
Зокрема теоретичною основою дослідження можуть слугувати
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праці російських авторів з проблем ліберальної філософії –
Н. Маліновскої, Є. Гутова, І. Баркової та ін., а також ідеї
ліберальної думки сучасності (пов’язані з іменами Дж. Роллза,
Р. Дворкіна, Б. Аккермана та ін. [див.: 2, с. 8–10].

Міграція має різні форми і напрями залежно від різних типів
суспільства [див.: 3, с. 22]. Традиційні суспільства переважно осілі,
тому їм як у психологічному, так і в соціокультурному плані, важко
брати активну участь у просторовому переміщенні. У таких
суспільствах міграція має досить низький рівень впливу на
трансформацію суспільства. Натомість для сучасного суспільства,
де рух населення прямо пропорційний розвитку виробничих
процесів, більш типовим є переважання об’єктивного чинника
міграції, тут вона індексує вибірковість населення до якості
соціального середовища. Міграція у пост-сучасному суспільстві
досліджується в контексті прав людини на вільне переміщення у
світі, що інтегрується, міркування щодо якісних показників
природного та соціального середовища стають вторинними.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя відбувається
руйнування старого світового порядку, інтенсифікація
глобалізаційних процесів. Тому важливо приділити увагу
взаємозв’язку процесів глобалізації та модернізації з напрямами
та формами міграційних потоків, адже глобалізація політичної
сфери, перехід влади від національної держави до
транснаціонального економічного простору має значні наслідки.

Зважаючи на зазначений аспект впливу на міграційні процеси
нами було сформульовано гіпотезу про те, що основу
економічних міграційних переміщень відображає теорія та
практика модернізації. Під модернізацією тут ми розуміємо ідею
існування центру світового соціально-історичного простору,
довкола якого розгортаються всі економічні процеси [див.: 1,
с. 19]. Натомість основу політичних міграційних переміщень
репрезентує теорія та практика глобалізму, при цьому глобалізм
як розширення простору і часу до масштабів всього світу і
відмова від визнання центру – Заходу інспірує детермінацію
суспільства не лише рівнем техніко-економічного та соціально-
економічного розвитку, а й політичними організаціями та
установами [див.: там само]. При цьому глобалізація з
безособового процесу перетворена на процес, який враховує
свідомість та практичну діяльність колективних суб’єктів історії.
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Сучасні глобалізаційні процеси поєднують інтеграційні та
дезінтеграційні тенденції: процеси злиття та уніфікації, висування на
перший план гомогенного, транснаціонального та крос-культурного
поєднуються із збереженням та посиленням локальних та регіо-
нальних відмінностей, заохоченням різноманіття. Отже, спостерігаємо
соціальний парадокс – міграції як одночасно складник і наслідок
глобалізації, що, з одного боку, дестабілізує суспільство, а з іншого –
слугує чинником консолідації, оскільки без флуктуації міграційних
потоків сучасне та пост-сучасне суспільство не може існувати.

Враховуючи сказане, ще раз підкреслимо потребу здійснення
комплексного дослідження міграції як соціального феномена,
виявлення його ключової причиново-наслідкової парадигми та
вироблення низки рекомендацій для більш зваженого  підходу до
попередження та розв’язання пов’язаних з процесами вимушеної
міграції населення проблем. Навіть незважаючи на наявність
проблемних аспектів досліджуваного явища, міграція як провідна
домінанта формування сучасного суспільства та геопланетарної
цивілізації може стати символом відкритості суспільства та
умовою його соціального збагачення, а також сприяти
перетворенню всіх типів суспільств на суспільство громадянське.
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Антон Лукашевич (Чернівці)

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Сучасне суспільство України переживає новий етап у своєму
демократичному розвитку, що зумовлює неодмінність прийняття
відповідальних рішень і вчинення кардинальних дій у процесі
державотворення. Комплекс відносин у системі держава–
суспільство–громадянин вимагає суттєвого перегляду з урахуванням
нових тенденцій, що продиктовано тими зобов’язаннями, які взяла
на себе оновлена українська держава на шляху до європейського
майбутнього перед власним народом. Визначним моментом у цій
роботі є формування та вдосконалення публічної служби.

Реформування такої важливої галузі стає можливим завдяки
вивченню досвіду і запозиченню правового та соціологічного
інструментарію передових демократичних країн Західної Європи і
США, з урахуванням національної специфіки та інших умов, що
склалися на території пострадянського простору.

У радянські часи єдиним видом публічної служби в УРСР
була лише державна служба, хоча й була проголошена як “влада
рад”, що прямо вказувало на широкі повноваження місцевого
самоврядування. Однак це не набуло реального втілення, існуючи
лише формально. Швидка розбудова регіонального
самоврядування, виникнення муніципальної служби з відповідним
юридичним забезпеченням і закріпленням на законодавчому рівні
зумовила становлення публічної служби в Україні.

У сучасному законодавстві поряд із терміном “державна
служба” використовується визначення “муніципальна служба”,
які разом становлять два різні види публічної служби в Україні.
Проте адміністративне законодавство дає досить суперечливе
визначення публічної служби, включаючи до публічних
службовців суддів, політичних діячів та інші категорії. Згідно зі
ст. 3 п. 15 Кодексу про адміністративне судочинство «публічна
служба – це діяльність на державних політичних посадах,
професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба,
альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша
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державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування» [1].

Невизначеність самого поняття публічної служби і недоліки в
законодавстві створюють перепони на шляху до формування та
майбутнього вдосконалення публічної служби. Потрібно уточнити
визначення функцій та ознак публічної служби, функціями якої
повинні стати:

1. Створення форми залучення осіб – особливого
адміністративно-правового акту призначення на посаду, завдяки
чому особа набуватиме статусу публічного службовця (державного
чи муніципального).

2. Відмежування осіб, які служать в органах влади чи місцевого
самоврядування, маючи владні повноваження за посадою задля
виконання завдань і функцій держави, спрямованих на забезпечення
публічного інтересу, та осіб, які працюють у таких органах, маючи
права й обов’язки, не пов’язані з зі здійсненням публічного
управління [див.: 3, с. 164].

3. Визначення органів, призначення на посаду в які
пов’язуватиметься з набуттям особою статусу публічного
службовця. Неодмінною умовою  віднесення службовців до категорії
публічних є професійний характер здійснення повноважень за
посадою. Отже, публічна служба має стати продуктом реалізації
народом влади через державне функціювання, яке буде спрямоване
на забезпечення публічних інтересів.
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Софія Путиліна (Чернівці)

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КОРПУСУ
СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В УМОВАХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Системи державного управління багатьох європейських країн
нині переживають процеси всебічної модернізації: державний
сектор комплексно переходить від «бюрократичної моделі» до
концепції публічного менеджменту. І це не дивно, адже
професійний публічний менеджмент є основою функцію місцевої
влади у будь-якій демократичній державі.

Головною передумовою реформування системи місцевого
самоврядування в Україні є спроможність місцевих влад ефективно
реалізовувати дедалі зростаючу кількість повноважень, що
передаються їм органами виконавчої влади з метою надання
якісніших послуг населенню. У контексті розпочатої в Україні
реформи державного управління пріоритетного значення набувають
питання розвитку професійної компетентності як державних
службовців, так і посадових осіб місцевого самоврядування [2].

Хочемо наголосити, що основи розвитку системи навчання
працівників органів місцевого самоврядування має бути викладено
в національній стратегії, розробленій за участю широкого кола
громадськості, представників органів державної влади та місцевого
самоврядування, їх асоціацій, освітніх установ і неурядових
організацій. Серед інших державних органів, що займаються
питаннями навчання місцевих депутатів і муніципальних
службовців, слід насамперед згадати Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню при Президентові України. При фонді утворено
Центр ділового співробітництва, який співпрацює на контрактній
основі безпосередньо з органами місцевого самоврядування. Проте
неабияким недоліком цієї роботи є її несистемність та
фрагментарність, вона не впливає істотно на ситуацію в галузі
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування.

На думку спеціалістів, існує потреба створення в системі
виконавчої влади єдиного координуючого органу з питань
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місцевого та регіонального розвитку. Обґрунтовується це рядом
чинників. По-перше, реалізація адміністративно-територіальної
реформи в Україні потребує наявності єдиного політичного центру,
відповідального за здійснення реформи (необхідність політичного
керівництва та виконавчого органу з постійним штатом
професійних працівників). По-друге, слід здійснити політичну
реформу, зокрема передати значні функції у сфері вироблення та
реалізації державної регіональної політики від Президента України
Кабінету Міністрів, як центральному органу виконавчої влади. По-
третє, орієнтація на європейську інтеграцію як пріоритетний курс
державної політики України (однією з рекомендацій Євросоюзу є
створення центрального органу виконавчої влади, який опікувався
б питаннями регіонального та місцевого розвитку) [1]. На мою
думку, названі причини є предметом обговорення та дискусій для
вироблення спільної точки зору.

Слід зазначити, що питання інституціоналізації державної
політики у сфері місцевого та регіонального розвитку порушувалися
під час багатьох конференцій і семінарів. Проте українські фахівці та
політики поки що не дійшли згоди щодо статусу нового органу,
відповідального за питання місцевого та регіонального розвитку,
його місця в системі державної влади. Тобто необхідні подальші
дискусії для досягнення консенсусу з цих питань.

У зв'язку із запровадженням нової, пропорційної, системи
виборів до органів місцевого самоврядування значно підвищився
вплив політичних партій на суспільно-політичні процеси на
місцевому та регіональному рівні. Тож вважаємо, що під час
модернізації національного законодавства з питань місцевого
самоврядування слід вивчити, проаналізувати та використати
зарубіжний досвід залучення політичних партій до процесу навчання
депутатів органів місцевого самоврядування, і насамперед під час
розробки проекту нового закону України «Про політичні партії».

Органи місцевого самоврядування України потребують певної
кількості інструментів для того, щоб визначитися з підрозділом, який
має займатися навчанням муніципальних службовців [4]. У
більшості випадків цю роль виконує відділ кадрів, однак потрібен
окремий підрозділ, який професійно займався б питаннями навчання
муніципальних службовців. На думку науковців В. Толканова,
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А. Гука, саме відділ кадрів повинен планувати навчання для
працівників відповідної організації, розробляти та впроваджувати
його стратегію, окремі навчальні модулі, що мають відповідати
специфічним потребам окремих службовців, а також здійснювати
оцінку результативності навчання.

У багатьох європейських країнах національні асоціації органів
місцевого самоврядування є впливовими структурами, які
здійснюють навчання депутатів місцевих та регіональних рад. Щодо
вітчизняного досвіду в цій галузі, то слід насамперед згадати про
Асоціацію міст України і українську Асоціацію місцевих та
регіональних влад, діяльність яких у сфері навчання депутатів та
працівників органів місцевого самоврядування досить потужна.
Водночас для поліпшення якості навчання посадових осіб органів
місцевого самоврядування треба зміцнювати роль національних
асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування України, підвищувати їх правовий і законодавчий
статус. Потрібно залучати асоціації органів місцевого
самоврядування до розробки та здійснення навчання депутатів і
муніципальних службовців без відриву від виробництва, бо це
значно поліпшить результати навчання. Метою навчання державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має стати
підготовка таких фахівців, які були б спроможні професійно й
відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати
новітні соціальні технології з урахуванням реального стану і
прогнозів соціально-економічного та політичного розвитку країни,
ефективно здійснювати реформи [3].

Тож, оскільки органи місцевої влади покликані забезпечити
надання соціальних послуг у спосіб, найближчий до громадянина,
то покращити ситуацію може широке співробітництво державного
та недержавного секторів. Громадські організації згідно із
законодавством України слід розуміти і розглядати не як окремий
та ізольований елемент демократії, а як форму, спосіб
безпосередньої участі громадян в управлінні, як органічний та
невід'ємний елемент системи місцевого самоврядування, зокрема
в питаннях, що стосуються навчання посадових осіб органів
місцевого самоврядування.
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Наталя Плонська (Чернівці)

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ «НАЦІЯ»

Ведучи мову про еволюцію етносоціологічного знання, варто
звернути увагу на наукову діяльність італійського мислителя
Джамбатіста Віко (1668-1744).  Є всі підстави вважати його одним
із перших соціологів політики та  етнологом. Своєю працею
«Засади нової науки про загальну природу націй» [3] він підняв
філософію історії на новий, вищий для свого часу щабель і заснував
новий напрям – соціопсихологію народів. Дж. Віко вважав, що
людство в особі націй розвивається в силу своїх внутрішніх
соціальних, етичних і моральних причин. Як людина у своєму
житті, за словами італійського вченого, від народження до смерті
переживає три періоди – дитинство, юність і зрілість, так і кожен
народ у своєму розвитку, від народження до загибелі, проходить
три епохи – божественну, героїчну і людську. При цьому він
вважав, що всі народи розвиваються паралельно. Усі нації, на
думку Дж. Віко, і це позитивна сторона його вчення, як варварські,
так і культурні, якими б величезними проміжками місця і часу вони
не відокремлювалися, дотримуються трьох вічних і загальних
звичаїв: релігійних (соціальних) обрядів, шлюбів і поховання. З цих
трьох речей починається культура, стверджує вчений. Народ,
досягнувши зрілості, приходить до занепаду. Потім настає новий
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колообіг. Отже, він намагався обґрунтувати теорію історичного
колообігу, чим здійснив досить сильний вплив на весь наступний
розвиток соціальних і політичних наук.

У західний соціології політиці та етносоціології одним із
перших, хто спробував обґрунтовувати правомірність твердження
про те, що формування націй багато в чому залежить від
етнокультурної спадщини попередніх їм етнічних спільнот і від
етнічної мозаїчності населення тих територій, на яких і відбувається
становлення націй, був Е. Сміт. Ця залежність слугує в нього
підставою виокремлення «територіальні» та «етнічні» нації [10].

Територіальна концепція нації в його розумінні – це населення,
що має спільне ім’я, володіє історичною територією, загальними
міфами й історичною пам’яттю, спільною економікою, культурою і
має загальні права й обов’язки для своїх членів [8, с. 174-175].
Етнічна концепція нації пише він «прагне замінити звичаями і
діалектами юридичні коди й інститути, що утворюють цемент
територіальної нації...» [10. с. 177]. Важливо також відзначити, що
Е.Сміт вважає ці концепції лише ідеальними типами, моделями, у
той час як насправді «кожна нація містить риси як етнічної, так і
територіальної» [10, с. 300].

Е.Кисрієв пропонує «по-новому поглянути на «конфлікт» двох
основних, здавалося б, несумісних підходів до тлумачення поняття
нації» [6, с. 68.]. Він упевнений у тому, що «їхня конфліктність
лежить не у площині змісту, а в практиці конкретного історичного
процесу» [6. с. 70-71]. Суть проблеми цей дослідник бачить у тому,
що «соціально-політична єдність не буде стійкою без певної
уніфікації всього етнічного розмаїття в ній..., у той час як етнічна
єдність на певному етапі розвитку свого буття може придбати
самосвідомість і поступово входити у процес національного
(політичного) самовизначення» [6, с. 82]. Саме такого роду
конкретні ситуації, на думку Е. Кисрієва, «породжують
«концептуальні» розбіжності у визначенні нації».

Однак нам видається, що суть розбіжностей у трактуванні
нації виникає не з відзначених метаморфоз етнічного і політичного.
Концептуальні антагонізми породжені принципово різним
розумінням етнічного як такого: трактуванням нації як стадії в
розвитку єдиного етнічного співтовариства – в одному випадку, і
принципово позаетнічного розуміння нації як співгромадянства, в
іншому. Суть конфлікту не в тому, що один термін використовують
для пояснення різних соціальних субстанцій, а в тому, що одна з
цих субстанцій – міф. Поза цим конфліктом суперечка про змістову
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насиченість поняття «нація» – суто термінологічна й така, що
передбачає досягнення розумного консенсусу.

Інший відомий дослідник Р. Абдулатіпов, пояснюючи та
аналізуючи різні концепції націй, зауважує, що у нас (на відміну
від Заходу) «цілком інші погляди на розвиток нації. Нації тут
постають як етнокультурні утворення, прив’язані до певної
території, зі своїми традиціями, звичаями, моральністю тощо»
[1, с. 201]. Він дає таке визначення: «Нація – це культурно-
історична спільність із самобутніми виявами мови, традицій,
характеру, всього різномаїття духовних рис. Життєдіяльність
нації... тривалий період пов’язаний із певною територією. Нації –
найважливіші суб’єкти політичного, соціально-економічного і
духовно-морального прогресу держави» [1. с. 303].

У Західній Європі першою і тривалий час єдиною
концепцією нації була територіально-політична концепція,
сформульована енциклопедистами, які розуміли націю як
«соціальну групу людей, котрі живуть на одній території та
підкоряються одним законам і правителям» [7, с. 32]. Саме тоді
нація була усвідомлена як співтовариство, оскільки ідея
спільності національних інтересів, ідея національного братерства
переважала в цій концепції над будь-якими ознаками нерівності
й експлуатації всередині цього співтовариства.

В епоху формування національних держав націю розуміли як
об’єднання громадян, як волю індивідів, реалізовану через
суспільний договір. Відображенням цієї тези й було знамените
визначення нації як щоденного плебісциту, дане К. Реннером у
його Сорбонській лекції 1882 року. Можна навіть сказати, що
термінологічну довершеність поняттю «нація» дав саме К. Реннер
наприкінці ХІХ століття у книзі «Нація і держава», як вважають
автори «Політологічних та соціологічних студій» Чернівецького
національного університету [9].

Згодом, у другій половині минулого століття, в науковій
полеміці про природу нації та націоналізму в західній науці
утверджується традиція, в основі якої закладене сформульоване
Х. Коном розуміння «націоналізму як первинного, формуючого
чинника, а нації – як його похідної, продукту національної свідо-
мості, національної волі та національного духу» [11].  У працях його
найбільш відомих послідовників утверджується й закріплюється
висновок про те, що «саме націоналізм породжує нації, а не навпаки»
[4, с. 127.], що «націоналізм не є пробудження націй до
самоусвідомлення: він винаходить їх там, де їх не існує» [2, с. 31].
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Цікаво, що цілий ряд дослідників не дають визначення нації.
Наприклад, Г. Сетон-Вотсон дійшов висновку, що «неможливо
дати яке-небудь наукове визначення нації, незважаючи на той факт,
що цей феномен існує тривалий час і буде існувати у майбутньому»
[12]. Інший вчений Е. Гобсбаум свою працю [5], присвячену цій
тематиці починає з того, що відмовляється від будь-яких спроб
дати апріорне визначення нації. Він називає «нацією» будь-яку
велику групу людей, котрі вважають себе її членами [5, с. 19].  Але
в контексті нашої теми важливо те, що нація визнається соціальним
утворенням, оскільки вона пов’язана з певним типом сучасної
територіальної держави, з «нацією – державою», і міркувати про
нації і національності поза цим контекстом позбавлене смислу.
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Віталія Дідух (Чернівці)

ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ
ЯК КОМУНІКАТИВНА ПРОБЛЕМА

Сучасний світ, швидкий і динамічний, ставить перед науковцями
ряд завдань, які полягають не втому, щоб відкрити щось нове, а по-
іншому поглянути на старі проблеми, знайти нові шляхи та
альтернативні способи їхнього розв’язання, не просто задовільняти
інтерес до пізнання, зацікавленість, а намагатися його поширювати.
Це, звісно, стосується таких галузей, як філософія та педагогіка.
Спроба співставити дві науки не нова. Цьому слугують приклади з
Античності: Академія Платона, Лікей Аристотеля... Йдеться
філософські концепції педагогічної діяльності [див.: 2, с. 247].

Досліджуючи цю проблему, М. Гайдеґер писав, що суть освіти
полягала не в тому, щоб наповнити особистість знаннями, як
порожню посудину водою, а істинне навчання має за мету вплинути
і змінити душу в цілому. «Порівнюючи тодішню освіту й
сьогодення, можна дійти висновку, що існуюча педагогічна система
потребує не тільки сутнісної модифікації, а й глобальної реформації,
мета яких полягає в спрямуванні всіх зусиль на формування
креативної, творчої, соціально-значимої людини, яка є невід’ємним
складником суспільства і світу загалом» [1, с. 8].

Для того, щоб детальніше з’ясувати сутність педагогічної
антропології, доцільним буде виокремити ряд проблем, які стоять
перед нею: дослідження анатомії, фізіології та психології
людини (дитини); здійснення процесу навчання та виховання із
використанням новітнього знання; вивчення та аналіз формування
особистості під впливом біологічних і соціальних чинників.

Отже, педагогічна антропологія – це наука, що поєднує в собі як
мінімум три напрями знання – педагогічне, антропологічне та
філософське. Для кожного з них ключовою є
комунікація/спілкування. Чи варто ставити в один ряд дані терміни?
І чи можна вважати педагогічну антропологію проблемою
комунікативного характеру?

Поняття «комунікація» і «спілкування», на нашу думку, схожі,
але все ж таки вони істотно різні. Схожість полягає в тому, що як
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«комунікація, так і спілкування – це певна спільна діяльність, в
основі якої лежать суспільні взаємостосунки, відмінність у тому, що
спілкування – це результат комунікації» [4, с. 37].

Варто поглянути на педагогічну антропологію крізь призму
комунікативної проблематики. Адже, комунікація в цьому випадку
вважається: певним засобом передачі знань; способом одержання
цінної інформації; шляхом, через який здійснюється взаємозв’язок
між об’єктом і суб’єктом педагогічної діяльності. «Тому, доцільно
виокремити категорію педагогічно-антропологічної комунікації, що
має характер ідейно-моральної» [3, с. 136].

Комунікація, зокрема педагогічна, – це форма зв’язку між
особистостями, в результаті якої відбувається обмін інформацією
інтелектуального та емоційного змісту на основі раніше одержаної з
різних джерел. Як педагогічне, соціальне та філософське поняття
комунікація – досить цікавий феномен. Аби збагнути його суть,
варто звернутися до комунікативного вчення Бубера, суть якого
полягає у співвіднесенні світу і людини, що має важливо для
педагогічної антропології. М. Бубер стверджував, що виявлена ним
амбівалентність стосується не тільки метафізичної подвійності світу,
а й людини, яка розкриває своє внутрішнє “Я” лише в діалозі з “Ти”.

Отже, педагогіка і педагогічна антропологія повинні бути
зорієнтованими на комунікацію, взаємодію між особистостями, між
вчителем (вихователем) і учнем (вихованцем).
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Іван Цихуляк (Чернівці)

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА МІШЕЛЯ ФУКО
В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ПАЙДЕЇ

Підсумовуючи здобутки 26-річчя незалежності України,
багато недоліків, як і успіхів, на перший погляд не побачиш. Вони
приховані. Інші натомість, як маяки, привертають до себе увагу.
Поміж такими труднощами, з якими стикається не тільки
істеблішмент, а й суспільство, дедалі частіше виявляються
проблеми виховання, освіти, освіченості.

Ще в добу античності виховання посідало чи не центральне
місце, відсунувши на другий план політику, економіку й інші
сфери культури. Бути вихованим, освіченим, за мірками тієї доби,
означало володіти особливими рисами.

Наукова творчість відомого західного філософа Мішеля
Фуко, автора численних філософських трактатів, продовжує
викликати гострі дискусії. Вплив цього мислителя можна
простежити у філософії, соціології, дисциплінах соціально-
гуманітарного наукового знання.

Вагомий внесок цього філософа в суспільно-виховну
доктрину, пов’язана з його зацікавленістю такими поняттями, як
божевілля, клініка, влада, знання, дисциплінарна структура влади,
біовлада, піклування тощо. Фуко багато розмірковує про
призначення освіти, її роль у суспільстві. Заклади освіти, на його
думку, повинні стати храмом природи.

У цьому храмі навчатимуть істині, що здобувється життєвим
досвідом. На думку М. Фуко, клінічна медицина відкрила для
науки новий об’єкт, яким є людський індивід. Окрім того, сучасна
клініка виступила в ролі дисциплінарного інституту. Клініка – це
державний заклад, у якому індивіди привчаються до порядку,
правил, і над якими панують сили влади-знання.

Фуко постійно вдосконалював концепт «воля до знання». Так
він намагався підкреслити характерну для західної культури
тенденцію до раціоналізації соціально-політичних відносин.
Політика посідає особливе місце в суспільстві як інститут, що не
тільки задає державно-юридичну модель, а й модель фізики як
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мікрополя, мікровлади, всепроникаючої, реляційної та
динамічної. Матрицями «влади-знання» постають: притулок для
психічно хворих, клініка, в’язниця, казарма, школа.

Існування влади і формування знання взаємопов’язані. Будь-
яке знання – це система нагромадження, збереження,
кодифікування та поширення інформації. Влада причетна до
присвоєння, розподілу та збереження знань.

Науково-педагогічна концепція Фуко характеризується гострою
критичною спрямованістю стосовно сучасного суспільства та
сучасної шкільної системи. Сучасній освіті, на думку Фуко, властиві
такі вкрай негативні вияви, як «дисциплінарна монотонність»,
«ранжування індивідів», «дисциплінарний контроль», система
«відгорожування» та «розгороджування», «корисний та
контрольований» навчальний час, система соціально значимих
ритуалів, численні адміністративні приписи, суцільна
«раціоналізація навчального простору».

Фуко сформулював базові твердження багатоаспектної
системи демократизації системи освіти, емансипації особистості
учня в педагогічному процесі та гуманізації самої школи.
Науково-педагогічна концепція «освіти-пайдеї» Фуко охоплює
широкий спектр педагогічної дійсності – цілей, завдань, форм,
методів і засобів виховання та навчання, принципів педагогічного
процесу та ідеологічних засад формування шкільної політики в
сучасному демократичному суспільстві.

Альтернативою цій системі освіти Фуко вважає «пайдею».
Зразком для наслідування пропонуються освітні системи грецьких
демократичних міст-держав. В основі концептуальної розробки
«пайдеї» перебувають античні ідеї про справжню освіту, що
включали широкий спектр етичних уявлень про формування
гармонійної, всебічно розвинутої, самостійної, вільної
особистості, громадянина вільного демократичного світу. Ідеал
особистості для Фуко, відповідно до давньогрецької думки, це
вільний інтелектуал, який усвідомлює свою відповідальність за
все, що відбувається у світі. Нова система освіти-пайдеї повинна
стати цілісним «храмом природи». Школа повинна бути засобом
колективного прогресу та автономії особистості.
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Цілями педагогічного процесу, за Фуко, є такі категорії, як
культивування високих прагнень особистості, формування в учнів
критичного ставлення до себе і до оточуючого світу, здорового
скепсису, громадянської позиції, політичної активності, розуміння
власного обов’язку та усвідомлення особистої автономії.

Не відкидаючи всієї існуючої системи освіти та виступаючи
за природний, еволюційний шлях розвитку школи, Фуко доводив,
що «освіта-пайдея» можлива тільки за умови, що сама педагогічна
спільнота усвідомлює власну відповідальність за виховання
особистості учнів.

Фуко також вказує на потребу переосмислення методики
викладання в межах концепту освіти-пайдеї. Ключовими в освітній
практиці мають стати: «пархесія» (формування суб’єктивності через
передачу істини та критичного ставлення до неї особистості), метод
«філософського міркування», метод відповідей на гіпотетичні
ситуації, метод «бібліотерапії», метод «аналітичної техніки».
Важливе значення при цьому має особистість учителя, яка, на думку
Фуко, повинна бути абсолютно незалежною ні від політичних, ні від
економічних чинників. Лише через добровільний союз учителя й
учня через свободу кожного з них можна досягнути справжньої
емансипації особистості учня. Головна місія вчителя полягає в тому,
щоб допомогти учневі подолати в ньому самому обмежене бачення
світу, зруйнувати штампи і стереотипи його мислення.

Олена Бойчук (Київ)

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ
КУРСІВ В УМОВАХ ВИСОКОКОМУНІКАЦІЙНОСТІ

Роки незалежності відзначені перманентними змінами у
вищій школі країни. Серед ключових термінів, які найбільш точно
характеризують ці модернізаційні процеси, одне з чільних місць
належить «особистісній орієнтації» навчально-виховного процесу.
Поминаючи всі філософські, соціологічні та педагогічні аспекти
цього важливого поняття, ми звернемо увагу лише на два: 1)
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частину його психологічного виміру; 2) комунікаційно-
глобалізаційний контекст того now, що міститься в ньому.

Розпочнемо з другого. Сьогодення не лише Європи, а й світу
відзначається зниженням міждержавних бар’єрів для руху
найбільш кваліфікованої робочої сили і поступовим формуванням
спершу великих регіональних, а згодом – і всесвітнього ринку
праці для володарів дипломів менеджера, науковця, інженера чи
лікаря. Вже наприкінці ХХ ст. постійно зростала кількість
випадків, коли на престижні місця праці оголошувався
міжнародний конкурс, наслідки якого нерідко вражали всіх.
Вакансії часто заповнювали не представники білої раси зі США
чи Великобританії, а пакистанці, кенійці чи малазійці.

Як відомо, розвинуті країни Європи з 1999 р. значно
активізували співпрацю у створенні інтегрованого європейського
простору вищої освіти і наукових досліджень – Болонського
процесу, до якого з певним запізненням приєдналась Україна.
Проголошена мета процесу – узгодження змісту навчання та
номенклатури дипломів разом з повним «відкриттям» систем
освіти і наукових пошуків для рівноправної участі в них усієї
молоді та всіх інтелектуальних сил країн-учасників. На цьому
шляху Європа сподівається максимально інтенсивно використати
«інтелект Старого Світу» для спільного блага і користі. Невдовзі
призначення ректором університету країни А громадянина країни
Б, навчання у країні В тисяч громадян країни Д, відсотків 30%
яких так і залишаться в ній для роботи, буде не унікальним
явищем, а щоденною нормою життя інтегрованої Європи і,
сподіваємося, запорукою її економічних і соціальних успіхів.

Тому не лише західноєвропейські, а й українські університети
мають готувати студентів до діяльності в міжнародному
конкурентному середовищі, до змагання за робочі місця зі своїми
ровесниками з багатьох країн, до формування міцних навичок
самооцінювання та проходження різноманітних професійних і
психологічних тестувань.

З огляду на сказане, особистісна орієнтація нашої освіти стає
своєчасною та перспективною. Особливо у тому разі, коли ми всі
намагатимемося вдосконалити і розширити інструментарій
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оцінювання, перейти від фронтально-масового до глибокого
індивідуалізованого педагогічного та професійного вимірювання.
Цей шлях не лише – передумова приєднання до ЄС, а й майбутніх
успіхів випускників українських університетів на відкритих
ринках праці Європи і всього світу.

Психолого-педагогічні дисципліни надають широкі
можливості реалізації принципу особистісного підходу в навчанні
шляхом урізноманітнення форм і методів контролю. Провідна
роль емоційно-оцінювальної сфери особистості була визначена
численними опитуваннями студентів І-ІІІ курсів обліково-
економічного факультету ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Саме це є
підставою для планування викладачем такої системи контролю,
яка б сприяла розвитку адекватності самооцінки студента.
Основним механізмом розвитку ми визначаємо процес
інтеріоризації – перехід зовнішніх функцій у внутрішні шляхом
виконання студентами спершу дидактичних тестів,
запропонованих викладачем (репродуктивна стадія і зовнішнє
оцінювання), до взаємооцінювання під контролем викладача, й на
останньому етапі (вищому творчому рівні) – самостійне створення
дидактичних тестів зі шкалою оцінок.

Особистісно-орієнтоване викладання передбачає розгортання
активності студентської аудиторії в оцінюванні діяльності
викладача у різноманітних формах. Як показав досвід,
найдоцільнішим є попереднє опитування очікувань студентів і
анкетування наприкінці курсу з подальшим аналізом отриманих
результатів та обговоренням зі студентами можливих шляхів
істотного поліпшення навчального процесу, вибору методів і
засобів викладання тощо. Наш досвід викладача і керівника сервісу
з психологічної допомоги студентам свідчить про те, що Інтернет
та інші мережі, хоч й забирають у молоді відчутну частину її
особистого часу, все ж не зможуть принизити ролі реального
безпосереднього спілкування між викладачем і студентом як
безсумнівної цінності особистісної взаємодії та обов’язкової умови
розвитку особистості як студента, так і викладача.
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Лариса Ляшенко,
Ніна Соловей (Київ)

ПРО ДОКОНЕЧНІСТЬ ІНТЕНСИВНОГО
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У процесі відновлення незалежності Україна в 1991 р.
успадкувала лише невелику частину системи освіти Радянського
Союзу, побудованої для задоволення потреб його індустріального
воєнно-промислового комплексу. Це зумовило високу складність
ситуації у мовній сфері сучасної України, де відбуваються два
процеси: 1) українська мова стає провідною в усіх сферах і має
цілковито витіснити російську; 2) невпинно зростає потреба в
англійській мові для розвитку інтеграційних процесів з
європейськими та іншими розвиненими державами. Саме другий
процес має ключове значення для сучасної України.

Замкненість СРСР, активне спорудження і зміцнення
сумновідомої "залізної завіси" навіть в освітній і культурній
сферах мали наслідком суперечливу систему викладання
іноземних мов. У ній навчали всіх учнів і студентів, але
абсолютну більшість – поверхово і неякісно. Керівники держави
свідомо запланували невисокий рівень англомовної
компетентності не тільки у школярів, а й у студентів. Від них
вимагали лише вміння використовувати словники для перекладу
фахових текстів. Навички спілкування іноземною мовою
вважалися зайвими, адже майже ніхто не міг стати туристом і
відвідати інші держави.

Настання незалежності дало можливість громадянам України
відвідувати європейські чи інші країни. Нещодавно держави
Європейського Союзу анулювали для українців необхідність
отримання візи. Та ще до цього рішення наше населення стало
витрачати більше часу і зусиль на вивчення англійської мови.

Нагадаємо, що з глобальних політичних та економічних
причин подібний процес спостерігався після ІІ світової війни на
всій планеті. Тоді англійська мова стрімко висувалася на лідерські
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позиції, а тому її вивчення стало важливим завданням
національних систем освіти. Окремі держави Європи досягли
успіхів і можуть бути для нас чудовим прикладом. Наприклад,
уряд Швеції, піклуючись про успішність торгівлі на світовому
ринку та про мобільність громадян, доклав спершу особливих
зусиль до збільшення кількості годин викладання англійської
мови у школах та до додаткового професійного вдосконалення
вчителів разом з наданням їм якісних комп'ютерів за державний
рахунок. Тільки після цього була введена вимога до вступників у
ВНЗ щодо вільного володіння англійською мовою. Наслідок
відомий – всі шведи, які мають потребу в знанні англійської мови,
чудово використовують її удома і за кордоном.

Пропонуємо використати в Україні шведський чи фінський
досвід інтенсифікації вивчення англійської (у Фінляндії вона вже
майже витіснила російську). У разі вільного володіння
англійською мовою зникне безліч перешкод для всіх спільних з
державами ЄС проектів, прискориться технологічний, освітній і
культурний прогрес України.

На завершення зауважимо, що новітні відкриття у темі
"Мозок і нервова система людини" дають можливості відмовитися
від помилкової освітньої практики, що часто спирається на міфи.
Наприклад, з хорошою точністю виявлені причини й особливості
перебудови мозку учнів в роки "підліткової кризи", дезавуйований
міф про рівні можливості мозку дітей 5-9 років і дорослих на
підставі мінімальних відмін в їх масі. Тим часом, саме ця
кількісна рівність живить безперервні спроби запровадити вже у
початковій школі алгебру, філософію та інші предмети,
перетворюючи її на подобу інституту.

В останні роки відбулося краще розуміння уваги людини,
підстав і способів прийняття рішень, детальних механізмів
запам'ятовування та ін. Для ілюстрації можливостей частини цих
новітніх відкриттів і досягнень наведемо удосконалену схему
процесів отримання та збереження інформації у голові людини.
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Уздовж вертикальної осі відкладається обсяг інформації, який
запам'ятовується надовго і легко відтворюється. Горизонтальна
вісь – вісь часу. Ідеальним, але небезпечним і шокуючим є лише
один режим роботи головного мозку – отримання
високоемоційної інформації (саме цим відзначається державне
телебачення сучасної Росії, що намагається впливати не тільки на
загал населення, й на увесь світ).

Цілком очевидно, що великі інтервали між заняттями у СШ
чи ВНЗ через забування згідно з "кривою Ебінгауза" виключають
оволодіння мовою, що означає даремні витрати навчального часу.
Потрібно підвищувати емоційність занять і проводити їх часто, як
вказано пунктиром. Загальний час не повинен бути коротким,
адже результати виявляться незначними. Потрібно кілька місяців,
а не днів, для формування спроможності майже вільного
мовлення і письма з невеликою кількістю помилок. В Україні вже
є поодинокі ВНЗ (приклад - Києво-Могилянська академія), які
досягли очевидного успіху через максимальну інтенсифікацію
іншомовної освіти.
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“Круглий стіл”:

500-ЛІТТЯ РЕФОРМАЦІЇ З ПОГЛЯДУ
КОМУНІКАТИВНОГО ВИМІРУ ДУХОВНОСТІ

Василь Балух (Чернівці)

ПРОТЕСТАНТСЬКО-ПРАВОСЛАВНИЙ ДІАЛОГ
ЧАСІВ РЕФОРМАЦІЇ ТА КОНТРРЕФОРМАЦІЇ

Ранньомодерна епоха в історії Європи, в т.ч. й українських
земель, була часом кардинальних змін, особливо у суспільно-
політичній і духовно-релігійній сферах. Ренесанс і Реформація
привнесли не лише новий світогляд, вони привели до світського
формування нового символу віри, стали важливими чинниками
становлення в Європі національних культур і національних держав,
могутнім поштовхом цивілізаційного розвитку європейських країн.
Основне вістря Реформації все-таки було спрямоване проти
римських пап і Католицької церкви. І саме це до певного часу
забезпечувало тріумф богословських поглядів Мартина Лютера,
Томаса Мюнцера та інших ідеологів протестантизму.
Парадоксально, що не лише серед його противників, а й серед
православних на рівні Константинопольської патріархії.

Як відомо, сам Лютер не мав і не міг мати жодних симпатій
до православної віри, бо вважав Східну церкву «ідолосхвальною».
Але коли для нього головним ворогом став Рим, а не
Константинополь, він почав висловлювати схвальні тези на
адресу греків. Так, Лютер вважав, що православні краще
«зберегли традиції ранньої Церкви Христової, ніж римські
богослови» [3, с. 13].

Згідно з джерелами, перші спроби встановлення офіційних
контактів західноєвропейських протестантів з вищими ієрархами
Східної церкви зафіксовані вже після смерті М. Лютера (1546). Так, у
1559 р. сподвижник і продовжувач традицій засновника Реформації
Філіп Меланхтон написав до патріарха Константинопольського
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Йоасафа ІІ (1555–1565) листа, де намагався переконати його у
відсутності радикальних догматичних відмінностей між
лютеранським і православним ученням, тобто у православності
лютеранської ідеології. Він відзначав повагу протестантів до
богословської спадщини Отців Церкви і рішень семи Вселенських
соборів [див.: 4, с. 74–75]. Відкрито не засуджуючи ініціативу
лютеран у досягненні міжконфесійного порозуміння, патріарх не
відповів на заклики Ф. Меланхтона, зайнявши шанобливо-стриману
позицію до протестантської критики католицизму. Але все ж таки
Йоасаф ІІ відправив до Віттенберга свого посланця – диякона
Дмитра Мизія «для вивчення точних і достовірних даних про нове
вчення» [1, с. 258]. Проте, схоже, посол не зумів переконати
патріарха в тому, що лютеранське вчення варте уваги східних
ієрархів. І навіть тоді, коли Ф. Меланхтон передав дияконом
Д. Мизієм чергового листа, переповненого схвальними відгуками
про православних і запевненнями, що «протестанти залишалися
вірними Святому Письму, догматам святих соборів і вченню
грецьких Отців Церкви», а тільки відвернулися «від хибних
поглядів єретиків, а також від забобонів і богослужінь латинських
монахів-невігласів», Йоасаф ІІ з відповіддю не поспішав [див.: 1,
с. 258]. А коли познайомився з Аугсбурзьким сповіданням віри,
укладеним Ф. Меланхтоном 1531 р., то й зовсім перервав діалог з
німецькими протестантами.

Перерваний ще і смертю Ф. Меланхтона протестантсько-
православний діалог було поновлено лише у середині 70-х рр.
XVI ст. вже за понтифікату Єремії ІІ Траноса (1572–1579; 1580–
1584; 1589–1595). Тоді, усвідомивши безперспективність
переговорів з Католицькою церквою, що проводила
Контрреформацію, відносно перегляду найбільш неприйнятних
для протестантів традицій релігійної практики, богослови
Тюбінгенського університету вирішили надіслати Єремії ІІ
повний текст Аугсбурзького віросповідання, проголошеного
рейхстагом Священної Римської імперії (1530) і схваленого
імператором Карлом V Габсбургом. Офіційний статус документа,
а також наявність його письмової оцінки з боку Католицької
церкви у формі «ConfutatioPontificio” («Папське заперечення»)
вимагали надання відповіді з викладенням офіційної позиції
Православної церкви щодо надісланих текстів. Не наважившись і
надалі ігнорувати звертання протестантів, Єремія ІІ вирішив дати
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розгорнуту відповідь на адресовані протестантами запитання та
пропозиції. У листі від 15 травня 1576 р. патріарх прокоментував
кожен із 21 артикула Аугсбурзького віросповідання, визначивши
у ньому «всі помилки й відхилення від вселенської істини».
Зокрема, патріарх звертав увагу на те, що вже у першому артикулі
лютерани підтверджували католицький догмат «filiogue» про
походження Святого Духа від Отця та Сина, що було однією з
важливих причин богословського розходження між
православними і католиками [5, с. 15].

Принципово неприйнятним для православних був визнаний
зміст четвертого артикулу, що проголошував виправдання вірою
(Sola Fide) єдиною умовою одержання спасіння. Крім того, сьомий
артикул затверджував для лютеран лише два таїнства замість семи,
а в двадцять першому артикулі вони відмовлялися від
іконопочитання, закріпивши у такий спосіб принцип і практику
іконоклазму, та нехтували досвідом вшанування святих [6, с. 24–
27]. Здавалося б, після такої різкої відповіді патріарха діалог мав
припинитися. Але німецькі богослови намагалися надолужити брак
успіхів своєю наполегливістю. Проголосивши названі Єремією ІІ
відмінності православ’я і лютеранства адіафорою, тобто догма-
тично другорядними, тюбінгенські теологи і надалі здійснювали
спробу продовжити діалог з Константинополем. Дійшло навіть до
звинувачення у підкупі патріарха. І чим довше тривало листування
і обмін посольствами, тим більше виявлялася міжособистісна
неприязнь і конфесійна відмінність, яка стосувалася не лише
догматів віри, а й літургії. Результатом подальшого діалогу стала
більш жорстка за тональністю засудження лютеранської єресі
відповідь патріарха Єремії ІІ у 1579 р.

Незважаючи на те, що переговори не привели до успіху, вони
створили прецедент започаткування толерантних міжконфесійних
відносин лютеран із Православною церквою, під час яких були
визначені сутність і зміст догматичних розбіжностей
протестантського вчення і православної віри. Але головне – було
сформоване взаємне сприйняття релігійними напрямами один
одного на основі офіційних документів, а не через упереджене
ставлення, посередників і сторонніх осіб.

Цілком зрозуміло, що Католицька церква змушена була
відреагувати на спроби протестантів залучити на свій бік
православ’я як релігійний і політичний чинник. Спочатку єзуїти
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неодноразово намагалися перешкодити перебігу перемовин
лютеран із православними ієрархами, проте не досягли успіху.
Тоді вони стали діяти іншими методами. Типовим при цьому
прикладом слугувала діяльність придворного проповідника
польського короля Стефана Баторія Станіслава Соколовського,
який знайшов доступ до листування німецьких лютеран із
православним патріархом і вирішив офіційно його опублікувати
[4, с. 76]. Він переслідував мету компроментації протестантів
через готовність до компромісів, а згодом – показати, що
православні відмовилися визнати головні ідеї європейської
Реформації, тобто підтримали в цьому Католицьку церкву.
Листування опублікували 1582 р. в Кракові під назвою «Censura
Orientalis Ecclesiae – de principis nostriseculihere ticorum dogmatibus
– Heremiae Constantinopolitati Patriarchae, iudicitetmutuae
communianis causa ab Ortodoxae doctrinae adversari is» і присвячено
Папі Римському Григорію ХІІІ. Протестанти відреагували на це
власною публікацією кореспонденції зі своєю інтерпретацією
1584 р. у Віттенберзі під назвою «Actaet Scriptatheologorum
Wirtembergensiumet Patriarchae Constantinopoli» [6, с. 26].
Незважаючи на неоднозначність інтерпретації наслідків
листування, її видання все-таки зафіксувало сильний інтерес
освічених кіл православного духовенства і протестантських
богословів уникати відкритих конфліктів, ворожнечі й агресивних
форм міжконфесійного протистояння.

Постає питання, як виглядав протестантсько-православний
діалог на українських землях Речі Посполитої? Він проходив
далеко не за офіційними сценаріями і залежав від локальних
чинників, до яких, у першу чергу, належали глибока криза
Православної церкви Київської митрополії. Були і чинники, що
сприяли оптимізації взаємовідносин протестантизму і православ’я
на українських землях Речі Посполитої. До них належать: однаково
критичне ставлення до основних католицьких догматів, невизнання
примату Папи Римського, заперечення практики целібату і продажу
індульґенцій тощо. До того ж, у протестантських віросповіданнях
збереглася тринітарна ідеологія, а православна традиція пріоритету
світської влади над церковною відповідала протестантському
принципу «чия влада, того й віра». Усе це пом’якшувало гостроту
міжконфесійного протистояння між православними і
протестантами на українських землях Речі Посполитої.
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Правда, існували і негативні чинники, які стримували наміри
сторін до діалогу. Це – неправомірне ототожнення радикально
налаштованих православних єретичних рухів, які виникли у
Московській державі наприкінці XV – середині XVI ст., із
західноєвропейськими поміркованими релігійними течіями, як
правило з лютеранством; поява значної кількості громад
аріанського віросповідання і социніан та ін.

Незважаючи на все це, православні і протестанти намагалися
знайти точки дотику на українських землях. У доберестейський
період головна заслуга у процесі зближення представників двох
конфесій належала Кирилу Лукарісу (1572 – 1638), який був
особистим приятелем князя В.-К. Острозького та ректором
Острозької академії. Живучи в Острозі, майбутній патріарх брав
активну участь у церковно-релігійній полеміці та православно-
католицькому діалозі кінця XVI ст., а також в антиунійному соборі у
Бересті 1596 р. М. Грушевський так оцінював православно-
протестантське зближення: «У своїм логічнім розвитку це обіцяло
православним багато. Дало мало, і не в тім напрямі, в якім можна
було сподіватися, – але все ж таки дещо дало! Православний світ
втягнено до реформаційної течії як сучасної, признаної і союзної» [2,
с. 25]. Щоправда, слід відзначити, що це було зумовлено здебільшого
спільною боротьбою з Римом.

Спільна діяльність православних і протестантів на українських
землях набула різних форм: від спільних соборів, союзів,
конфедерацій до спільних маніфестацій, організації петицій і
судових позовів до місцевих сеймиків. Православні, відчуваючи на
перших порах брак освічених богословів, які здатні були б вести
нарівні з протестантами і єзуїтами полеміку, приймали допомогу
протестантів у вигляді трактатів, можливо небездоганних за
богословським змістом, але гострими за емоційним сприйняттям.

Важливим етапом протестантсько-православного діалогу став
з’їзд 1599 р. у Вільно, де була думка навіть створити релігійну
унію євангелістських віросповідань зі східним православ’ям. Але
з боку православного духовенства було заявлено, що у питаннях
віри воно не може ні в чому поступитись, як і погоджуватися, без
відома та благословення патріарха Константинопольського. Тому
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справа обмежилася політичним союзом православних із
протестантами, який 18 травня 1599 р. було скріплено актом
конфедерації. У ньому стверджувався сумний стан інших
віровизнань у Речі Посполитій та утиски і насильства над ними з
боку латинського духовенства і вірян-католиків. Давні права і
привілеї Православної церкви нехтувались, умови Варшавської
конфедерації 1573 р. не виконувалися, церкви, монастирі,
протестантські збори відбираються, руйнуються, священики і
пастори переслідуються: їх ображають, виганяють, позбавляють
майна, б’ють; людям грецької релігії не дозволяють спілкуватися
з патріархами. У містах ремісників не допускають у цехи через
належність до православ’я, позбавляють права брати участь у
судах свідками, утискають при вступі в шлюб, не допускають
православних і протестантів до урядових посад, підбурюють маси
до знищення православ’я і протестантизму в Речі Посполитій. З
огляду на таке становище різновірців вони укладають між собою
оборонний союз для захисту релігійної свободи, оборони своїх
святинь і духовенства. Православні і протестанти зобов’язувались
енергійно підтримувати одні одних – «грек інших греків і
євангеліків, а євангелік інших євангеліків і греків» та домагатися
своїх прав і покарання винних на сеймиках, у громадських
установах, перед королем. Свободу совісті, богослужіння,
церковні маєтки протестанти і православні повинні були захищати
без страху і не жаліючи своєї праці та засобів.

В акті Генеральної конфедерації постановлялося, що для
взаємної підтримки євангеліки мали обов’язково бути присутніми
на православних церковних соборах, а православна шляхта на
протестантських. Для зносин і спільних дій було обрано на
Віленському з’їзді 121 генерального провізора чи опікуна для
охорони церков і зборів. До речі, до складу опікунів входив і один
з організаторів з’їзду В.-К. Острозький разом зі своїм зятем
кальвіністом Христофором Радзивіллом [5, с. 18].

Такі спільні дії розхитували позиції Католицької церкви у Речі
Посполитій. Православні і протестанти зривають сейми 1601 і 1603
р., не отримавши задоволення своїх релігійних вимог. Розпочинає
«рокош» (бунт) і польська шляхта, невдоволена королем. І Сигіз-
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мунд ІІІ вимушений був піти на певні поступки, хоча це вже не
входить у завдання нашої розвідки. На жаль, і позиції протеста-
нтських організацій на українських землях поступово слабшали.

Проте сучасні суспільно-політичні й церковно-релігійні
трансформації в Україні, як ніколи, мали б спонукати український
народ до єдності та консолідації перед сильним і
непередбачуваним сусідом, попри всі конфесійні особливості та
світоглядний плюралізм в українському соціумі. І православно-
протестантський діалог часів Реформації і Контрреформації може
слугувати своєрідним прикладом єднання заради спільних цілей.
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Микола Шкрібляк (Чернівці)

РЕФОРМАЦІЙНО-ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ РУХ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ

Виходячи з того, що в добу раннього модерну з її складними й
суперечливими суспільно-політичними та духовно-культурними
трансформаціями, було закладено основи для ревізії «старих»
моделей цивілізаційного  розвитку людства, що базувалися
здебільшого на євангельсько-християнських настановах, й  пошуку
нових морально-ціннісних орієнтирів, джерелом і мірилом яких
ставала сама людина, цей період невипадково починає бути
гіперцікавим як з погляду наукового осмислення, так і з позицій
визначення соціокультурного потенціалу тих надбань, появу та
інституційне оформлення яких вона спродукувала.

Завдяки активній інтелектуальній праці сучасних дослідників ця
контроверсійна за власними здобутками, а водночас і втраченими
надіями ранньомодерна епоха стає дедалі ближчою, а ідеї та
діяльність її творці – зрозумілішими, в тому числі й для того, щоб
бути оціненими більш комплексно і збалансовано.

Зауважимо, що попри наділення цієї епохи широкою
історіософсько-релігієзнавчою семантикою з яскраво вираженим
континуальним потенціалом, що можна спостерігати останнім часом
в національній гуманітаристиці,  говорити про комплексну історико-
філософську об’єктивацію усіх процесів, подій та явищ, що
визначили її дух і дають право розглядати їх як своєрідну
«розтягнуту» в часі точку біфуркації поки що рано. Визнаючи, що
зарубіжна та вітчизняна (українознавча) наука накопичила певний
фактологічний матеріал, який увиразнює специфіку
реформаційно-протестантських впливів на суспільно-політичне та
церковно-релігійне життя Європи, а частково й світу, мусимо
визнати, що комплексних і не заідеологізованих праць надто мало.
Дається також взнаки брак історичних джерел, зокрема й
іноземного походження, які б увиразнювали всю складність чи,
навпаки, «простоту» ранньомодерного періоду, що хронологічно
охоплює XVI – XVII століття.

До цього варто додати також те, що в різноманітних масово
тиражованих монографіях, наукових і популярних розвідках, жур-
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нальних і газетних статтях, фільмах (документальних чи художніх),
зовсім мало місця автори відводять Україні, проникненню на її
терени ренесансно-гуманістичних віянь та пов’язаного з ними
поширення реформаційно-протестантського руху.

Зайве доводити, що наявні фундаментальні дослідження
стосуються здебільшого Західної Європи (а починаючи від XIX
ст. – й Північної Америки), де особливого поширення набули
новітні течії та рухи протестантського толку. Центрально-Східну
Європу досліджували вже з середини XVII ст., а щодо України, то
вона й дотепер, на жаль, посідає чи не останнє місце у вивченні
реформаційного руху й поширення протестантизму. Ми це
пояснюємо тим, що в зарубіжній історіографії її донедавна
розглядали здебільшого як:

а) малозначущий регіон для виявлення якихось глобальних
рис реформаційного впливу;

б) країну, де функціонування протестантизму
витлумачувалося здебільшого в контексті історичного буття
традиційного християнства – православ’я, католицизму й греко-
католицизму;

в) інородний ареал для місіонерсько-прозелітичної діяльності
закордонних протестантських пасторів;

г) складову іноземної, передусім польської та російської
церковних історій, на формування якої впливали представники
чужоземних країн (Річ Посполита, Московія, а найбільше –
російсько-радянська імперія). Адже, з приєднанням українських
земель до Московії майже чотирьохсотлітня доля протестантських
спільнот в Україні або цілковито випадала з поля зору науковців,
або, якщо іноді про них щось згадували, то хіба в контексті
чужоземної історії – австро-угорської, польської, румунської,
російської. У часи московсько-російського колоніального гніту та
«радяновладдя» – вся історія церковно-релігійного життя
поневолених народів розчинялася в історії «Русскай православнай
церкві» (це – в кращому випадку), а якщо йшлося про Україну і
питомі історичні церкви – православну чи греко-католицьку – то
лише в історії «Юга-Западнай Рассіі».

А тому є всі підстави сподіватися, що у рамках відзначення 500-
річчя реформації в Європі українські історики, філософи та
богослови спроможуться провести низку фундаментальних
(незаангажованих щодо глорифалізації тієї чи іншої протестантської
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спільноти) історико-філософських і богословських досліджень, в
яких знайдуть наукове осмислення і ренесансно-гуманістична
ідеологія, і реформаційно-протестантський рух у всій їх повноті та
функціональності. Тим паче, що перші вагомі кроки уже зроблено,
завдяки науковим студіям, наприклад, В. Любащенко, П. Яроцького,
В. Єленського та ін. У їхніх працях  історія становлення та розвитку
протестантизму в Україні у його ранніх і пізніх формах знайшла своє
доволі докладне відображення.

У цьому ж контексті на увагу заслуговують також дослідження
В. Докаша, А. Колодного, П. Кралюка, а також В. Малика та І.
Чернушка. Вони присвячені висвітленню не стільки історії
інституційного оформлення різних деномінацій протестантського
зразка, скільки особливостям їхнього функціонування та
відмінностям їх віроповчальних засад і соціально-релігійних
принципів, доктринальній еволюції протестантизму тощо.

Між тим, найвагомішими дослідженнями, на які ми
опираємося у формулюванні власних узагальнювальних положень
і висновків є все ж таки історико-культурологічні та релігієзнавчі
праці М. Грушевського, М. Костомарова, І. Огієнка та інших
класиків української гуманітаристики. Попри наявність окремих
дискусійних тверджень і суперечливих узагальнень, вони
написані на багатому фактологічному матеріалі, підкріплені
широкою за ступенем інформативності та походженням
джерельною базою.

Що ж до сучасних наукових пошуків, то одні прагнуть
реконструювати основні історичні події та явища й наблизити
реформаційно-протестантські ідеї до українців настільки, щоб вони
виглядали мало не іманентними їх соціокультурній ідентичності, а
інші – відкрити нові чи повернути старі (навмисне забуті або ж
витерті з національної пам’яті) імена теоретиків і практиків
реформаційно-протестантського руху на українських землях. Ще
інші, – щоб обґрунтувати здебільшого негативність впливу їхньої
ідеології на духовно-культурний поступ українського соціуму. І
роблять це вони різними мовами, наприклад, польською, чеською
чи німецькою, сподіваючись у такий спосіб зробити Україну більш
зговірливою з постреформаційною Європою, або ж суто
українською, щоб наблизити Європу до власного географічного
центру й величезного пласту духовно-культурної спадщини
найбільшого у світі європейського народу. Одним із таких
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прикладів є словник Василя та Олексія Балухів і Віктора Коцура, в
якому представлений аналіз ідей ста реформаційно-
протестантських діячів, які тією чи іншою мірою причетні до
духовно-культурних трансформацій на українських землях XVI –
XVIІ століть [1, c. 22 – 195].

Оскільки розвій реформаційно-протестантського руху в
Європі, як і зумовленого ним наслідку – Контрреформації, в часі
збігся з піднесенням унійної доктрини на етнічних українських
землях й закладенням низки відмінностей, що призвело до
розділення Руси-України по Дніпру, а також до несприйняття
полярно зорієнтованих ідеологій як у релігійній, так і в політичній
сферах, глибока і комплексна об’єктивація цих трансформацій
залишається актуальною і в наш час. Вона особливо важлива з
погляду засвоєння уроків минулого, без яких визначити
життєдайність чи, навпаки, згубність перманентного впливу
іноземних релігійно-політичних і культурних центрів чи їх
ідеологій на сучасні суспільно-політичні трансформації в Україні
навряд чи вдасться.

Відомо, що європейський реформаційно-протестанстький рух
розвивався в межах кожної країни по-своєму і, загалом, пройшов
декілька важливих етапів: від зародження й локального впливу до
втілення своїх основних ідей та інституційного оформлення
протестантських спільнот у більшості країн Європи. Перший етап
– Лютеранська реформація, яка має чи не найбільшу
історіографію і джерельну базу; другий – продовження
реформаційних протестів після Вормського сейму, коли
протестантські маси очолив Т. Мюнцер. До цього періоду
належить Селянська війна в Німеччині, Аугсбурзький рейхстаг і
бюргерський рух; третій етап – вихід реформаційної протесту за
межі німецьких земель і поширення спочатку в Данії та Норвегії,
а пізніше – у Швеції та Фінляндії, Швейцарії, Шотландії,
Нідерландах та інших країнах Західної Європи. Приблизно в один
і той же час протестантизм почав освоювати Прибалтійські землі,
Польщу, Литву й Україну, етнічні землі якої тоді входили до
складу Речі Посполитої.

Для нас у межах заявленої теми дискурсу предметом
дослідження є якраз ця остання фаза його розвою. Адже склалося
так, що як тільки в Європі цей рух почав стихати або консервуватися
в його конкретних інституційних формах і виявах, на українських
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землях реформаційно-протестантські ідеї стали  мало не
всеохопними. Щоправда, їх підхопила магнатерія, для якої
реформація на деякий час, за вдалим визначенням М. Грушевського,
залишалася мало не «оранжерейною рослиною» [3, c. 31]. Щоправда,
плеканою лише шляхетським  імунітетом.

Отже, зародившись в Німеччині, реформаційно-
протестантський рух доволі швидко перекинувся на терени Речі
Посполитої, а отже й на українські землі. Звертаючи увагу лише на
деякі тенденції та наслідки його розвою, хочемо наголосити, що:

–протестантизм на українських землях так і не став ідейно-
світоглядним орієнтиром і культуротранслюючим імпульсом у
національно-культурному житті українського народу;

–його культурно-освітня «місія», якщо й проявлялася, то хіба
у шкільництві, видавничій і перекладацькій діяльності, а почасти
й в літературі та науці, але вона не мала великих шансів на успіх
в ідеологічній та просвітницькій конкуренції з добре
вишколеними єзуїтськими місіонерами;

–пропагандистсько-виховна мета протестантів наразившись
на релігійно-просвітницьку практику католицького ордену
єзуїтів, а також православних попри певне ситуативне
зближення, релігійно-політичні компроміси ба навіть союзи та
конфедерації, не була сприйнята належно ані польським, ані
українським соціумом, не кажучи вже про політичну та
церковну еліту.

Однак, це не означає, що реформаційний протестантизм тут не
утверджувався і не розвивався зовсім. Владика Борис Ґудзяк
недаремно  наголошував, що «на середину XVI ст. Католицькій
Церкві довелося уже боротися за душі віруючих із сильним
реформаційним (кальвіністським) рухом, що, зокрема, розгорнувся
серед краківських городян та родової знаті Малопольщі, де до
реформаторів прилучилася майже половина шляхти» [4, c. 108]. На
цю ж тенденцію задовго до нього звертав увагу М. Грушевський.
Вказуючи на основні чинники поширення протестантизму в
Україні, історик зазначав, що «до протестантства приставали тільки
ті, що вже розірвали моральну зв’язь зі своїм народом; всі інші
звернули свою увагу на направу Православної Церкви, піднесення
освіти духовенства і мирян та розвиток православного письменства
на народній мові» [2, c. 215].
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Звідси випливає, що реформаційний рух на українських
землях має шляхетьско-річпосполитське походження, а
інституційне оформлення протестантизму зумовлене жадобою
правлячих кіл, які змагали до секуляризації церковного майна. Це
та інше дає підстави сучасним дослідникам стверджувати, що
«реформація в Україні не вилилася у відкриті форми.
Протестантські громади на українських землях <…> фактично
були маргінальним явищем» [6, c. 8].

Поширенню ренесансних і реформаційно-протестантських
ідей на теренах Речі Посполитої сприяла тодішня польська
демократія, релігійна терпимість і світоглядний плюралізм. «У
світі, де наростала релігійна нетерпимість, – писав англійський
учений і публіцист Н. Дейвіс, – Польсько-Литовська держава
посіла окреме місце <…>. Тієї доби Польща справедливо
пишалася як своєю роллю бастіону християнського світу супроти
турків і татар, так і створенням першого в Європі притулку
толерантності» [5, 250-251]. Погоджуючись з цим твердженням,
ми, однак, наголошуємо, що прагнення Варшави бути
«бастіоном» християнського католицького світу в Європі
призвело до того, що церковно-релігійна політика уряду Речі
Посполитої еволюціонувала від релігійної терпимості до
планомірного навернення в лоно Католицької церкви усіх своїх
підданих, в тому числі й протестантів. Особливо це відчували на
собі «схизматики», тобто православні.

Але, заради справедливості варто підкреслити, що то було
своєрідним відображенням втілення в життя реформаційно-
протестанського принципу: cujus regio, eius religio / чия земля,
того й релігія, проголошеного на Аузбургському рейхстазі
(1555 р.). Певна річ, що ця державно-релігійна політика уряду
Речі Посполитої і подібні амбіції удільних князів і впливових
магнатів таких, як, скажімо, князь К. Острозький чи його зять
Х. Радзивіл, не могла бути однаково сприйнята й не загострити
проблему національно-культурного і духовного самовизначення
українського народу, що волів залишатися вірним православ’ю.

Хай там як, але реформаційно-протестантські впливи на
українських землях були представлені нерівномірно. Найбільшого
поширення набув кальвінізм, однак його ареал обмежувався
здебільшого західноукраїнськими теренами. Кальвіністи, як,
зрештою, й інші ранньопротестантські збори, мали свої школу та
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друкарні, що сприяло поширенню їхньої релігійної ідеології й
практики. Та вже наприкінці XVI ст. для цього руху почався
новий відлік часу: він увійшов у фазу стагнації, а після
колабораціонізму зі шведами під час шведсько-польської війни
(1600 – 1629 рр.) – й остаточного занепаду. Дещо інші
перспективи кальвіністи здобули на Закарпатті. Там вони
упродовж півстоліття мали привілейоване становище й підтримку
угорських феодалів, але з проголошенням Ужгородської унії
1646 р. їхнє інституційне функціонування припинилося [1, c. 12].

Найбільш помітним був рух антитринітаріїв, представлений
унітаризмом і социніанством. Їхніми ідейними натхненниками й
пропагандистами серед польської або спольщеної шляхти були
італійські емігранти – Леліо та Фауст Социни, Джорджіо
Бландрата та ін. Унітарії свою діяльність розпочали на Поділлі,
але зовсім скоро вони перемістилися на Волинь. Ідеологи
социніанства – чи не перші, хто зробив ревізію одного із головних
завоювань німецького реформаційного протестантизму. Вони
виступили проти імплементації  гасла про землю і владу.
Натомість стали обстоювати принцип цілковитого відокремлення
держави від Церкви [1, c. 13].

Водночас реформаційно-протестантський рух на українських
землях залишався маргінальним явищем. Причин цьому є
декілька, а найголовніша та, що  в релігійному дискурсі
звичайним українцям місця не було і, передусім тому, що вони  не
були до нього готові інтелектуально та й духовно-моральної
потреби вони в цьому не бачили.

Друге – те, що реформаційно-протестантська діяльність була
справою незначної частини суспільства, яка не мала етнічного
походження й не викликала співчуття в етнічних українців.

Третє – ідейні натхненники реформаційно-протестантського
руху, а це здебільшого шляхта, магнатерія і навіть церковні
братства організовувалися  за кланово-олігархічним принципом.
Вони, декларуючи боротьбу за збереження національної
релігійно-культурної ідентичності, світоглядний плюралізм тощо,
насправді змагали до утвердженя статусу правлячої касти.

Четверте. Найнижча верста українського соціуму, будучи
ослабленою тривалим занепадом і маргіналізацією власного
духовно-культурного життя, що було природним наслідком
втрати державності та, опинившись навмисне відкинутою
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тодішньою інтелектуальною елітою на периферію модерних
суспільно-політичних і духовно-культурних трансформацій, стала
на захист збереження історичної церковної традиції.

Після укладання Берестейської унії захват реформаційно-
протестантськими ідеями  починає спадати остаточно. Це
пов’язано, з одного боку, з занепадом протестантського руху і
консервацією його ранньоісторичних форм як в Європі загалом, так
і в Речі Посполитій зокрема. Особливу роль тут відіграло
посилення позицій Унійної церкви за митрополита Йосипа-
Вельяміна Рутського та Православної церкви в добу Петра Могили.

Отже, ранньомодерна епоха це – особливий період у житті
багатьох народів Європи, і українського зокрема. Проте ані
реформація, ані «протестантизація» не стала для українського
народу таким викликом і суспільним трансформатором, як,
скажімо, для чехів, німців чи французів. Ці народи з поміж інших
вирізняються сьогодні тим, що в них найменша кількість
протестантів, зате найбільша кількість атеїстів або індиферентних
до релігії громадян.

Попри незначне поширення ранньопротестантських течій
(лютеранство, кальвінізм та антитринітаризм) українці, за винятком
незначної кількості представників шляхетських родів, які
здебільшого етнічно мали не українське походження, залишалися
вірними Православ’ю. А тому реформаційно-протестантський рух
тут закінчився так само швидко, як і почався. І певна річ, не мав
таких соціальних наслідків, як в інших країнах Європи.
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Віталій Докаш (Чернівці)

РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕГРАТОР
І КОМУНІКАТОР

Релігія має суспільні функції та інституційний характер
(звідси різноманітні зв’язки між релігією та суспільством). У
цьому зв’язку є сенс визначити, як організовуються ці зв’язки між
релігією (через посередництво Церкви як соціального інституту і
комунікатора) та як відбуваються взаємовпливи, дослідженням
чого й займається соціологія релігії. Зауважимо в цьому контексті
соціологія досліджує різноманітні зв’язки (залежності, впливи)
між релігією та суспільством. Асортимент її багатий, розмаїтий і
мінливий: інтеграційна та дезінтеграційна («позитивна» і
«негативна») стабілізуюча і динамізуюча функції релігії; зв’язки
між релігією та культурою, економікою, політикою та мораллю.

Ми зосередимо свою увагу саме на позитивній функції
релігії, щоб відзначити її динамічний характер і функціональну
роль у збереженні та репродукуванні моральних імперативів і
цінностей, механізмів діалогу між цивілізаціями, роль суспільного
комунікатора та інтегратора. Для цього ми застосуємо
структурно-функціональний аналіз, який як напрям у свій час
започаткував Толкотт Парсонс, а продовжили у 50-ті рр. XX ст.
Кінгслі Дейвіс і Елізабет К. Наттингем. Зазначимо, що вони
наголошують на потребі досліджувати релігію, щоб зрозуміти
певне суспільство [6, с. 24].
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Релігія і Церква в суспільстві відіграють велику суспільно-
значущу та комунікативну роль. Цю важливу соціально-
комунікативну функцію релігії слід відзначити ще й тому, що 2/3
населення (або 70%) у 2016 р. декларували свою релігійність
[див.: 7, с. 22], а релігійні організації є не лише продукаторами
релігійної моралі, а й лімітаторами суспільних цінностей і
стандартів поведінки. Саме вони пропонують суспільству
моральні імперативи, які, враховуючи їх сакральність, стають
орієнтирами у формуванні особистості. Власне ця соціально-
комунікативна роль релігії є атрибутивною і робить цю проблему
актуальною для дослідження.

Релігія – основоположний чинник, який відповідає за
консервативну тенденцію збереження загальнолюдських
цінностей і пріоритетів, вона об’єднує людей як соціально, так і
організаційно.

Саме цю важливу соціальну багатофункціональну сутність
релігії відзначали класики соціології релігії, зазначаючи, що лише
їй упродовж тисячоліть, незалежно від конфесійних уподобань,
вдалося зберегти цивілізаційний ціннісний досвід.

Характеризуючи релігію як соціального комунікатора,
український релігієзнавець А. Колодний веде мову про її таку
важливу функцію, як надання нею людині засобів самовизначення
у світі, позалогічного освоєння причетності до соціально-творчих
процесів [див.: 5].

У цьому контексті ми аналізуватимемо релігію у двох
ракурсах, або в діалектиці взаємовідносин: релігія – соціум.
Предметом дослідження стане, з одного боку, вплив суспільства на
релігію та надання їй соціальності й відповідно засвоєння релігією
соціальних характеристик та її постання у формі соціального
інституту і виконання для цієї комунікаційної та інтеграційної
функції. Релігія допомагає реалізації процесів утвердження
особистості, формуванню особистісної свідомості; ритуалізації та
облагородженню репертуарів поведінки людей; соціальній
інтеграції; реалізує профетичну місію (передбачення бажаних і
небажаних сценаріїв майбутнього розвитку) [див.: 8, с. 722].

У зв'язку з цим стає зрозуміло, що соціологічне та
релігієзнавче дослідження релігії є одним з аспектів дослідження
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соціальної стратифікації, релігійної комунікації та соціальної
мобільності. Разом з тим, релігія – один із вимірів соціального
статусу групи або індивіда, вона виражається в існуванні
специфічних соціальних ролей і взаємодій. Соціологія релігії
власне й виникла, щоб вивчати релігію не як специфічне явище, а
як сферу культури і, в першу чергу, як соціальний феномен,
соціальний інститут, соціальний комунікатор. Про це, власне, й
говорили соціологи релігії.

З. Фройд, до прикладу, бачив її як соціального комунікатора
[див.: 2, с. 37]; В. Браян поціновує її як мобілізаційний чинник
[див.: 1, с. 36-37]; американський соціолог П. Бергер вважає, що
головна соціально-комунікативна функція релігії – легітимізація
(космізація) як наявного суспільного порядку, так і самого
індивіда; релігія надає людині систему норм і цінностей, захищає
її від хаосу, надає смислу тому, що відбувається і, зрештою,
забезпечує відчуття реальності, об’єктивності сконструйованого
людиною світу, підіймає профанність самої людини до
сакральності [див.: 8, с. 771].

Тут слід зауважити, що на думку соціологів релігії, релігія –
не просто комплекс вірувань і практичних дій як форма
спілкування з надприродним, вона є фактором об’єднання людей
(через систему цінностей і регламентативів) в одну спільноту,
виконуючи інтегруючу, консолідуючу та комунікуючу роль. Через
посередництво Церкви релігія взаємодіє з державою, різними
інститутами і громадськими організаціями, формуючи таку
діалектику відносин, яка є двостороннім рухом. Релігія,
виступаючи від імені віруючих, задовольняє їхні потреби на
суспільному рівні; суспільство ж створює всі можливості для
реалізації церквою її як релігійних, так і суспільних форм
діяльності [див.: 3, с. 53-54].

Слід нагадати, що класик соціології О. Конт бачив релігію як
основу соціального порядку і детермінанту суспільної структури
на певному історичному етапі. У свою чергу, Е. Дюркгейм
вважав, що солідаризація групи, суспільства якраз і є основною
функцією релігії. Релігія, стверджував він, це ідеологічний
механізм, який забезпечує солідаризацію людей і цілісність
суспільства через сакралізацію базових суспільних зв’язків.
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Е. Дюркгейм обґрунтував доконечність релігії в суспільстві як
комунікаційної сили, що забезпечує певну соціальну рівновагу,
сили, що інтегрує суспільство. Досліджуючи зміст і функції
релігії в суспільстві, класик соціології релігії визначає її як фактор
соціальної інтеграції [див.: 2, с. 38].

М. Вебер вважав, що релігія здатна працювати як один із
факторів соціальної динаміки. Її основна функція –
смисловизначення та раціоналізація життєдіяльності [див.: 2,с.38].
Аналізуючи релігію у своїй фундаментальній праці
«Протестантська етика і дух капіталізму» М. Вебер виявляє дуже
важливий діалектичний аспект у комунікації релігія – держава:
вплив релігії на державу (релігія формує мотив соціальної дії) та
вплив суспільства на релігію (суспільство формує певні соціальні
групи носіїв конкретної релігії) [див.: 8, с. 771; 10, с. 1063].

Специфічно трактував соціально-комунікативну роль релігії
соціолог, творець комуністичної теорії К. Маркс. По-перше, він
бачив релігію як соціальний феномен – вона включається в
систему суспільної комунікації. По-друге, для нього важливу роль
відіграє компенсаційна функція релігії (двовекторна комунікація),
що придає смислу людському існуванню [див.: 2, с. 39].

Прикладом трансформаційної ролі релігії в суспільстві може
слугувати протестантизм, 500-річчя якого сьогодні відзначає
світова громадськість. Слід зауважити, що протестантизм як
продукт Реформації і як механізм суспільних змін докорінно
трансформував соціум як в економічному, політичному так і
соціально-культурному плані. Він активізував якраз через
соціальне служіння ті механізми, які дозволяють долати
злиденність, встановити опікунство над проблемними групами
населення, сформувати цілу систему благодійних закладів, які до
певної міри реалізують принципи рівності, братерства і свободи.

За роки незалежності в Україні, наприклад, у досить стислі
терміни протестантським організаціям вдалося втілити у життя
конкретні й досить значущі милосердницькі та доброчинні
проекти, пов’язані із опікуванням над людьми похилого віку,
хворими, самотніми, сиротами, ув’язненими. Церква прийняла
Майдан, всіма можливими формами підтримувала його, а після
початку військових подій на Сході України взялася допомагати
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ЗСУ, переселенцям, відновлювати зруйновану інфраструктуру в
зоні АТО. Протестанти буквально «увірвалися» у суспільство,
прагнучи довести йому велику перевагу власних вартостей, свою
«відкритість» світові.

Сьогодні відбувається така актуалізація богословської думки,
яка виробила своєрідну модель світської активності, що
грунтувалася на традиційних віровчальних і організаційних
принципах, модель, яка б могла гармонійно поєднувати із
служінням Богові.

Робота в суспільстві, або так зване соціальне служіння,
будується на заповідях Христа, згідно з якими він ніколи не вчив
тому, щоб його послідовники ізолювали себе від оточуючого
суспільства і осудливо дивилися на світ [див.: 3, с. 195-197]. Тому
сьогодні протестантські Церкви, виявляючи свою громадянську
позицію, виконуючи легітимізуючу, благодійницьку та
філантропічну функцію відновлюють зруйновану інфаструктуру в
прифронтових регіонах Донбасу, допомагають матеріально
вразливим групам населення, ЗСУ та переселенцям [див.: 9].

Узагальнюючи, можна дійти таких висновків:
1). Релігія через взаємодію з іншими соціальними

інституціями та враховуючи свою поліфункціональність стала
важливим комунікатором, інтегратором і стабілізатором
суспільства.

2.). На кожному історичному етапі для виконання цієї функції
релігія використовує релігійні цінності та імперативи, які
визначаються специфічним культурним контекстом для кожного
типу соціуму, соціального середовища та соціальної верстви.

3). В ролі комунікативного елементу релігія використовує
двовекторну систему зв’язку: вертикальну (спілкування з Богом) і
горизонтальну (між ближніми).

4). Специфічним інструментом комунікації з суспільством,
входженням в соціальний простір є соціальне служіння в його
різноманітних видах, яке використовують релігійні організації,
адаптуючись до демократичних форм існування суспільства.
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Вікторія Головей (Луцьк)

РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС
У КОМУНІКАТИВНІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО

(ПОСТ)СЕКУЛЯРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасна Європа – частина глобалізованого інформаційно-
інтерпретаційного простору, в якому неможливий спільний
культурний горизонт. Якщо впродовж багатьох століть європейська
ідентичність ґрунтувалася на християнській релігії (адже історично
Європа формувалася саме як християнська спільнота), то сьогодні
для більшості європейців їх ідентичність не пов’язана з
християнською традицією, що певною мірою сприяє розмиванню
спільної духовно-смислової основи європейської культури.
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Цей процес прискорюється під впливом зростаючих масштабів
міграції. Раціоналізована європейська спільнота, в якій секулярний
дискурс однозначно переважає над релігійним, зустрілася віч-на-
віч  зі спільнотою людей, для яких релігія та засновані на ній
традиційні цінності є пріоритетними. Передусім це стосується
численного мусульманського населення, яке принципово не
асимілюються, і, понад те, вважає ліберальні секулярні норми
суспільного життя руйнівними для власних традиційних устоїв.
Така невідповідність викликає гострі суперечності й конфлікти,
підживлює релігійний фанатизм і тероризм.

Проголошуючи принципи відкритості та толерантності,
європейське суспільство та його владні структури, мають взяти на
себе особливу відповідальність і особливі зобов’язання:
враховувати специфіку релігійних традицій і навіть у чомусь
переглянути власні норми публічної поведінки, які можуть
образити релігійні почуття мігрантів. Не менш важливо зберігати і
розвивати свою власну християнську духовну традицію. Йдеться
передусім про принципи діалогічності, взаємної поваги, мирного
співіснування людей з різними типами ментальності та соціальної
нормативності. Згідно з авторитетною думкою Ю. Габермаса, саме
діалог найкраще відповідає умовам публічної рівноправної та
вільної комунікації [1, c. 76]. Діалог передбачає визнання Іншого як
гідного учасника, визнання його права на власну думку, власний
вибір. Діалогічна інтенція включає також настанову на подолання
конфліктів і суперечностей не за допомогою силових методів, а
риторичного переконання, впливу (звісно, якщо ці конфлікти не
загрожують життю людей).

У цьому контексті потребують переоцінки когнітивні
настанови, які перешкоджають взаєморозумінню та
конструктивному діалогу. Налагодження такого діалогу є
неодмінним фактором запобігання конфронтації та соціальної
напруги, а також важливою умовою взаєморозуміння та збагачення
релігійних і світських дискурсів, узгодження культурних і
соціально-політичних кодів. Варто зробити акцент на
загальнозначущих універсальних концептах і цінностях, які в
постсекулярну добу набувають своєрідного «подвійного виміру»: з
одного боку, вони репрезентують світські поняття та явища, а з
іншого – відсилають до їх трансцендентного сакрального підґрунтя.
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Йдеться про граничні засади людського буття та відповідні
концепти, які мають безумовну універсальну значимість.

На думку Дж. Ваттімо, «суспільство масових комунікацій і
нескінченних інтерпретацій є логічним продовженням того
світорозуміння, в основі якого ми виявляємо Святе Писання і яке
розвивається як екзегеза цього Писання» [2, с. 93]. Секуляризація,
вивільняючи церкву від невластивих її природі функцій,
розчистила місце, простір, у якому стає можливим оновлений
релігійний досвід і, відповідно, оновлений релігійний дискурс, який
міг би стати органічним складником публічної комунікації нарівні з
секулярним дискурсом.

У постсекулярному світі цілком реальне забезпечення
рівноправних умов для циркуляції релігійного та світського
дискурсів у загальному комунікативному просторі. Зростанню ролі
релігії в публічній комунікації сприяє швидка медіатизація
релігійного дискурсу.
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Володимир Кухарчук (Чернівці)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕФОРМАЦІЙНО-
КОНТРРЕФОРМАЦІЙНИЙ РУХ І ЙОГО

ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКЛЕЗІАЛЬНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Епоха раннього модерну ознаменувала розвій реформаційно-
контрреформаційного руху, який спровокував складні й суперечливі
процеси не лише у церковно-релігійній, а й суспільно-політичній
сферах, загостривши потребу політико-ідеологічних стратегій
цивілізаційного вибору європейських народів і українського зокрема.
Тоді, як слушно зауважують сучасні дослідники, «доводилося
вибирати між «старою» Руссю-Україною, представленою польською
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або сполонізованою магнатерією й місцевою шляхтою, яка була
зорієнтована на європейський Захід, і новонародженою козацькою
Україною, чиї виразники у власному цивілізаційному виборі
віддавали перевагу східним орієнтирам» [1, с. 5].

Це і багато іншого засвідчує нагальність об’єктивного
історіософського аналізу реформаційно-контрреформаційного руху
в його взаємозв’язках і взаємовпливах на формування нової
еклезіальної реальності в межах канонічної території Київської
митрополії. Він не лише становить науковий інтерес, а й має вагоме
суспільно-практичне значення, тому що йдеться, з одного боку, про
засвоєння уроків минулого, а з іншого – про пошук сучасної
соціокультурної парадигми державотворчого поступу українського
народу, опертої на його національну церковно-релігійну традицію.
Не менш важливим складником цього дискурсу є потреба
обґрунтування нових праксеологічних засад і принципів співпраці
Церкви і держави, очевидність яких постає на тлі сучасної
суспільної атомізації за релігійною, мовною, етнічною та іншими
ознаками, перші вогнища яких закладалися саме в епоху модерну.

Контроверсійні за своєю суттю церковно-юрисдикційні
трансформації, зумовлені реформаційно-контрреформаційним
рухом, докорінно позначилися на виборі політико-ідеологічних
стратегій етнодержавного самовизначення Руси-України у XVI –
XVII століттях. Тому важливо розкрити їхню  складність,
окреслити основні ідейно-світоглядні акценти і політико-
ідеологічні орієнтири, що її увиразнюють.

Найбільш схематично ми зводимо їх до такого узагальнення:
бездержавний статус Руси-України призвів до поглиблення
кризових явищ у внутрішньоцерковному житті Київської
митрополії, піковий період яких збігся в часі з реформаційно-
контрреформаційним рухом. Покликаний до життя внутрішніми
потребами ранньомодерної Європи – оновлення та зміцнення
позицій Католицької церкви у боротьбі з реформаційними рухами й
протестантизмом – орден єзуїтів, який розгорнув свою активну
діяльність на теренах Речі Посполитої, а отже, й на українських
етнічних землях, став важливим чинником церковно-релігійних,
культурно-освітніх та соціально-економічних перетворень у межах
всього ареалу власного поширення та функціювання. У другій
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половині XVI ст. вплив єзуїтів на суспільну свідомість був
настільки вагомий, що православним посполитим українцям  було
не під силу щось протиставити їхній місіонерсько-ідеологічній
активності. Дійшло до того, що ідейно-богословська думка,
зокрема  її сотеріологічний складник, оформилась у двох
різносмислових концептах: від визнання рівності західно-
католицької та східно-православної еклезіальних традицій
(С. Оріховський, А. Поссевіно, К. Острозький та ін.) до
абсолютного заперечення можливості спасіння поза католицизмом
(Б. Гербест, П. Скарга, Л. Кревза та ін.

Активізація цих візій відбувалася на тлі глибокої кризи, яку
переживала Київська митрополія. Зсередини її руйнували низький
моральний, духовний та освітній рівень духовенства й закріплення
за церковними братствами невластивих їм функцій ієрархічного
адміністрування аж до церковного судочинства, а ззовні – руйнівні
процеси, зумовлені втручанням у її церковно-релігійне життя
східних патріархів і правом світського патронату.

Аналізуючи глибше доступну нам історіографію та джерела,
ми доходимо таких висновків:

1) каталізатором формування нової еклезіальної реальності на
українських землях у період модерну став саме реформаційно-
контрреформаційний рух. Він активізував церковно-релігійну
полеміку, що призвела до піднесення унійної доктрини і вивів на
передній план суспільну доконечність юрисдикційного
самовизначення українського народу в контексті поширення та
інституційного оформлення ранньопротестантських спільнот на
українських землях;

2) під впливом реформаційно-контрреформаційного руху
стали викристалізовуватися специфічні, на нашу думку, позитивні
риси києво-руського християнства, головні серед яких – його
універсальність і відкритість до діалогу з католицизмом;

3) реформаційно-конрреформаційний рух на українських
землях, на відміну від Європи, мав свої особливості, специфічні риси
та наслідки. Вони мають своє світоглядно-орієнтаційне, еклезіально-
канонічне соціально-правове та політико-ідеологічне вираження.

Перше полягає в тому, що Київська митрополія замість
утвердження у східно-візантійській традиції та орієнтації на Схід
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повернулася власним обличчям на Захід [3, c. 238]. Українська
духовна еліта, на противагу сполонізованій шляхті та прихильній
до протестантизму магнатерії,  взяла курс на системне формування
кривого зразка київського християнства в контексті
пофлорентійських і потридентських трансформацій католицизму.

Друге – в зміні юрисдикційного статусу Київської митрополії,
духовний провід якої внаслідок проголошення церковної унії на
Берестейському соборі 1596 р., вирішив перейти під зверхність
Апостольського престолу в Римі. Це відбулося тоді, коли в
більшості країн Західної Європи світські князі захопилися
консервуванням одного з головних «надбань» реформаційно-
контрреформаційного руху – розколу Католицької церкви та
інституційного оформлення  ідеологічно розрізнених
ранньопротестантських деномінацій.

Третє – характерне поглибленням прірви між шляхтою і
магнетерією та найнижчою верствою українського соціуму, оскільки
перша, захопившись реформаційно-протестанськими ідеями,
цілковито розірвала «моральну зв’язь зі своїм народом» [2, c. 215].

І, нарешті, четверте – виражається  в тісному переплетенні
суспільно-політичного та церковно-релігійного чинників, що
спостерігаємо у поберестейський період, на прикладі П.
Сагайдачного, який спочатку разом з усім Військом Запорозьким
влився в структуру київського Богоявленського братсва, а згодом –
1620 р. – домігся відновлення православної ієрархії, що не
визнавалось урядом Речі Посполитої [4, c. 185-188], але мало вкрай
важливе значення для відродження осередків церковно-релігійного
життя православних українців у поберестейський період.

Іншим наслідком реформаційно-контрреформаційного руху на
українських землях можна вважати інкорпорацію православної
Київської митрополії до складу Московського патріархату 1686 р.,
в результаті московсько-стамбульської дипломатії у 80-х роках
XVIІ ст. навколо формування антиосманської коаліції окремих
країн католицької Європи, в якій головна роль відводилася
католицькій Речі Посполитій. Цей неканонічний політично
вмотивований акт відкрив Московській державі дорогу до
релігійно-політичного засилля та зросійщення українського народу,
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а отже, й до його відторгнення від духовно-культурних і
цивілізаційних надбань європейської спільноти.

Та попри це національна духовно-церковна культура завдяки
українському греко-католицизмові та реформам митрополита
Петра Могили тривалий час залишалася в єдності, західно-
європейській синергії з католицькою традицією.

Водночас богословський аспект національно-релігійної
самобутності конкретного етнонаціонального церковного
утворення завжди посідав вагоме місце у канонічному праві та
еклезіології загалом. Ця проблема особливого гостро стоїть і
сьогодні, коли ведеться активна робота з відновлення єдності,
принаймні між трьома гілками Українського православ’я, не
кажучи вже про злиття в одну Помісну Церкву всіх питомо
українських церков, серед яких важлива роль належить УГКЦ, яка
так само, як і УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ (МП), вважає себе
спадкоємицею давньої Київської митрополії.

Між тим, варто враховувати, що Україна – поліконфесійна
країна і мусить бути однаково відкрита для потреб і запитів
сповідників будь-якої конструктивної віроповчальної традиції та
еклезіального утворення. І реформаційно-протестанстькі церки не
можуть бути винятком.
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Дмитро Чебан (Чернівці)

ПОШИРЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ УНІЙНОЇ
ДОКТРИНИ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ЯК ВИЯВ

КОНТРРЕФОРМАЦІЙНОГО РУХУ НА УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

Проблема церковно-конфесійного самовизначення для
українського народу постала значно раніше, ніж тоді, коли
Європу захлиснула хвиля Реформації та Контрреформації. Все
почалося з часу, коли етнічні землі Русі-України увійшли до
складу Великого князівства Литовського. Але особливо вона стала
відчутна саме у потридентську епоху (Тридентський собор
відбувся між 1545 – 1563 роками), коли Католицька церква
активно включилась у процес боротьби з інакомислієм,
лютерансько-кальвіністськими єресями, а заодно й за навернення
«схизматиків», тобто православних.

Щоправда, цьому передував Ферраро-Флорентійський собор
(1439), на якому Київський митрополит Ісидор підписав акт унії
Західної і Східної Церков.  І якщо «ця унійна серія, за словами
О. Шмемана,  закінчується для Візантійської Церкви духовною
катастрофою» [5, с. 319], то для Київської митрополії – новими
можливостями. Інша річ, як духовний провід і паства
скористалися ними.

На тлі падіння Візантії, Русь-Україна стала на шлях активної
співпраці з Заходом, звісно ж, не цураючись Сходу. Відкритість
Київської митрополії до всього християнського світу – одна із
найхарактерніших рис цього національно-церковного утворення.
Розпочалася нова особлива фаза міжцерковного і
міжкультурного діалогу.  Наголошуючи на цій тенденції
зближення, І. Франко доводив, що «прикінці XV віку повіяло по
Русі новим, європейським духом» [3, с. 221]. І це – справді так,
бо якраз тоді Швайпольт Фіоль, будучи німцем-католиком,
церковнослов’янські богослужбові тексти друкував на
замовлення православного єпископа Перемишля; православний
русин Франциск Скорина здійснив переклади книг Святого
Письма не з грецьких текстів, а з латинських і чеських; Юрій
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Дрогобич свою «Прогностичну оцінку поточного 1483 року»
присвятив Римському папі Сиксту IV (1471 – 1484) [4, c. 41].

Далі була співпраця Київського митрополита Михайла
(Мисаїла) із згаданим вище понтифіком, а також релігійно-
філософські дискурси місцевих Демосфенів і, зокрема,
С. Оріховського (1513 – 1566), який, хоч і був священиком, однак
виступив промотором «польської» Реформації. Далося взнаки,
мабуть, те, що він певний час жив у домі М. Лютера. А, можливо,
й те, що був, як німецький реформатор, «вразливий, похопливий, з
своєю релігійною й культурною двоїстістю» чоловік [1, c. 17].

Що ж до унійних ідей, то в їх основу теолог і публіцист
закладав принцип рівності віросповідань.

Ще більше до єдності церков у державі прагнули польські
королі – Стефан Баторій (1576 – 1586) та його наступник
Сигізмунд ІІІ Ваза (1587 – 1632). Перший, хоч і вдавав із себе
ревного католика і втішався плодами праці єзуїтів, однак за його
правління питання унії не стояло настільки гостро, як за наступника
Сигізмунда ІІІ Вази (1587 – 1632). Ця необхідність була зумовлена
декількома чинниками: поширення протестантизму, нав’язування
православним посполитим ідеї «московського месіанізму», що
випливала із теорії «Москва – Третій Рим», а також те, що більшість
українського народу не ідентифікувала себе з польсько-сарматським
громадянством, а, навпаки, стала на шлях формування із себе
окремої громадянської спільноти, об’єднаної навколо ідеї власної
зреформованої, але національної церкви. Підтвердженням цьому є
обґрунтування ідеї Київського Патріархату, яка зародилася ще в часи
Стефана Баторія і досягнула свого кульмінаційного моменту за
митрополитів Петра Могили та Йосипа Рутського [4, c. 220-236].

З розвоєм діяльності єзуїтів на теренах Речі Посполитої,
король Сигізмунд  змінив церковно-релігійну політику держави:
замість принципу віротерпимості було покладено принцип
конфесійної однорідності. Це розглядалося як фундаментальна
засада політичного суверенітету державної влади. Дослідники
стверджують, що тоді позиції католицьких просвітників настільки
зміцнилися, що їх було легше сприйняти, аніж щось
протиставити [4, c. 49]. Закладені єзуїтами духовно-просвітницькі
заклади перетворювалися на інтелектуальні центри, куди
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сходилися представники   української православної шляхти, а
надто ж їхні діти, щоб здобути добру освіту й виховання. Але
єзуїти у своїх школах-колегіях, а особливо – через своїх молодих
вихованців проникали в українські шляхетські родини, а отже, й
окатоличували та ополячували їх.

Отже, головним рушієм поширення та утвердження унійної
доктрини на українських землях стали єзуїти з їхньою
потридентською програмою церковного аджорнаменто.
Контрреформація, маючи на меті розв’язання й суто внутрішніх
проблем Католицької церкви, докорінно вплинула на суспільно-
релігійні трансформації не лише в пореформованій Європі, а й на
українських землях. Головним наслідком контрреформаційного руху
став перехід Київської митрополії на унію з Римом з подальшим
інституційним оформлення української Унійної церкви та постанням
нової еклезіальної реальності.

Загалом реформаційно-контрреформаційний рух лише виніс на
поверхню ті  кризові явища, які  мали місце у внутрішньо-
церковному житті Київської митрополії у доберестейський період.
На тлі глибокого занепаду церковно-релігійного життя перехід на
унію з Римом стали розглядати як єдиний можливий варіант
виведення її з кризового стану. Але зміна канонічної юрисдикції
об’єктивно вела до загострення проблеми збереження національно-
церковної ідентичності українського народу, а тому з появою двох
канонічних юрисдикцій – Унійної церкви та православної Київської
митрополії, що залишалася у структурі Константинопольського
патріархату – з’явилася ідея універсальної унії та проголошення
Київського патріархату. Однак de jure вона залишається
нереалізованою й по сьогодні.
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Ігор Тарасов (Спарта, США)

ПОШУК ДІАЛОГУ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИКАМИ
ТА УКРАЇНСЬКИМИ ПРАВОСЛАВНИМИ

ЮРИСДИКЦІЯМИ В США НАПРИКІНЦІ ХХ СТ.

Стосунки між греко-католиками та українськими
православними церквами пожвавилися лише у 1980-ті роки, з
нагоди святкування Ювілею Хрещення Руси-України. 23 березня
1981 р. відбулася перша в історії зустріч провідників українських
православних та уніатів у США. Новопризначений митрополит
УГКЦ С. Сулик відвідав центр українських православних у Бавнд-
Бруку (штат Нью-Джерсі) та провів зустріч з тодішнім
предстоятелем УПЦ в Америці митрополитом Мстиславом
(Скрипником) [1]. Сам митр. Сулик досить детально описує цю
зустріч у своїх спогадах. Він пише, що приїхав вбраний у грецьку
рясу, білий клобук, даний йому Й. Сліпим у Римі й був гарно
прийнятий главою УПЦ, відвідав православний храм-пам`ятник у
Бавнд-Бруку, коли його було допущено до святилища храму. Самі
ж ієрархи обмінялися перед престолом храму поцілунком миру [2].

Від тих часів контакти між українськими греко-католиками і
православними діаспори поширюються. З нагоди певних
святкувань бувають спільні заходи, зустрічі, а часом і спільні
панахиди й молебні.

Широко відома, наприклад, екуменічна діяльність владики
Василія Лостена. Єпископ часто намагався продемонструвати
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український патріотизм, не втрачаючи з поля зору екуменічної
перспективи. Зокрема це виявилось у згаданій вище його
ініціативі відзначення річниці українського Голодомору 1932-
1933 рр. в Нью-Йоркському латинському соборі св. Патрика.
Будучи членом Папської Ради з питань сприяння єдності між
християнами, він багато спілкувався з представниками інших
конфесій, зокрема з православними. Його особистим другом був
православний архієпископ Всеволод (Майданський) з Української
Православної Церкви в Америці, що перебуває в юрисдикції
Константинопольського патріархату.

Окрім спільних зустрічей і святкувань контакти між УГКЦ та
православними були обмежені. Однак скрізь витав дух
екуменізму. Внаслідок того в 90-і роки було створено неофіційну,
але досить значну «Студійну групу Київської Церкви» –
об’єднання католицьких і православних богословів та церковних
діячів, які займалися пошуком шляхів до єдності Церков. Сюди
зокрема входили відомі уніатські богослови А. Чировський,
П. Ґаладза, А. Онуферко, єп. Лостен та ін. Ця група була створена
для заохочення діалогу між уніатами і православними щодо
можливого наближення у рамках спільної традиції Київської
митрополії. Її діяльність отримала благословення ієрархії УГКЦ
та Константинопольського патріархату [3]. Головним чином
«Студійна група» працювала у 1990-ті роки [4]. Це виглядало
досить актуальним для католиків у зв’язку з появою у 1995 р. двох
папських послань, присвячених церковній єдності та Східній
Церкві, а саме – послання «Orientalelumen» («Світло Сходу») та
енцикліки «Utunumsint» («Щоб усі були одно»). Тому тоді
учасники «Студійної групи» висунули ідею «подвійної єдності»
уніатів з Римом та Константинополем. Останнім часом була
популярною серед уніатських кіл ідея, висунута мелхітським
(тобто антіохійським греко-католицьким) архієпископом Ілією
Зоґбі, який у 1975 р. заявив, що бажає бути у сопричасті водночас
із папою Римським і православним Антіохійським патріархом. У
1995 р. цю ідею підтримала ієрархія Мелхітської Церкви та
звернулася з нею до Риму. Члени «Студійної групи» здійснили
подорож до Константинополя, де були прийняті патріархом
Варфоломієм, а також писали у тій справі до Риму. Проте, як і
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можна було сподіватися, жодних практичних наслідків ця
діяльність не мала. Ватикан і православний Антіохійський
престол сприйняли її неґативно, адже неможливо вступити у
«сепаратну» єдність між частинами Православної та Католицької
Церков, якщо не досягнуто єдності між усіма православними та
католиками; неможлива єдність у Таїнствах без єдності у вірі [5].
Утім, попри все, зараз спостерігається тенденція відновити
діяльність цієї ґрупи. У 2005 р. було створено Українське
християнське академічне товариство (УХАО), куди увійшли знову
ті самі особи з боку УГКЦ (Б. Ґудзяк, А. Чировський та ін.), а
також окремі православні  богослови та діячі як з канонічної УПЦ
МП, так із інших юрисдикцій. Діяльність цього товариства дуже
скоро піддали критиці православні автори [6], оскільки єдність
усе-таки неможлива без подолання розбіжностей віровчення, й
уже зовсім неприйнятна, якщо задум тут – прихована унія.

А остання тенденція, нехай і одягнена в гарні одежини слів
про братерство і взаємоповагу, таки відчувається, попри всю
серйозність позиції католицьких екуменістів та їх заклопотаність
перспективами існування світового християнства та проблемами
об’єднання церков на світовому й національному рівнях.
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Світлана Благініна (Ніжин)

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК
ВИЩОЇ ШКОЛИ НІМЕЧЧИНИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Відгукуючись на Указ Президента України №357/2016 «Про
відзначення в Україні 500-річчя Реформації», ми пропонуємо
результати свого дослідження феномену прискореного розвитку
вищої освіти Німеччини, що наприкінці ХІХ ст. перетворив її на
світового лідера.

Якщо характеризувати сьогодення з погляду історичної
еволюції людства, то легко виявити, що сучасні цивілізаційні
аналогії найбільш споріднені з подіями, віддалених на
півтисячоліття. Тоді на теренахв Європи сформувалися вельми
кризові умови. Під тиском Османської імперії зникла Візантія, а
тому Захід утратив торгівельні контакти зі Сходом. Перестав
діяти дуже важливий Великий шовковий шлях як вигідна для всіх
учасників система обмінів товарами і культурою (накопичуються
докази того, що цей феномен діяв не півтори-дві тисячі років, а
щонайменше удвічі довше).

Нагадаємо, що у той період Китай був у всіх аспектах
безсумнівним лідером світу. Він без особливого напруження у 20-
х роках XV століття створив великий морський флот із сотень
гігантських – як на ті часи – вітрильників, який у різному складі
здійснив сім великих експедицій аж до Африки і морів Близького
Сходу. Однак, як висловився б творець однієї з
найоригінальніших концепцій етногенезу Л. М. Гумільов, у
китайців забракло «пасіонарності» для отримання максимуму
переваги зі своїх досягнень. Власне, тут немає нічого дивного,
адже ця риса характерна тільки для народів-кочівників (номад), а
не для землеробів, якої б великої чисельності вони не досягали.
Не будемо розвивати цю тему й наводити свої та чужі пояснення
того, чому Піднебесна відмовилася від цілком можливої
первинної експансії на тогочасні світові ринки, яку вона у варіанті
№2 з таким успіхом здійснює сьогодні.

Найбільших втрат від зникнення економічної співпраці на
теренах між Атлантикою і Тихим океаном, безсумнівно, зазнали
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Середземномор’я і вся Західна Європа. Цим ми й пояснюємо виразну
активізацію всіх аспектів політичного, економічного і соціального
життя на цих територіях. Чи не найбільш помітним серед усього
новітнього став початок епохи «Великих географічних відкриттів» –
так доволі пихато зарозумілі європейці назвали множину
відчайдушних експедицій на малих корабликах, найбільші з яких
легко розташувалися б упоперек палуб згаданих вище китайських
багатощоглових вітрильників ескадр імператора Чжу Ді.

Як відомо, лідерство у «відкриттях» разом із грабунками і
створенням гігантських колоній спершу захопили Португалія та
Іспанія, що перебували в особливо сприятливих природних
умовах, успадкували багато технологічних та інших досягнень
Римської імперії, мали досвід не тільки мореплавання, а й
діяльності національних університетів та інших закладів. У ті часи
Німеччина не могла бути світовим лідером. Країна розташована
віддалік від теплих частин земної кулі і, якби не вплив
Гольфстріму, її клімат був би подібним до клімату Уралу чи
навіть Сибіру. Не дивно, що німці помітно відстали від усіх
південних європейських народів у розвитку освіти і поширенні
серед громадян уміння читати і писати.

Світоглядно-культурним фундаментом появи і розвитку
сучасної системи освіти Німеччини слід вважати процес, який
отримав назву «Реформація» – бурхливі події в лоні католицької
церкви, що неподільно визначала релігійні погляди німців та
інших народів Західної Європи.

Реформація мала кілька спалахів і знижень, а також
неоднакову тривалість у різних країнах, охоплюючи загалом період
майже у три сторіччя (XIV-XVII), на який припало зникнення
Візантії як головного оплоту християнства на Сході, остаточна
втрата християнами «святих земель» у Палестині, поразки і
перемоги у боротьбі з натиском ісламу (Оттоманською імперією та
іншими державами). За тисячоліття з моменту отримання
«офіційного» статусу християнське вчення на тих європейських
землях, що були увесь цей час захищені Візантією від нашестя
мусульман, перетворилася не лише на «систему духовності», а на
цілком матеріальну і надзвичайно потужну ієрархічну структуру,
яка піклувалася і про душі мирян, і про власне благополуччя.
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Вирішення другого завдання можливе лише у разі грабунку
селян і ремісників. Тому упродовж століть розвитку католицизму
«церква» стала грандіозною міжнародною установою з безліччю
посередників між мирянами і Богом. За кожен свій порух і жест
вони чекали оплати, переконуючи селян і ремісників, що тільки
так і можна рятувати свою душу і сподіватися на її кращу долю
після фізичної смерті. Ця система винаходила дедалі нові способи
отримувати кошти (досить нагадати про сумнозвісні
«індульгенції»). Особливо несправедливим став розподіл багатств
у Німеччині, де формування індустрії книгодрукування у середині
XV ст. створило передумови для масового поширення Біблії та
інших видань і текстів.

Тому не випадково саме там виникла критична маса
переконань у тому, що за багато століть керівництво католицької
церкви «відхилилося» від заповідей Мойсея і вчення Христа, що
слід «повернутися до витоків» і ототожнювати церкву не з
пірамідальною структурою з жадібних і (найчастіше) безчесних
осіб, які відділяють мирян від Бога, а з добровільним об’єднанням
усіх адептів навколо Ісуса Христа. Майбутня нова релігійна
парадигма виходила з переконання в тому, що благочестя полягає
не в слухняності перед професійними представниками
авторитарної римської церкви та у виконанні всіх їхніх наказів і
визначених ними ж обрядів, а у «справжній і глибокій»
набожності, єдиним і надійним джерелом чого є Закон Божий і
Святе Письмо. Отже, реформатори, лідером яких виявився німець
Мартін Лютер (1483-1546) з його відозвою (латинською мовою)
від 25 жовтня 1517 року, запропонували і стали обстоювати
антиавторитарну концепцію церкви, яка повинна була обходитися
без професійно-ієрархічного духовенства.

Як і слід було чекати, подібні радикально-реформаторські
погляди викликали більш ніж неприхильне ставлення з боку
римського папи та всього його духовного війська. Ця ворожість
додатково посилювалася тим, що за новим ученням принципи
Євангелія ставали абсолютно непорушними нормами
індивідуальної та колективної поведінки, яких мали дотримуватися
всі без винятків. Протестанти додали до цього категоричну
заборону байдикування і вимогу вславлення Бога через
продуктивну працю на користь себе, рідні та громади. Кожен
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«справжній християнин» зобов’язаний був особисто читати Святе
Письмо і переконатись у тому, що саме сказав у ньому Бог.

Зрозуміло, що значне поширення у Німеччині подібних
поглядів – а до них з власних (і доволі корисливих) мотивів
пристали вищі представники світської влади – радикально
змінило ставлення абсолютної більшості еліти і пересічних
громадян до грамотності. Вміння читати стало трактуватись як
ознака «справжнього християнина», який піклується про
використання того спадку, який полишив Христос і всі інші
джерела Слова Божого. Щодо соціальної організації реформатори
вважали неприпустимим втручання духовенства у світське життя,
вимагали контролю держави над церквою, «усуспільнення»
останньої аж до рівня її самокерованості на рівні громади. Подібні
погляди часто підтримувати ті особи, які досягали повноти влади
– у них не було особливого бажання звітувати перед
представниками церкви і випрошувати у них «прощення».

Ось і в Німеччині посилення світської ієрархічності та процес
злиття князівств супроводжувався, як пропонував М. Лютер і його
прихильники, розвитком освіти на засадах її державної
організації та включення у навчальні плани шкіл того, що можна
назвати «елементами релігійних учень». Хоч колискою нових
освітніх поглядів виявилася «найбільш протестантська» Саксонія,
пізніше лідером на німецьких землях стала Пруссія, з якою
найчастіше і пов’язують створення «класичної німецької
гімназії». Нагадаємо, що цей реформаційний культурний імпульс
привів до винайдення кращої у світі моделі Берлінського
дослідницького університету та формування майже ідеально
пристосованої до потреб індустріального виробництва системи
загальної, професійної і вищої освіти Німеччини.

Вивчення саме цього досягнення німецького народу, яке
безперервно вдосконалюється і забезпечує соціальні та економічні
успіхи Німеччини, ми вважаємо особливо актуальним для
сучасної України. Наш народний архетип поведінки та
успадковані цінності узгоджуються з німецькими взірцями, а не
американським індивідуалізмом і пропозиціями відмовитися від
більшості моральних взірців класичної європейської освіти та
медицини. Краще шанувати принципи Реформації, а не фордизм
або ще щось заокеанське.
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Олександр Бродецький (Чернівці)

ЕТИЧНІ КОНОТАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ
МАРТІНА ЛЮТЕРА Й ЕРАЗМА РОТТЕРДАМСЬКОГО

Доба Відродження дала культурі не лише досвід світсько-
гуманістичного обґрунтування цінностей. Зрештою, і сам
гуманізм нерідко мав опору в пантеїстичному, сакралізованому
світорозумінні. Але у свій пізній, завершальний період Ренесанс
відзначився також і новою хвилею інтенсифікації теїстичної,
біблійної етики в ідеяхнатхненників тапровідників Реформації.
Реформаторів єднала з гуманістаминастанова максимально
енергійного соціального ентузіазму в утвердженні сповідуваних
ідей. Але сам зміст їхніх ідейакцентував вже інакші, порівняно з
класичним гуманізмом, ціннісні перспективи. Гуманістичний
пафос творчої «незмірності» сил людини збалансовується у вченні
реформаторів баченням у нійі елементів духовної недосконалості,
уярмленості, слабкості. Тож аксіологічний маятник у добу
Реформації робить стрімкий рух від пафосу «богорівності»
людини до смиренності перед сакральним як незбагненним і
містичним. Наново актуалізується досвід молитовної ревності,
сконцентрованості у вірі. Проте механізм цієї відданостівірі
реалізується вже не стільки через включеність у католицький
церковно-ієрархічний моноліт (як це було в Середньовіччі),
скільки через практичну, максимально індивідуалізовану
саморефлексію на засадах координації із заповідями Святого
Письма та особистого подвижництва в благочесті й жертовній
місіонерській активності.

З огляду на практично рівночасну динаміку еволюції
гуманістичних і реформаційних ідей у ряді країн Європи (зокрема,
Німеччини та Нідерландів), певні діячі інтелектуальної культури
виявлялися носіями синкретично поєднаних у їхньому світогляді
як одних, так і інших ціннісних імпульсів. А міра дозованості цих
імпульсів у світогляді визначалася кожним індивідуальним
випадком долі та вибору того чи іншого діяча. Наприклад, якщо
світогляд Еразма Роттердамського тяжів до «золотої середини» та
збалансованої синергії християнської переконаності і водночас
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відкритості до діалогу з гуманістичними надбаннями
дохристиянських (античних) пластів культури й духовності, то
палка релігійна ревність Мартіна Лютера в обстоюванні власних
християнських переконань часто спонукала його до
безкомпромісності, що могла межувати і з елементами фанатизму.

У руслі презентованих цими двома постатями ціннісних
альтернатив реалізації релігійності в соціумі й культурі цікавим
буде співвіднести деякі характерні для них ідеї із актуальними
проблемами та викликами функціонування сучасних форм
релігійності і релігійної інституційності, зокрема, й в Україні. Ми
не торкатимемося безпосередньо догматичного аспекту їхніх
переконань, а проаналізуємо соціально-ціннісні, практичні
вектори ряду їхніх ідей з погляду їх дієвості в площині моралізації
практичної активності релігійних лідерів, пожвавлення
міжконфесійного діалогу, запобігання соціальним конфліктам на
ґрунті відмінності переконань та культурних пріоритетів.

Між поглядами цих двох геніальних діячів є чимало спільного,
але також і певні принципові розбіжності, що символізують собою
альтернативні моделі реалізації релігійності в соціумі та культурі. І
Лютер, й Еразм гостро картали церковно-адміністративні
зловживання, владні амбіції керманичів церковних інституцій,
схематизм і стереотипність методик духовної освіти, фарисейство
лідерів релігійних спільнот. Обидва вони нещадно викривали
моральну зубожілість тогочасної римської курії, її патологічну
меркантильність, гонитву за прагматичними успіхами ціною втрати
актуальної закоріненості в сакральному досвіді й дієвому
благочесті. В руслі цієї критики Лютер підкреслював: «християн
слід навчати, що всякий, хто, бачачи злидаря, минає його, і замість
милостині купує на ці кошти індульгенцію, дістає не позбавлення
гріхів від папи, а Божий гнів» [цит. за: 3, с. 8].

Аналогічне ставлення до політизації й комерціалізації
церковної структури, яка набуває ознакгендлярсько-управлінської
інституції, висловлює й Еразм Роттердамський у гостро-
іронічному «панегірикові» «Похвала Глупоті». З уст головної
«героїні» твору – Глупоти – лунає риторичне запитання щодо
належності морального рівня сучасних Еразмові пап римських –
за католицькою доктриною, намісників самого Христа на Землі:
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«Якби вони захотіли жити так само, як він, наслідуючи його
бідність і працю, його вчення, його страждання й нехтування
життям; якби задумались над значенням свого титулу «папа»,
тобто «батько» і «найсвятіший», то, скажіть, чи був би хтось на
світі нещаснішим за папу? Хто став би тоді домагатись цього
місця за всяку ціну? Хто захищав би його мечем, отрутою і всіма
іншими засобами? Скільки зручностей втратив би папський
престол, якби туди проникла мудрість!.. Мудрість?.. Хоча б
крупинка тої солі, про яку говорить Христос! Що б тоді лишилося
від стількох багатств, стількох почестей, перемог, обов’язків,
посад, прибутків, диспенсацій, зборів, індульгенцій, стількох
коней, ослів, тілохранителів, утіх?» [4, с. 84-85].

Сарказм і критичний дух таких ідей Лютера та Еразма можуть
бути актуальними і стосовно сучасних негативних тенденцій в житті
релігійних організацій, зокрема, аналогічних зловживань з боку
істеблішменту деяких релігійних структур. Не позбавлена
окреслених деструктивних тенденцій і практика життя ряду
релігійних спільнот України. Адже деякі з так званих
«харизматичних» рухів облаштованоза моделлю фінансової піраміди
чи бізнесової мережі. Проповідницька активність там здебільшого
спрямована на активізацію матеріальних внесків як нібито ключової
передумови набуття і перспектив спасенності, і щоденного
прагматичного процвітання. Їхні ж лідери, використовуючи
психопрограмувальні техніки, паралізують можливості критичного
ставлення з боку послідовників до таких практик.

Співвіднести з критикованими Лютером та Еразмом явищами
можна й факти участі сучасних церковних структур у політично
ангажованих проектах, наприклад, у часи влади Л. Кучми або
В. Януковича, коли церковні активісти Московського Патріархату
нерідко явно або ледь завуальовано здійснювали пропаганду на
користь ідеологічно близьких до них політичних сил і чиновництва.

До розряду цих же аморальних виявів належить і подекуди
практиковане в Україні відмивання корупційних чи тіньових
прибутків через так зване релігійне «меценатство». Звісно,
конкретні закиди щодо таких явищ набувають об’єктивності
тільки за умови наявності документальних і фактологічних
підтверджень в установленому законом порядку. Але, крім
юридичного аспекту цієї проблеми, дуже важливим в межах
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релігійного виховання та освіти є саме ментальне й психологічне
заохочення негативного ціннісного реноме подібних форм
обслуговування релігійності. Й ідеї ренесансних мислителів та
діячів Реформації, зокрема, Еразма і Лютера, мають і сьогодні
потенціал зміцнення критичної платформи щодо цих та інших
морально деструктивних явищ у житті релігійних спільнот. А
тому їх варто популяризувати, надаючи адекватного етико-
соціального витлумачення відповідно до реалій сьогодення.
Прикметно, що досвід подібної критики аморалізмів окремих
релігійних сановників зустрічаємо і в рефлексіях українських
ренесансних мислителів, наприклад, Станіслава Оріховського
(зокрема, його гостро саркастичний, викривальний вірш,
звернений до тогочасної папської адміністрації, – «До римського
папи, який вигадав целібат») [див.: 5, с. 405].

Проте, як уже зазначалося, крім низки спільних ціннісних
домінант, представники гуманістичного і реформаційного дискурсів
у певних аспектах реалізовували й альтернативні одна щодо другої
етико-соціальні візії. Якщо для гуманістів першорядним є
особистісне самоздійснення в різнобічних форматах
соціокультурного життя, то для Реформації принциповішим є живий
досвід релігійності, інтегрування із сакральним, усвідомлення
всеохопної залежності людей від Бога, а відповідно, й ідейна
монолітність релігійної спільноти. Обидва зазначені аспекти у своїх
поміркованих виявах можуть бути конструктивними, та водночас
кожен із них має й ризики набуття соціально деструктивної дієвості
за умови доведення їх до крайності. Гіперболізована гуманістична
матриця самоздійснення особистості могла вграничних формах
виливатися в тотальний релятивізм індивідуалізму, що межує з
крайнощами егоцентризму та гедоністичної вседозволеності. І
критика таких збочень, зумовлених надмірностями ренесансного
індивідуалізму, нерідко здійснювалася вже й самими гуманістами,
зокрема, тим же Еразмом.

Тим часомреформаційна ревність щодо чистоти релігійного
благочестя – в разі доведення її до екстремальних форм – мала
небезпеку збочення в напрямку фанатизму, безоглядної
опозиційності до альтернативних світоглядів, культурних
цінностей й особистостей, що їх додержуються. До певної міри не
оминула ця тенденція й низку найбільш пристрасних гасел
ідеології Лютера. Л.Феєрбах, до прикладу, цитує ось такі слова
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Лютера: «Хіба не заповів нам Господь Христос любити й
ворогів?.. Заради їх особистості я повинен їх любити; а через їхнє
вчення я повинен їх ненавидіти. Отже, я повинен їх ненавидіти
або повинен ненавидіти Бога, який хоче, щоб корилися його
слову... Чого я не можу любити одночасно з Богом, те мушу я
ненавидіти; якщо тільки будуть проповідувати щось, противне
Богові [тобто догматичному уявленню про «богоугодне». – О. Б.],
то вся моя любов та дружба до них має зникнути; я ненавидітиму
тебе й не бажатиму тобі добра. Бо ж віра повинна посідати перше
місце й повинна наставати ненависть і припинятися любов, коли
справа торкнеться слова Божого... Віра швидше допустить, щоб
усі істоти загинули, ніж щоб загинуло слово Боже й залишилася
сама єресь» [цит. за: 6, с. 384-385]. Звісно, з одного боку, в цих
словах закладено закономірний для ідеалів релігійності  настрій
цілковитої відданості постулатам своєї віри. Але сама радикальна
експресія форми й різка емоційна інтонованість таких гасел
можуть, за певних умов, мотивувати на практиці не тільки
внутрішню ретельність у відданості власній віроповчальній
традиції, але й дух соціальної неприязні до носіїв альтернативних
переконань. А втім, слід заради об’єктивності наголосити, що
санкціонуючи духовну нетерпимість до «єресей», Лютер все ж
визнавав не насильство, а духовну боротьбу першорядними
чинниками протистояння їм: «Шановний, якщо ти хочеш вигнати
єресь, то маєш знати, що її передусім слід викорінити із серця і
відвернути ґрунтовно волею: засобами насильства ти не
подужаєш, а тільки посилиш її» [2, c. 153].

Стверджуючи, що «Бог не може і не хоче допускати, аби добра
справа починалася в надії на власну силу і розум» [2, с. 56],
провідний ідеолог Реформації призводить і доконотації, яка, до
певної міри, дискредитує цінність світської освіченості та
всебічного інтелектуального й культурного розвитку. Характерною
тут є така теза засновника протестантизму щодо оцінки
всесвітньовідомої «Етики» Аристотеля: «Вивчення [Аристотеля]
запровадив злий дух. Такою є й книга «Ethicorum», найшкідливіша
з усіх книг, котра різко суперечить милості Божій та християнським
чеснотам і, попри це, вважається однією з кращих» [2, с. 107]. У
такий спосіб змодельовано упереджене ставлення до одного із
загальнолюдських культурних надбань на підставі його
походження з надр дохристиянської філософської культури.
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Звісно, кожен має право на власну суб’єктивну оцінку тих чи
інших надбань культури. Але закладена тут модель реагування
релігійного ідеолога на певне позарелігійне культурне явище все ж
засвідчує настанову авторитарної релігійності. Адже статус й
авторитет релігійного лідера надає його висловлюванню характеру
не приватної думки, а, до певної міри, директивної вказівки,
«еталону» оцінки відповідних явищ всіма іншими вірянами –
послідовниками цього лідера. Елементи подібного підходу, на
жаль, мають місце нерідко і в сучасному світі. Особливо яскраво
увиразнюються вони в діях певних войовничих, тоталітарно-
фундаменталістських течій ісламу, функціонуванні практично
одержавленого православ’я в керованій Кремлем авторитарній
Росії, оборудках ряду деструктивних неорелігійних організацій.
Зрештою, слід визнати, що на локальному рівні у проповідях та
«виховній» роботі окремих священнослужителів навіть тих
українських релігійних структур, які мають гуманну й помірковану
репутацію, все ж часом трапляються подібні ретроградні вислови
на адресу тих чи інших загальновизнаних у своїй значущості явищ
нерелігійної культури минулого і сьогодення: творів мистецтва та
літератури, наукових винаходів, конкретних діячів тощо. І часом у
проповідницькій діяльності деяких душпастирів інвективи щодо
альтернативних феноменів культури підміняють реальну опіку за
практичне, власне моральне вдосконалення пастви на основі
плекання діяльної людяності, емпатії, чуйності, співпереживання,
взаємодопомоги, безкорисливості тощо.

Інтенцію, позитивно відмінну від такої ментальної позиції
щодо альтернативних світоглядних ресурсів, можна виявити і в
Еразма, і в ряду інших гуманістів. Недаремно ж, поважаючи
Лютера як великого мислителя й релігійного діяча, Еразм все ж у
листуванні з ним принципово критикує наявні в його ідеях
елементи фанатизму, дискредитації вільної волі й критичного
мислення, докоряє йому за надмірну нетолерантність.
Звертаючись до Лютера, Е. Роттердамський зазначає: «Одне мене
мучить, як і всяку добропорядну людину: те, що ти своїм
норовливим, нестримним, бурхливим характером потрясаєш весь
світ нищівним розбратом. Добрих людей, що люблять шляхетні
науки, ти віддаєш на сваволю якихось нестямних фарисеїв…» [1,
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c. 593] Водночас зробимо принципове застереження: сучасні
лютерани, як і ціла низка інших протестантських спільнот,
віддаючи належне цінним елементам у вченні своїх «батьків-
засновників», все ж здебільшого усвідомлюють історичну
обмеженість деяких їхніх реакцій на соціокультурні явища та
замовлених цим практичних підходів.

Відповідно, діалогічна інтенція щодо прихильників інших
світоглядів, усвідомлення цінності свободи совісті й переконань,
приймання плюралістичності аксіосфери сучасного соціуму, – ці та
інші ідейно-комунікативні маркери сьогодення активно притаманні
і багатьом сучасним спільнотам – спадкоємцям Реформації, що дає
підстави констатувати потужні толерантизаційні можливості
їхнього релігійного служіння і соціально значущої активності,
солідаризованої з різноманітними іншими контингентами
громадянського суспільства. Тож можна стверджувати, що
релігійна аксіосфера сучасних західних спільнот реформаційного
кореня сформувалася не тільки на ідейних засадах відповідної
богословської, власне релігійної традиції (Лютер та ін.), а (явно чи
імпліцитно) ввібрала в себе й кластери європейської гуманістичної
етики, біля витоків якої в добу Відродження стояли такі мислителі,
як, зокрема, Еразм Роттердамський.
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ВПЛИВ ІДЕЙ РЕФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ
КОНЦЕПЦІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДЖОНА ЛОККА

Актуальність ідей Реформації як цілісного феномена поступу та
видозміни світогляду й культури тих країн, які стали рушіями цього
руху, або ж тих, які згодом до нього долучилися, сьогодні яскраво
підтверджена тим розголосом у науковому середовищі, культурній
сфері та ЗМІ, який викликала ініціатива святкування 500-річчя цього
руху. Але зрозуміло, що її значущість не вичерпується певними
датами. Реформація як інтелектуальний рух сприяла змінам як у
релігійному, так і власне філософському житті Європи. Теоретичні й
практичні результати Реформації мають прямий стосунок до
формування ідейно-методологічного підґрунтя базової цінності
сучасних європейських країн – феномена толерантності, а особливо
релігійної толерантності в контексті міжконфесійних, державно-
конфесійних і міжсвітоглядних взаємин.

Вольтер, Руссо, Дідро, Локк та інші просвітники
якнайфілігранніше виконували основну місію вченого-
просвітника: дбали про верховенство розуму у справах як
соціального, так і аксіологічного самовизначення особистості. У
своїх трактатах вони вказували на неодмінність справжнього,
конструктивного використання людського розуму для реалізації
динамічного соціального розвитку. А цей розвиток неможливий
без впровадження в практику життя ціннісних і комунікативних
механізмів терпимості та толерантності як умови співжиття й
комунікації носіїв різних світоглядів. Найгостріше в добу
Просвітництва стояла проблема толерантності в релігійній,
віросповідній сфері, адже саме в цей час у Європі тривала
диференціація течій християнства (започаткована ще в добу
Реформації), а поряд з цим гостро відчувалася ментальна
розрізненість віруючих і невіруючих членів суспільства.
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Зокрема, Дж. Локк неодноразово у своїх працях звертається
до питання релігійної терпимості. Мислителя турбує релігійний
фанатизм і нетерпимість окремих вірян щодо тих людей, які
мають інші релігійні переконання, а також такий вияв державної
політики, коли певній релігійній спільноті засобами влади
надаються пріоритетні важелі впливу: «Як я гадаю, слід визнати,
що кожна людина має повну й необмежену свободу думок і
віросповідання, якою вона може безборонно користуватися без
наказу – або всупереч наказу – правителя, не знаючи за собою
провини чи гріха, але завжди за умови, що робить це щиро й
сумлінно перед Богом, наскільки дозволяють її знання та
переконання» [1, с. 70]. Вбачаємо тут чіткий перегук з концептом
«Coram Deo» – «Перед лицем Бога» як однією з центральних ідей
Реформації. Цю ідею Я. Лукасік у статті «Пять ідей, котрі колись
змінили світ», що вийшла друком з нагоди святкування 500-ої
річниці Реформації, витлумачує так: «Людина має однаково
поводитися, незалежно від того, чи вона в церкві, удома, на роботі
чи в будь-якому іншому місці…» [2]. «Coram Deo», за
твердженнями багатьох дослідників, є головним складником
творення нової політичної та правової культури Європи, адже
визнаючи повсюдну присутність Божу і первинність саме
морально-екзистенційної відповідальності перед лицем Абсолюту,
людина по-іншому, глибинніше, психологічно переконливіше,
усвідомлює власні права і свободи, а також права і свободи інших.

«Мисленню західної людини притаманне розуміння того, що
правовий закон – це не є інструмент контролю уряду для
маніпуляції масами, а один з природних законів на рівні з законом
гравітації. Закони створюють упорядкований світ, запобігають
хаосу і анархії, забезпечують стабільне і безпечне життя, але лише
при умові їх дотримання» [2]. Така ідея Реформації дістає своє
відображення в працях Локка, де порушується і низка проблем,
які вимагають толерування, терпимості, але безпосередньо не
лежать в площині релігійного самовизначення, а більшою мірою
стосуються проблем прикладної етики: питання розлучення,
народження дітей, працевлаштування тощо. Очевидно, що Локк
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усе ж усвідомлював і певну залежність норм світської оцінності
таких явищ від Божественної санкції, а проте більшою мірою
актуалізував їхній соціальний ціннісний вимір. «Я стверджую, що
всі практичні засади, або уявлення, за допомогою яких люди
вважають себе зобов’язаними упорядковувати стосунки одне з
одним, такі, як, наприклад, що вони можуть народжувати дітей
або розпоряджатися майном на власний розсуд, що вони можуть
працювати чи відпочивати, коли вважають за потрібне, що
полігамія і розлучення законні або незаконні тощо, – що такі
уявлення й пов’язані з ними дії (actions), так само як і інші
безвідносні речі, теж мають право на терпимість, однак лише тією
мірою, якою вони не призводять до безладів у державі й не
завдають суспільству більше шкоди, ніж користі»  [1, с. 70].

Такий підхід містить актуальний методологічний вектор
теоретичного обґрунтування поняття толерантність як у сучасній
Європі, так і, зокрема, в Україні в умовах євроінтеграції. У
свідомості більшості європейців чітко визначено, що
толерантність і терпимість до свободи самовизначення іншої
особи має межу саме там, як твердив Локк, де вона не веде до
хаосу та безладу і не є на шкоду суспільному поступу. Однією з
методологічних площин і теоретичним підґрунтям для витворення
таких концептів стали, безперечно, здобутки Реформації як
інтелектуального руху, покликаного оновити соціальне й духовне
життя Європи і перенести істотні важелі ціннісного вибору у
простір індивідуального вибору особистості, її внутрішнього,
екзистенційно-автономного самовизначення перед лицем
Сакральності та глибинної відповідальності за власне духовне й
суспільне позиціювання у цінностях.
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БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК БОЖЕСТВЕННИЙ ДАР:
СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ЕТИКИ ПРОТЕСТАНТИЗМУ

Протестантська етика відіграла важливу роль у становленні
капіталістичного суспільства. Варто зазначити, що один із важливих
аспектів впливу протестантської етики на становлення соціуму є
ставлення до праці, що в свою чергу спрямовує до розуміння
твердження «праця як порятунок».

Закономірно, що увагу багатьох дослідників привертає
співвідношення етичних настанов релігії та розвитку суспільства.
Відповідно, раціональна організація власної діяльності, яка веде до
максимально кращого результату є раціональною організацією
порятунку власної душі. З культурних передумов капіталістичного
розвитку такі цінності стали елементами сучасної культури. Завдяки
протестантській етиці трудова діяльність набуває раціонального,
культурного значення. Очевидно, що саме під впливом Реформації
склалися елементи культури капіталізму.

У розумінні М. Вебера, протестантизм є одним з важливих
чинників, які вплинули на становлення капіталістичного суспільства.
М. Вебер у якості головної ідеї аскетичного протестантизму виділяє
ідею професійного покликання і обов’язку. Не власне праця, а
виключно систематично організована, методична праця у межах
своєї професії, раціональна діяльність є угодна Богу. Подібні
принципи заклали підґунтя і створили імпульс до методичного
контролю власної поведінки, аскетичного способу життя,
зорієнтованого на Божественну волю раціонального перетворення.
Таким чином, питання особистого спасіння вирішуються у процесі
трудової діяльності. Оскільки людина рятує душу, слідуючи
божественним заповідям, то, відповідно успіх у професійній
діяльності є ознакою благодаті і винагороди, за кропітку
повсякденну працю [2, с. 39-40].

Підприємці, пов’язані з розвитком раціонального капіталізму,
поєднують в собі імпульс до накопичення з економічно позитивним
стилем життя. М. Вебер знаходить відповідь у «світському аске-
тизмі» пуританізму, сфокусованому через поняття «покликання».
Уявлення про покликання, на думку Вебера, не існувало ні за часів
Античності, ні в католицькій теології; а було введено Реформацією.
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Загалом це стосується думки, що найвищою формою морального
обов’язку особистості є виконання її зобов’язань у світських
справах. Вона реалізує релігійну поведінку у мирському світі, що
контрастує із католицьким ідеалом чернечого життя, метою якого є
подолання вимог мирського існування. Окрім того, моральна
відповідальність протестанта є кумулятивною: у протестантизмі
відсутній цикл гріха, покаяння та прощення, відновлюваного
протягом життя католика.

На пастирському рівні відбулося дві події: стало обов’язковим
вважати себе обраним, відсутність визначеності свідчила про
недостатню віру; і виконання «добрих справ» у світській діяльності
стало сприйматися як середовище, де обраність могла бути
продемонстрована. Отже, успіх у покликанні зрештою став
розглядатися як «знак» того, що особа може бути однією із обраних.
Нагромадження багатства було морально санкціоноване, оскільки
воно було поєднане з тверезою, працелюбною кар’єрою; багатство
засуджувалось лише в тому випадку, якщо воно використовується
для підтримки бездіяльного розкішного життя [3, p. XII].

Як бачимо, завдяки певному укладу релігійної традиції, нерідко
незалежно від бажання засновників, у ній виникає можливість
узгодити світську діяльність людини з вищими ідеалами. Тобто
професійна діяльність та успіх особисто залученого до релігійної
традиції підприємця набувають духовного сенсу.

Очевидно, духовний вимір економічної діяльності людини
залежить значною мірою від релігійного виховання. Підприємці-
вихідці з протестантської традиції засвоюють саме те уявлення, яке
найбільше й формує їхнє благополуччя — віру в те, що їхня
економічна діяльність має вищий, духовний сенс. Інакше кажучи,
вони отримують свою особисту візію, яку вони реалізують шляхом
активної економічної діяльності, змін та інновацій.

Найбільшу роль в узгодженні матеріальної діяльності людини з
її релігійними уявленнями, на думку М. Вебера, зіграли такі ідеї:

1. Лютеранська ідея «покликання» − уявлення про те, що Бог
закликає людину до певного роду діяльності, і лише в ній вона може
мати успіх. Таким чином, професійний успіх стає критерієм
праведності обраного шляху в житті.

2. Кальвіністське уявлення про можливість виявити, до чого
передвизначена людина Богом − вічних страждань чи спасіння.
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Невдачі чи успіхи людини у її професійній діяльності свідчать про
відповідне передвизначення.

В обох цих випадках формується визначене ставлення людини
до її праці. Саме вона надає духовного сенсу професійному успіху чи
невдачі. Історично формується так звана пуританська етика праці,
славетна основа американського бізнесу [1].

Водночас, протестантська етика, перш за все пов’язана з
витоками капіталізму, сучасного прогресу промислової культури в
цілому. Як зазначив Е. Гідденс, пуританізм зіграв свою роль у
створенні «залізної клітини», в якій повинна існувати сучасна
людина − бюрократичний порядок, з якого безжалісно
виключається «стихійне насолодження життям». «Пуританин»,
підсумовує М. Вебер, «хотів працювати за покликанням; ми ж
змушені це робити» [3, p. XVIII].

Отже, досягнення успіху у професійній діяльності та
благополуччя розглядається з одного боку як результат щоденної
кропіткої праці задля спасіння душі, а з іншого – як божественний
дар, що засвідчує приналежність до обраних. Відповідно, настанови
протестантської етики формують ставлення до матеріального
благополуччя як належного результату трудової діяльності,
реалізації потенціалу особистості у її покликанні, що є угодним Богу.
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ВІД ДЕКОМУНІЗАЦІЇ ДО ПОШУКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ:

СУСПІЛЬНІ ТА ЦЕРКОВНІ АСПЕКТИ

Бурхливий розвиток суспільно-політичних процесів в сучасній
Україні змушує її інтелектуальну еліту розпочати складний і
недвозначний процес переосмислення багатьох подій та явищ,
свідками (а іноді й учасниками) яких вони були. Вкрай важко, з
огляду на хронологічну близькість подій, дати їм хоча б узагальнену,
проте максимально об’єктивну й незаангажовану оцінку.

На тлі цих спроб, з новою силою постало питання й пошуку
сукупності ідей, притаманних національній ідентичності, адже їх
відсутність (у концептуальному, засадничому розумінні) має
вкрай неоднозначний вплив на багато процесів у сучасній Україні.

Цей процес передбачає непростий пошук місця «всього
українського» у багатьох вимірах і аспектах: від приватного до
загальносвітового. Адже перше питання, яке вимагає
переосмислення – це усвідомлення нашими співгромадянами
власної «українськості», що неминуче передбачає любов, пошану,
шанобливе ставлення до всіх атрибутів Української Держави і
Державності. Варто зазначити, що не слід сприймати цю ідею
«українськості», як явище, властиве і спрямоване винятково на
етнічних українців, навіть більше, ця ідея, як форма єднання
всього населення сучасної України, має згуртувати представників
усіх національностей, що проживають на українських теренах, в
єдиний Народ України.

Однак, саме у цьому питанні (ідейного, справжнього єднання) є
чимало проблем. Перша в цьому переліку – це різнопланове та
різноманітне розділення і розрізнення людей. Очевидно, що чимало з
таких «розмежувань» і «відмінностей» насправді – лише результат
певного стереотипного, або ж упередженого сприйняття «інших» і
«всього іншого», що є прямим наслідком маніпуляцій суспільною
свідомістю. Поряд із питаннями мовних, культурних, національних,
регіональних, чи іншого роду відмінностей, вагоме місце у цьому
переліку «іншостей» посідають також питання віри та релігії.
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Очевидно, пошук національної ідентичності – це
довготривалий процес, що неодмінно передбачає суперечливий і
неоднозначний ідейний поступ народу у вироблені власної моделі
«свого»:  своїх героїв і злочинців, перемог і поразок, здобутків і
втрат. Складність цього процесу (в межах будь-якого народу) є
неоднозначною, адже, як правило, такий «свій» підхід, як
правило, вступає в неприхований конфлікт із наявною моделлю
світосприйняття. Відтак,  нове у цьому контексті, сприймається як
«протидія» і незрозумілий виклик усталеному світогляду. Не
дивно, що пошуки власної релігійної православної ідентичності, у
цьому контексті, також отримують від певного кола ідеологічних
опонентів украй негативну оцінку, що характеризується
вживанням відповідних понять і категорій.

Сучасній Україні, яка все ще перебуває під жахливим
впливом свого не такого ж і далекого тоталітарного минулого,
важко «перебудувати» свою ідеологічну «систему координат»,
проте цей процес є неминучим, адже відповідає праву народу на
національне самовизначення, гідність і свободу.

Михайло Симон (Переяслав-Хмельницький)

ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ РЕЛІГІЇ

Релігія була й залишається сьогодні важливим чинником у
розвитку будь-якої цивілізації. Її місце в житті того чи того
соціуму визначається різними обставинами: рівнем розвитку
суспільства, суспільної свідомості, культури, наявністю традицій,
впливом суміжних соціально-політичних утворень (наприклад,
взаємодія Візантії та Київської Русі). В сучасному світі роль
релігії досить значна, хоча треба мати на увазі, що вона багато в
чому залежить від здатності тієї чи тієї релігії швидко
адаптуватися до умов сучасного світу.

Нові смисли і вектори політичної значущості конфесійних
чинників, які викликали до життя феномен «повернення релігії» в
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публічну політику, зумовлені її значним цивілізаційно-
комунікативним потенціалом. Виклики глобалізованого світу з
його універсалістськими і стандартизаційними тенденціями
актуалізували проблему збереження унікальності соціокультурних
спільнот. Розмивання національних кордонів не лише в
територіальному, а й соціокультурному вимірі загострило потребу
в пошуку об’єднуючої сили, роль якої значною мірою взяла на
себе релігія, яка володіє внутрішнім потенціалом національного
та цивілізаційного об’єднання.

У зв’язку з цим сучасні теоретичні схеми включають в опис
соціально-політичних процесів релігію не як джерело віри або
смислу буття, а як інструмент подолання загроз глобалізації та
модернізації. У цьому контексті цілком виправдана теза
Ж. Корма про те, що «повернення релігійності» є політичною
подією, «релігійною лише за назвою». Цивілізаційно-
комунікативні детермінанти релігії не тільки зумовили
актуалізацію релігійного чинника в політиці, а й посилили його
референтне та смислове звучання [2].

Соціальна роль релігії, релігійних інституцій відчутно
ускладнюється в умовах багатонаціональної державності. Як
зазначає Г. Єрмакова, важко поєднувані етнічна, соціокультурна
різноманітність і плюралізм ставлять перед релігійними і
правовими інститутами складні завдання щодо створення таких
соціальних умов, які дозволяли б гасити конфліктні ситуації на
стадії їх зародження чи сублімувати енергію суб’єктів, які
належать до різних конфесій [1]. Для цього потрібна продумана,
зважена, всебічно опрацьована стратегія міжконфесійної
толерантності, міжрелігійного діалогу, співпраці, заснованих на
повазі до ідентичності та визнанні самоцінності іншого.

Релігійний чинник може використовуватися не лише в
політичному, а й теологічному дискурсі (наприклад, у
православному, де він отримує інше функціонально-прагматичне
навантаження), коли втілюється ідея про домінуючий характер
релігії у формуванні належного способу життя, позитивного
ставлення людей одне до одного, етичних норм тощо.

У межах цього підходу поки що не отримано відповіді на
багато актуальних питань. Зокрема, не визначені відмінності між
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релігійним і конфесійним чинниками у світовій політиці, де під
«конфесіями» розуміються організовані, інституціолізовані релігії.
В результаті аналіз релігійного чинника часто зводиться до
вивчення ролі релігійних організацій у світовому політичному
процесі. Тому у світовій політиці слід відрізняти релігійний чинник
від конфесійного, де під терміном «конфесія» розуміється
організована релігія, втілена в будь-яких соціальних інститутах. У
разі визначення активності релігійного чинника йдеться про вплив
релігії на цивілізацію через систему релігійних переконань, догм і
правил, релігійного світогляду і культури. У роботах, присвячених
аналізу політизації православ’я, не вивчається політична діяльність
православних церков, у зв’язку з тим, що політика належить до
компетенції конфесійного, а не релігійного чинника.

Проаналізувавши цивілізаційно-комунікативний потенціал,
роль і місце релігійного чинника в соціальному та політичному
житті суспільства, а також питання політизації релігії, можна
зазначити, що релігійний чинник залишається сьогодні важливим
у розвитку будь-якої цивілізації. Його місце в існуванні того чи
того соціуму визначається різними обставинами, насамперед,
рівнем розвитку суспільства, суспільної свідомості, культури,
традиціями, впливом суміжних соціально-політичних утворень.

У зв’язку з цим дуже важко досягти одностайності у
визначенні самого терміну «релігійний чинник». Незважаючи на те,
що цей термін дуже широко використовується в науковій
літературі, його зміст варіюється залежно від парадигмальних
спрямувань дослідження, цілей і завдань інтерпретації та
змістового контексту матеріалу, який використовують дослідники.
Така багатоаспектність тлумачення призводить до подвійного
розуміння феномену релігійного чинника. По-перше, він набуває
історичного і цивілізаційного значення на основі реалізації
парадигмального статусу релігії, по-друге, отримує соціальне,
політичне, культурологічне, психологічне та ін. значення,
відображаючи соціокультурну природу релігійних явищ. Отже,
можна констатувати, що релігійний чинник – це термін, який
характеризує вплив релігії як соціального інституту на формування
соціальних зв’язків у суспільстві та відіграє важливу цивілізаційно-
комунікативну роль у становленні самого суспільства.
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Також варто відзначити значну диференціацію місця і ролі
релігійного чинника у формуванні специфіки соціальних
стосунків, які залежать від часу та регіону їх формування. Тому
аналізом релігійного чинника, враховуючи його наявність
практично у всіх сферах суспільного життя, різнобічний вплив на
велику кількість різних видів людської діяльності, повинні
професійно займатись, окрім соціологів, політологів і
правознавців, які нині намагаються монополізувати пріоритет-
ність у сфері соціально-релігійних досліджень, безпосередньо
релігієзнавці, богослови, психологи і філософи.

Література
1. Єрмакова Г. С. Особливості релігійного фактору у правовій доктрині

– Пріоритети національного реформування держави і права: теорія
та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-
практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8
жовтня 2014 року. Тези наукових доповідей. – К., 2014. – 204 с.

2. Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис
постмодерна. Москва: Институт общегуманитарных исследований,
2012. – 288 с.

Микола Несправа (Дніпро)

КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАЛОГУ
МІЖ ІСЛАМОМ І ХРИСТИЯНСТВОМ

Зараз ведуться активні дискусії щодо міжрелігійного діалогу
між ісламом і християнством. Його учасники вказують на те, що
людство у своєму розвитку дійшло до етапу, коли колишні
конфлікти мають бути забутими і потрібно просуватися далі у
побудові гармонійного суспільства. Однак, як відомо, поки що
цей діалог не демонструє значних досягнень. Ми хочемо
проаналізувати комунікативні можливості такого діалогу.

Ю. Максимов вказує, що міжрелігійний діалог між ісламом і
християнством дуже часто ведеться за такими правилами: «Всі
повинні жити у мирі, всі повинні поважати один одного,
християни повинні відмовитися від своїх догматів, що розбіжні з
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ісламом» [5, с. 234]. Виникає запитання: невже неможливо
здійснювати перше і друге без третього? Нам здається, що це
цілком можливо. Більше того, християнська релігія саме й вчить
миру. Втім, серед відомих інтелектуалів, які підтримують ідею
цього діалогу, все більше говорять саме про те, що християни
мають змінюватися. Так, католицький філософ Ганс Кюнг каже,
що християнам варто ширше дивитися на релігійні питання,
визнавши, що «крім унікального світла Ісуса Христа існують і
інші світла» [4, с. 240]. Він закликає християн всіляко
переосмислювати своє ставлення до ісламу та інших релігій, адже,
як він вказує, це потрібно для того, щоб наше людство вижило в
загрозах, які невідворотно насуваються.

Позиція Г. Кюнга викликає певні запитання. І не тільки ті, які
пов’язані з догматикою християнства, яке нічого не каже про якісь
додаткові «світла». Виникають запитання, які пов’язані з
елементарною логікою: невже ж саме християнське віровчення є
головною перешкодою для діалогу між християнством та
ісламом? Здається, що набагато більш істотною перешкодою є
тероризм ісламістських фанатиків. Серед останніх подій можна
згадати 26 липня 2016 року, коли двоє мусульман вдерлися під
час ранкової служби у католицький храм міста Сент-Етьєн-дю-
Рувре (Франція), взяли в заручники священика, двох монахинь і
двох прихожан, а потім перерізали горло 85-літньому священику
Жаку Амелю. Також варто згадати 20 листопада 2009 року, коли в
Москві у православному храмі було вбито священика Даніїла
Сисоєва, відповідальність за вбивство якого взяла на себе одна з
радикальних ісламістських організацій. За даними Європолу –
поліцейської служби Європейського Союзу, з 2006 року до кінця
2016 року в ЄС було здійснено або вдалося попередити 47
«джихадистських терористичних атак». Мабуть, ці події – більш
вагомі перешкоди, які ускладнюють комунікацію між
християнством та ісламом, ніж ті речі, про які пише Г. Кюнг.

Спробуємо проаналізувати згадані терористичні акти за
допомогою інструментарію комунікативної філософії. Карл-Отто
Апель тлумачить будь-які людські дії як різновид мови [1, с. 227],
якою ми користуємося, посилаючи одне одному певні
повідомлення. Він вказує, що «Мова є умовою можливості й
значущості розуміння та саморозуміння і водночас умовою
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можливості та значущості поняттєвого мислення, предметного
пізнання й осмисленої дії» [2, с. 240]. Беручи до уваги таке
широке тлумачення мови, поставимо запитання: яке саме
повідомлення несуть зазначені екстремістські акти? На нашу
думку, вони «кричать» про агресію радикальних представників
однієї релігії щодо тих, хто не поділяє їхні погляди.

Нам здається, що перша умова ефективності комунікації між
релігіями та міжрелігійного діалогу як такого – це зупинити
вбивства представниками однієї релігії священнослужителів і
простих віруючих іншої релігії. І це справа, в першу чергу, самих
мусульман – зупинити своїх радикалів. Помірковані мусульмани,
яких переважна більшість, розуміють це завдання і докладають
серйозних зусиль у цьому напрямі. Так, муфтій Равіль Гайнутдін
підкреслює неодмінність посилення роз’яснення у
мусульманських регіонах, що в Корані чітко записано, що
вбивство невинних людей заборонено, а відтак, тероризм не може
бути справою, яку бажає Аллах. За словами Р. Гайнутдіна, також
виконується велика робота з поширення ідей «альвасатия» –
поміркованості в ісламі [3, с. 623-624]. Ось це – справді потрібна і
реальна робота у справі забезпечення комунікативних
можливостей діалогу між християнством та ісламом. Хоча вона
поки що, на жаль, не демонструє помітних результатів – кількість
джихадійських терактів у Європі продовжує зростати. Але без
усування фактору організованих убивств в ім’я релігії ефективний
міжрелігійний діалог неможливий.
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Микола Рик (Київ)

РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО СИМВОЛІЗМУ
В МАСОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Релігійний символізм завжди викликав посилений інтерес
великої кількості дослідників упродовж усієї історії філософії та
релігії. Перші філософсько-узагальнені думки щодо символізму в
цілому можна зустріти у трактатах мислителів Давньої Греції та
Риму. Осмислення релігійного символізму як окремої проблеми
починається з періоду раннього Середньовіччя, дістає своє
продовження в епоху Відродження, далі – Нового часу і, не
втрачаючи евристичного потенціалу та актуальності, доходить до
наших днів. Практично на всіх етапах розвитку історії філософії
та релігії підкреслювалася важливість цієї проблеми. Виняткове
значення надавалося релігійному символізму в критиці здатності
судження І. Канта, філософії мистецтва Ф. Шеллінга, естетиці
Г. Гегеля, творчості поетів-філософів Й. Гете, Ф. Шіллера,
українського мислителя Г. Сковороди, а також українських
теоретиків гуманітарно-історичної думки М. Костомаровава,
О. Потебні та ін. У ХХ ст. було створено низку доктрин
символізму, зокрема учення про символічні форми (Е. Касірер),
теорія «символічного інтеракціонізму», як одного зі способів
масової комунікації та взаємодії за допомогою символів мови,
рухів, жестів, культурної символіки тощо (Г. Блумер, І. Гофман,
Дж. Мід та ін.), метод семантико-символічної інтерпретації
художніх творів (Кл. Брукс, А. Тейт та ін.).

Початкова стадія розвитку символізму являла собою набір
міфологічних артефактів, які давали можливість людям
спілкуватися між собою та орієнтуватися в навколишньому світі.
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Поступово в окрему форму суспільної свідомості виокремлюється
релігія, в лоні якої зароджується великий набір релігійних
символів, які формують свідомість і світогляд індивіда,
виконуючиь роль сакрального посередника між людиною і Богом.
Система релігійних символів почала активно впливати на
формування феномену масової комунікації. Аналізуючи
специфіку цієї історичної ситуації Е. Дюркгейм відзначав, що
«перші системи уявлень, створених людиною про світ і про саму
себе, мають релігійне походження [1, с. 185]». Однак релігія «не
обмежилась осягненням людського розуму певною кількістю ідей,
а зробила внесок у формування самого розуму. Люди значною
мірою зобов’язані їй не лише змістом своїх знань, а й формою, в
яку це пізнання відлито» [там само]. Релігійний символізм
отримав свій подальший розвиток, посиливши свою значущість, і
здобувши належний статус і посівши центральне місце у масовій
комунікації в середньовічному суспільстві.

Через призму релігійного світосприйняття дивився на
проблему символізму український філософ Г. Сковорода. Не
випадково він надавав особливого статусу книгам Святого Письма
Старого та Нового Заповіту, називав їх джерелом знань, тому
виділив їх зміст в окрему онтологічну сферу і назвав її «третім
світом», або світом символів. Це пов’язано з тим, що, пізнаючи світ
на раціонально-поняттєвому й образно-символічному рівні, він
надавав великого значення життєвій символіці та бачив у ній
здатність бути наочним виразом суспільної істини, чуттєвим
образом її реальності. Тому в повсякденному житті символи
поставали, в його розумінні, як доступні і зрозумілі духовно-
практичні форми спілкування людей. Однак треба пам’ятати, що
символи здатні бути більш або менш нейтральними стосовно того
змісту, який вони відображають, тобто можуть виявляти
байдужість до добра і зла, істини і помилки, краси і потворності,
гармонії і дисонансу. Тому символізм, прийнятий за основу
суспільно-історичного пізнання, може не виправдати сподівань
дослідників і надати одному з моментів духовно-практичного
життя людей відчужене чи перебільшене, одностороннє значення,
порушивши при цьому діалектичну рівновагу думки. Будь-які
символи духовно-практичної свідомості: обряди, церемонії,
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літургії, моделі особистісної поведінки тощо можуть перетворитися
в елементарну умовність, моду, схему, стереотип, шаблон.
Одночасно символічні форми завжди містять у собі мудрість і
безглуздя, розум і божевілля в різних пропорціях, інколи в більш
оптимальних, а інколи, навпаки, у більш парадоксальних.
Зберігаючи тим самим свою відмінність від раціональної думки,
символи не позбавлені об’єктивного змісту, який легко доступний
розумові. У будь-яких символах, характерних для певної епохи і
соціального простору, зосереджується загальний алегоричний
зміст, який елементарно перекладається на мову раціональної
думки. Символи постають образною формою істини. Незважаючи
на те, що символічні уявлення, якими переповнена людська думка і
побутова мова, певною мірою не збігаються з дійсністю, у них
однозначно присутні паростки реального життя. Г. Сковорода
надавав їм великого значення тому, що, можливо, саме в них
містяться набагато глибші життєві істини, ніж у багатьох логічних
міркуваннях, незважаючи на їхню бездоганну зовнішню
раціональність. «А Біблія – це символічний світ, тому що у ній
зібрані небесних, земних і пекельних створінь фігури, щоб вони
були монументами, які ведуть нашу думку в поняття вічної
природи, прихованої у тлінній так, як малюнок у фарбах своїх [2,
с. 142]». Г. Сковорода був переконаний у тому, що символи
допомагають людині пізнавати світ, відкривати нове бачення
невидимих і несподіваних речей, спрямовують людину на шлях
божественного споглядання.

Отже, за допомогою релігійної символіки кожна історична
епоха має можливість зрозуміти безліч феноменів своєї реальності
й скласти об’єктивну картину свого часу. Натомість поступальний
розвиток природничих і гуманітарних наук відкриває перспективи
подальшого вивчення окресленої проблеми і підтверджує
безумовну роль релігійної символізації в процесі будь-якої
масової комунікації. Релігійний символізм як невід’ємна частина
релігійної культури поширює культурно-гуманістичні цінності
певної епохи на матеріальну і духовну історію суспільства в
цілому. У цьому контексті культура як глобальна символічна
система акумулює соціально-релігійний досвід попередніх
поколінь і в символічних формах передає його прийдешнім. Такі
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релігійні символи як Оранта, вівтар, іконостас, ікона, голуб, хрест,
свічка, німб та ін. незамінні у християнській комунікації, тому що
приховують у собі певний сакральний смисл, з яким кожне
покоління зіставляє свої вчинки і поведінку. Використовуючи
релігійну символіку, масова комунікація у повсякденному житті
починає частково виконувати функції релігії, об’єднувати людей
на спільних ціннісних засадах. У протилежному випадку, лише у
контексті масової комунікації релігійні символи здатні
максимально розкрити свій потенціал і донести раціональні
смисли до свідомості людей.

На сучасному етапі суспільного розвитку релігійні символи
залишаються в масовій комунікації важливим прийомом
трансляції культурних норм і цінностей, специфічним засобом
впливу на суспільство. Релігійні символи розкривають «невидимі»
(Г. Сковорода) рівні духовної реальності, розуміння яких дозволяє
людині поповнити своє життя новими значеннями. Вони постають
активними чинниками масової комунікації, засобами формування
вселюдських цінностей, ідеалів і мотивів сучасності. Враховуючи
глобалізаційні тенденції розвитку соціокультурного простору,
релігійні символи здатні виявляти й захищати систему
фундаментальних основ, ієрархію визначальних принципів,
притаманних певній національній культурі.

Сьогодні символи широко використовуються у всіх сферах
людської комунікації: науці, освіті, філософії, релігії, мистецтві,
політиці, мові, інформатизації, рекламі, повсякденному
спілкуванні. І все ж проблема символізму загалом залишається не
розв’язаною, продовжуючи хвилювати зацікавлених дослідників,
адже реальний символізм і знання про нього суттєво відмінні, як
відмінний результат від процесу, який веде до нього.
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МОДЕРНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ
В СУЧАСНІЙ ПРОТЕСТАНТСЬКІЙ ПРОПОВІДІ

1. Протестантизм народився під гаслом свободи слова: його
засновники реалізували переклад Біблії та її живе тлумачення.
Драматичні колізії передували цьому. Рим побоювався втрати
пошани до перекладеного Писання, перекручень змісту й вільного
тлумачення народною мовою. Папа Григорій VII заборонив
слов’янське богослужіння у чехів (1079), папа Інокентій III громив
французьких теологів, які переклали та обговорювали Біблію
рідною мовою (1199). Тулузький синод взагалі заборонив мирянам
користуватися Біблією – як латинською, так і народною мовою
(1229). Однак богослови Сорбони таки переклали у ХІІІ ст. Біблію
французькою; у XIV ст. з'явився й англійський переклад, зроблений
під орудою Дж. Вікліфа. Але реальне обговорення Біблії живою
народною мовою почалася з лютерового перекладу Писання
німецькою та його вільної інтерпретації. Щоправда, прагнення
вирватися з тенет латини і схоластичної гомілетики призвело на
якийсь час протестантів до повного відкидання традицій та
широкої опори на вільнодумну філософію, отож хтось, за Лютером,
навіть почав соромитися згадувати у церкві ім’я Христа. Лише у
ХVIIІ столітті тут встановилася певна рівновага. Однак дух
свободи і новизни вже став невід’ємною прикметою
протестантської проповіді. Так, у ХІХ-ХХ ст. з’явилися
проповідники, які зводили християнство виключно до етики й
утвердження «релігії без Бога». У протестантській гомілетиці
вкорінюються утилітаризм та апофатичний метод доведення
постулату. Це було визначено духом Модерну й фактично сприяло
не лише піднесенню благочестя, а й секуляризації культури.

2. У сьогоднішні протестантській проповіді простежується
широка опора на сучасні наукові дані. Вона відверто насичена
прагматизмом. Набула поширення «біблійна критика»,
результатом якої стало вилучення з тексту Нового Заповіту понад
9 000 сумнівних місць. Проте це не завжди наука як така, а радше
т. зв. «науковий креаціонізм», філософсько-богословське вчення,
що виникло в протестантському середовищі XX столітті завдяки
працям Генрі Морріса [4]. Креаціонізм позиціонує себе як
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справжню науку, а самі креаціоністи називають себе вченими-
християнами, що займаються розробкою особливого
християнського наукового знання; однак тут результати
класичних наукових досліджень подаються як спірні та
гіпотетичні концепції. Характерна й настанова на тілесне здоров’я
та різного роду зцілення, зокрема в адвентистів сьомого дня: тут
можна зустрітися з тезами типу: Ісус проповідував здорове
харчування, утім не стільки словами, скільки справами.

3. Сучасна протестантська проповідь надзвичайно невимушена
й розкута в усьому, що стосується зовнішньої форми. Відомий
представник американського лібералізму Гаррі Фосдік ще у 20-і
роки ХХ ст. закликав відмовитися від традиційної біблійної
проповіді через застарілість лекційного способу передачі [6, р. 207-
222]. Вже нікого не дивує, коли, скажімо, жінка-пастор, для
унаочнення ідеї поневолення людини гріхом, обплутує прилюдно
людину скотчем, позбавляючи можливості рухатися й заліплюючи
при цьому очі, вуха, рот. З небувалою широтою використовуються
інші засоби унаочнення, найперше технічні (слайди, кіно- і
відеоматеріали тощо). Сьогодні протестантизм широко вживає для
активізації сприйняття проповіді сучасну ритмічну молодіжну
музику та зразки концептуального образотворчого мистецтва.
Сучасна богослужбова практика багатьох протестантських церков
постійно збагачується за рахунок акумуляції світських форм
мистецтва, розширюється арсенал засобів трансляції релігійного
досвіду, відбувається функціональне розширення творчої
діяльності [2].Поняття проповідника як отця-наставника дедалі
частіше дезавуюється. Так, у протестантській кірсі німецького
міста Віттенберг встановили робота BlessU-2, який читає Євангеліє
та благословляє прихожан жіночим та чоловічим голосами. Робот
також може випромінювати світло «долонями». Адвентистська
молодіжна християнська газета «Флешка» використовує у своїх
публікаціях сленг – одна з рубрик, де розповідаються цікавинки,
навіть називається «Прикинь».

4. Протестанти активно використовують онлайновий простір, у
т. ч. з апологетичною метою [1]. О. Муха пише про віртуалізацію
релігійної культури, і релігійні практики перекочовують в онлайн-
простір [5]. Так, норвезька лютеранська церква у Хоксунді
розмістила на своєму сайті молитву, яку можна прочитати вголос,
натиснути «Ок», побачити напис «Вітаємо! Ви отримали спасіння
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душі!». Український п’ятидесятницький пастор з Маріуполя
Геннадій Мохненко, окрім участі в авторській програмі «Другая
перспектива», створив власний канал на YouTube.

5. У США активно розвиваються мегацеркви – релігійні
організації з сотнями тисяч прихожан, бізнес-структурою і
гігантськими доходами, якрі намагаються поєднати віру та
розажальність. Глави великих церков США вважають, що
релігійний лідер сучасності – це насамперед гарний підприємець.
Дрю Гудменсон, колишній пастор, сьогодні – президент ради
Центру церковних комунікацій (Лос-Анджелес) висновуєзакликає:
забудьте про релігійне одкровення чи екстаз, відвідування церкви
не драматичніше, ніж відвідування шопінг-молу.

6. Останнім часом можна почути проо формування
«постпротестантської» церкви, зокрема у США, яка адаптує
протестантизм до сучасного суспільства. Вважається, що спосіб
служіння церкви в XXI ст. мусить бути змінений. Основними її
рисами ППЦ вважаються: терапевтичне Євангеліє, зорієнтоване на
впровадження позитивної мотивації; відмова від надмірної
традиційної вимогливості в ставленні до людини; образ люблячого
Бога як друга і помічника людини; в центрі служіння церкви –
потреби людини з акцентом на їхню позитивну природу; зведення
теології до обґрунтування конкретної місії місцевої громади;
витіснення християнських доктрин знаннями зі сфер психології,
соціології, маркетингу та бізнесу; розвиток нових організаційних
форм, модернізація релігійної практики і служби [3].

7. Тож імпульс Реформації не згасає, протестантська
проповідь дедалі енергійніше модернізується, використовує все
сміливіші й розкутіші форми спілкування з людьми. Водночас
можна закинути, що «дух віку цього» часом починає тут
домінувати, й вихідна позиція протестантизму – прагнення до
поновлення раннього, «античного» християнства – все частіше
відходить у тінь.
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ІКОНОШАНУВАННЯ ТА РЕФОРМАЦІЯ:
ДЖЕРЕЛА ДИСКУСІЇ

Релігійна свідомість кожної особи, що є її носієм, прагне до
підтримки тривалого зв’язку із Трансцендентним, адже саме цей
зв'язок і його відтворення є сутнісним наповненням будь-якої
релігії. Налагодження зв’язку з Богом, підтримка спілкування із
Надприродним у межах культової та позакультової діяльності,
осягнення себе як «образу та подоби Божої» (Бут 1, 26-27; 5, 1; 9,
6) і намагання відповідати цьому задуму – головна мета релігійної
практики. А тому проблема іконошанування є актуальною й не
вичерпується змістом дискусій лише Вселенських соборів та не
зводиться виключно до конфесійних різночитань дефініції й
призначення ікони. Тут, крім церковно-інституційного елемента, є
й глибокий антрополого-естетичний стрижень. Це питання є
комплексним і міждисциплінарно спрямованим, адже завжди має
стосунок як до богослов’я, релігієзнавства та мистецтвознавства,
так і до філософії, психології тощо. Ми ж маємо на меті окреслити
головні джерела дискусії щодо іконошанування, котрі стали
програмними для протестантської гілки християнства на ґрунті
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ідей Реформації. Формат доповіді спонукає обмежитися ідеями
Жана Кальвіна – одного з найвідоміших речників Реформації в
Європі. Важливо вказати, що ця розвідка стосується власне ікон,
на яких зображуються не святі, а саме Бог. Адже зображення Бога
й зображення святих – це дві, хоч і суміжні, але різні дискусії.

Відомо, що християнське віровчення формувалось упродовж
декількох століть і певні його аспекти ставали предметом гострих
дискусій та непорозумінь, мотивували витворення так званих
єресей. Не винятком була й традиція вшанування ікон. Як зазначає
дослідниця Н. Руско, «священне сприйняття ікон у християнстві
усталилося не одразу. Пройшло майже сім століть від часу
зародження іконошанування, минули часи гонінь, християнство
поширилося в багатьох країнах світу, які почали використовувати в
церквах під час богослужінь «прямі зображення Христа у
людському єстві» та інших святих» [4, с. 35]. Сьомий Вселенський
Собор, що встановив практику, згідно з якою здійснюється
шанування ікон, й утвердив догмат: «честь, що віддається образу,
переходить до Первообразу, і той, хто вклоняється іконі,
вклоняється зображеному на ній» [цит. за: 2], не припинив
дискусій, а лише зумів зупинити реальне нищення ікон. Але серед
іконоборців актуальним залишалося питання витлумачення
іконовшанування як «ідолопоклонництва» й надалі. Головним
джерелом аргументації для своїх дискусій як іконоборці, так і
прихильники іконошанування називали текст Святого Письма.
Зокрема, це ілюструється таким прикладом. Іконоборці, цитуючи
Біблію, вказують, що зображення Бога є неможливим, адже «Бога
не бачив ніхто й ніколи» (Ін. 1:18). У той же час, прихильники
вшанування ікон, апелюючи до цієї ж тези, обґрунтовують власні
позиції через Таїну Втілення й вказують, що наведений фрагмент
Біблії в повному обсязі звучить так: «Бога ніхто не бачив ніколи,
Єдинородний Син, котрий в лоні Отця, Він явив» (Ін. 1:18).

Подібні до іконоборців VII-VIII ст. тези щодо оцінки
значущості ікон висловлює й Жан Кальвін. Головні ідеї
протестантського богослова зводяться до того, що Святе Письмо
вчить про достатність свідчень Бога про Себе, а вигадані людьми
«ікони-ідоли» повинні бути повалені й забуті. Догмат Sola
Scriptura, що інтерпретується Кальвіном в цьому контексті,
підкреслює, що сам Бог у своєму Законі, роз'яснює, яке
поклоніння Йому до вподоби, а яке небажане, зокрема: «Не роби
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собі кумира і всякого зображення Йому» (Вих. 20, 4-5). Кальвін
стверджує, що будь-які статуї або живописні зображення, в яких
ми уявляємо Бога, гнівлять Його, оскільки саме через це ми
принижуємо Його божественну велич. Уже навіть зображення
богів політеїстичних релігій вказує на те, що «бог»-ідол не може
бути істинним втіленням справді Божественного: «…люди
ображають священних, безсмертних і недоторканних богів тим,
що виготовляють їхні зображення з низької та ганебної матерії,
представляють їх в образі людей і тварин – як кому заманеться;
надають їм вигляд чоловіків та жінок одночасно або будь-які інші
обличчя, а потім називають ці зображення богами! Тим часом,
якби вони були наділені душею й могли рухатися, то вселяли б
жахіття, немов чудовиська» [3]. Будь-яке, навіть найталановитіше
зображення, тим більше не може передати величі християнського
Бога. Кальвін відкидає тезу про те, що ікона має смисл для
налагодження зв’язку з Богом для тих, хто не може читати
Священне Письмо, або не здатен осягнути Бога засобами тексту.
Адже відомою була теза прихильників вшанування ікон, що «ікона
– книга для неписьменних». Свої погляди Кальвін ґрунтує на
працях інших теологів, які розділяли його негативне ставлення до
іконопису. Так, Лактанцій і Євсевій вважали безсумнівним, що все
те, що людина може уявити у вигляді образів, належить до речей
тлінних. Тобто Кальвін підкреслює, що його позиція є не протестом
проти зображень людей, чи мистецтва живопису загалом.
Протестантський мислитель вважає за недоцільне зображати саме
Бога, адже його неможливо осягнути оком, а тому будь-яке його
зображення буде неправдивим: «Нехай люди зображують пензлем і
витесують з каменя лише ті речі, що видимі оком. А недоступну
людському зорові велич Бога неприпустимо спотворювати
вигаданими образами, які не мають з ним нічого спільного» [3].
Говорячи про призначення храмів, Кальвін наголошує, що
присутність в них будь-яких ікон, крім тих котрі сам Бог освятив і
зробив своїм словом, не личить їх святості. Він має на увазі
хрещення й причастя, а також богослужіння, яке повинно настільки
вражати сакральністю наш зір та інші почуття, щоб навіть годі було
говорити про насолоду фантазій суто людського, природного
розуму. Саме богослужіння, виголошення тексту Святого Письма
під час нього є явленням Бога, достатнім для найсокровеннішого
налагодження спілкування з Трансцендентним.
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Щодо прихильників іконошанування, то на їхню думку,
головною хибою такого підходу є помилкове витлумачення
природи Ісуса Христа. Супротивники ікон як часу іконоборчих
рухів у Візантії, так і в добу Реформації розділяли дві природи Ісуса
Христа в Його образі, а цим, згідно з твердженням богослова й
релігійного філософа Сергія Булгакова, «вони обмежували силу
образу» [1, с. 80]. Але ж образ співвідносний до іпостасі. Ісус
Христос як істинний Бог згідно з Символом християнської віри має
дві природи – Божественну, яка є невидима, та людську – видиму,
ту, що є зображувана, описувана, але поряд з тим – єдину іпостась
та єдиний образ. Звідси ікона Христова можлива через видимий
людський образ, який тотожний з Божественним образом. В
іпостасі Ісуса Христа дві природи перебувають за принципом
περιχώρησις (взаємопроникнення, при всій їх роздільності).

Отже, проблема іконошанування – частина дискусії щодо
чистоти служіння й істинності поклоніння Богу, що під впливом
Реформації набула нових конотацій, все ж має набагато тривалішу
історію. Реформація тільки увиразнила давню альтернативність
таких відмінних позицій серед християнського загалу і в нових
соціальних умовах конфесійно забарвила табори тих, хто
вшановує ікони, й тих, хто їх відкидає. Очевидно, що, якщо й
відбувається перетворення ікони на ідол, то саме у свідомості
окремої релігійної особи, котра психологічна схильна до такої
гіперболізації. І за відсутності ікони така особа буде
гіперболізувати поклоніння перед іншими предметними формами
релігійного середовища – постаттю пастора чи пресвітера,
текстом Святого Письма (його буквою, а не духом),
адміністративною інституцією церкви тощо. Самі ж по собі ікони
не несуть ніякої небезпеки їхнє позитивне чи негативне значення
для Богоспілкування криється саме у векторах свідомості
окремого віруючого. А естетичне, художньо-мистецьке й
культурнотрансляційне значення ікон для світової культури важко
переоцінити. Тож дискусія й надалі залишатиметься відкритою і
матиме розв’язання тільки на індивідуальному чи спільнотному
рівнях, але не в загальнорелігійному форматі.
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ПРАВИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УМА
ИЛИ ГУМАНИЗМ В ДИСКУРСЕ ПРАВОСЛАВИЯ

Транзитивное и гетерогенное украинское общество тяжело и
болезненно переходит от тоталитаризма и воинствующего атеизма к
демократии, цивилизованности и воцерковлению. Актуализируется
реставрация ценностей, традиционно доминировавших до трагедии
1917 года: гуманность, соборность, добротолюбие, смирение,
милосердие, добродетель, православие.

Как в ракурсе православных ценностей рефлексируется
гуманизм?

Гуманизм (от лат. humanitas – образованность, человечность),
полисемантический философский и культурно-исторический термин
понимания человека: 1) в педагогике – воспитание и образование
гармонически развитой индивидуальности, свободной и благородной

http://apologet.kiev.ua/index.php
http://stolpist.ru/i/content/45/files/34.pdf
http://www.oa.edu.ua/doc/dis/Rusko_N_M.pdf
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личности; 2) в нравственности – а) любовь к человечеству или к
определённому «идеальному» типу человека; б) милосердие,
сострадание и сочувствие к несчастному и униженному; в)
«гуманное» отношение к природе; 3) в области идей – а)
ориентированный на природное достоинство человека тип
социально-психологического и исторического мировоззрения; б) ряд
философских учений, полагавших в качестве своей основы
антропоцентризм; в) разновидность богоборческой идеологии; 4) в
истории – направление и характер культуры эпохи Возрождения  и
некоторых других культур; 5) в социально-политической сфере –
«очеловечивание» или «гуманизацию» политических, общественных
и экономических отношений; 6) в юриспруденции – справедливость,
законность, верховенство человечности и высокой моральности
правовых норм и правовой системы.

Многообразие форм гуманизма и существование его
исторических типов (гуманизм «античный», «византийский»,
«возрожденческий», «новоевропейский», «китайский» и др.), а также
совместимость гуманизма с религиозной верой и безбожием
(гуманизм «религиозный» и «секулярный») с разделением их на
гуманизм «языческий», «христианский» и т.д. делают проблему
определения природы европейского гуманизма и классификации его
форм трудноразрешимой. Хотя основу гуманизма составляют
представления о человеке как нравственном существе, его
достоинстве, свободе, правах, ценности жизни, понимании мира и
своего центрального места в мире, ни одна из форм гуманизма,
включая «христианский» гуманизм, не может рассматриваться в
качестве автономного образования, строящегося на собственных
основаниях. Своими представлениями о человеке гуманизм обязан
религии, как определяющей в своих истоках понимание человека в
его отношении к Богу (в этом смысле можно говорить о языческих и
христианских корнях европейского гуманизма), затем – культуре, в
которой гуманизм возникает, распространяется и утверждает себя в
качестве особого мировоззрения. Это в полной мере относится и к
«атеистическому» гуманизму новейшего времени, который отрицая
Бога, сохраняет опирающиеся на заповеди Бога христианские
принципы нравственности, более того – выдаёт сложившиеся на этой
основе секулярные представления за ценности новой, независимой
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от религии «общечеловеческой морали», т.е. гуманистической этики
безрелигиозного человека.

Истоки гуманизма как формы миропонимания – в
опосредовании веры проблематикой культуры, в отражении
религиозных или мифологических воззрений о человеке в культуре,
в возможном превращении возникших на почве культуры пред-
ставлений о человеке в новый миф или идеологию. Рассмат-
риваемый с этой т. зр. гуманизм выступает в качестве не только
культурного феномена, но и одного из устоев культуры. Обязанный
своим происхождением культуре, гуманизм способствует созданию
третьего царства – царства культуры, особой реальности со своими
автономными принципами существования, с постоянно
расширяющимися границами и возрастающими притязаниями на
учительство. Антропоморфизация богов в античной мифологии,
литературе и искусстве, превращение мифа в объект эстетических
переживаний  и отвлечённых философских размышлений указывают
на существование элементов гуманистического миропонимания уже
на ранних стадиях античной культуры и позволяют исследователям
говорить о греческом и римском гуманизме как исходном пункте в
истории европейского гуманизма, идеальном культурном образце,
воспроизводимом в различных исторических формах
новоевропейского и современного гуманизма.

Двойственностью гуманизма как феномена, возникающего на
пересечении религии и культуры, обусловлены его сущностные
характеристики и индивидуальное своеобразие, анализ которых
предполагает решение как общих вопросов о соотношении религии
и культуры и их влияния друг на друга, так и специальных,
касающихся интерпретации религиозных или философских
представлений о человеке, их перевода в те или иные культурные
идеалы и нормы, нравственные принципы, юридические законы,
методы образования и формы мировоззрения.

Основная характеристика гуманизма – антропоцентризм –
мировоззрение, которое ставит во главу угла человека, осознающего
свою свободу и своё главенствующее положение в бытии,
полагающего целью жизни познание и преобразование мира на
основе собственной воли и разума.  Ведёт ли понимаемый таким
образом антропоцентризм к отрицанию веры в Бога, или он



440

совместим с нею, является ли он всего лишь нерефлексированной
предпосылкой гуманизма или же выступает в качестве сознательной
установки, подменяющей веру в Бога верой в обожествлённого
человека, – эти вопросы, применительно к каждому конкретному
виду гуманизма, остаются предметом дискуссий и споров в
современной научной литературе.

История европейской философии и культуры свидетельствует,
что индивидуализм и антропоцентризм как воззрения, в которых
нарушено равновесие в понимании отношений между человеком и
Богом, в той или иной форме соединимы с верой в Бога, а в
некоторых случаях даже обусловлены этой верой. Человек занимает
центральное место в философии Сократа, Декарта, Канта,
Кьеркегора, Бердяева, но эти учения нельзя назвать
безрелигиозными. Вместе с тем, теоретический атеизм неразрывно
связан с доведённым до своего предела антропоцентризмом,
характерными чертами которого становятся подмена веры в Бога
мнимой верой во всемогущество человека и человечества,
абсолютизация земной человеческой жизни, научного познания как
средства решения жизненных проблем и культуры как
преобладающей формы жизни. Связь гуманизма с атеизмом,
предполагающая возможное перерождение гуманизма в атеизм и
возникновение гуманистической безрелигиозной идеологии на почве
атеизма, является симптоматичной и указывает на опасности, с
которыми сталкивается любая форма гуманизма. В отношении
атеистического гуманизма новейшего времени можно утверждать,
что присущее ему отрицание Бога, Божия Промысла и
божественности творения приводит его к внутренним
противоречиям: гуманизм видит в человеке властелина бытия,
подчиняющего мир своим представлениям о мире, однако объясняет
происхождение человека из низшей в сравнении с ним неразумной
природы; утверждает вечность природы и бессмертие человечества в
виде существования культурно-исторической памяти о его
свершениях, но отказывает в вечной жизни и бессмертии самому
человеку; понимает последнего в качестве высшего «звена» в
эволюции, но, признавая эволюцию, в своих концепциях «нового
человека» или «сверхчеловека» явно или неявно имеет в виду
«преодоление» человека.
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В основании антропоцентризма лежит: а) перенесение центра
тяжести на человека в отношениях между человеком, Богом и
миром; б) понимание сути гуманизма в выдвижении человеческого
«я» на первый план за счёт ограничения власти Бога над «я»; в)
десакрализация, антропоморфизация мира. В особенности это
характерно для новоевропейского гуманизма, тесно связанного не
только с культурой, но и зарождением «новой» науки.
Христианскому миропониманию, заключающему в себе учение о
совершенном творении мира действием Слова, о Промысле Божием,
о грехопадении человека, следствием которого стала падшесть мира,
лежащего «во зле», и искуплении его кровью Богочеловека Иисуса
Христа, взявшего «грех мира» (Ин 1. 29), противоположно
новоевропейское гуманистическое мировоззрение, иходящее из
натурфилософского истолкования мира и человека, отрицающее
греховность человека и мира, тяготеющее к деизму и
разновидностям пантеизма. Догмату христианства о неотмирности
человека и временности земного мира, гуманизм противопоставляет
убеждённость в мирской природе человека и в бесконечном
существовании и совершенствовании мира.

Антропоцентризм как предпосылка гуманистического
мировоззрения в предельных формах выражается в полярных
идеологиях – индивидуализма (превознесение и обожествление
личности) и коллективизма (возвеличивания и обожествления
человечества). Поиски компромисса между этими идеологиями
обнаруживаются, начиная с античности, во всех исторических
формах европейского гуманизма, в т.ч. в гуманизме Возрождения,
который: а) традиционно связывается с индивидуализмом, и б)
немыслим вне утопий гуманистов о светлом будущем человечества.
Продуманный относительно возможности осуществления своих
конечных целей гуманизм (в качестве культурно-исторического
мировоззрения или веры в торжество в мире гуманности)
оказывается перед неизбежным антиномичным выбором между
воспитанием «элиты», узкого культурного слоя, состоящего из
благородных, свободных и творческих личностей, и утопическими
надеждами, возлагаемыми на совершенствование всех людей, всего
человечества в соответствии с выработанным в культуре
нравственно-эстетическим идеалом человека.
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Существуют «негуманные» гуманизмы. Поэтому необходима
демаркация исторических форм гуманизма и императивов
гуманности. Принципы гуманности в культурно-историческом
развитии изменялись: греческая и римская гуманность не отрицала
рабства как одного из необходимых условий жизни свободного
человека, а современные формы гуманизма, основывающиеся на
атеизме, легализируют поведение и социальные отношения, которые
христианством всегда осуждаются как греховные.

Современному украинскому обществу актуально
воцерковляться, отказываясь от форм гуманизма эпохи
воинствующего атеизма. Пока же оно бездарно, бесперспективно и
крайне опасно дрейфует в условиях лже-демократии, охлократии и
тоталитаризма. Такой бесперспективности культура и история давно
нашли ясную и однозначную альтернативу – высокое историческое
призвание, талант и творческие возможности народа,
утверждающего и развивающего православные гуманистические
приоритеты и свободу. Конкретные практические действия,
актуализирующие возможность достичь цивилизованного качества
жизни и человеческого достоинства, осуществляют политики. Но
любой ветер не будет попутным кораблю, капитан которого не знает
курса и руководствуется 15-й Статьёй Конституции Украины:
«Никакая идеология не может признаваться государством как
обязательная». Т.е., отмечая на государственном уровне
православные праздники, гражданам не обязательно
руководствоваться православными идеями, ценностями и
императивами в своей практической жизни! Православие – это маяк,
но его свет в практической навигации можно игнорировать!
Православие – это неактуальная традиция, украшение из прошлой
жизни! Чтобы общество стало гражданским, социальным, правовым,
демократически, цивилизованным и экологическим, его граждане
должны иметь правильное состояние ума, т.е. быть компетентными!

Роза пахнет розой – как её не назови. Эпоха, которую называют
Возрождением, Ренессансом, Гуманизмом, Реформацией была в
первую очередь эпохой секуляризации, генерировавшей
богоборческую идеологию. Она возродила античные (языческие)
ценности, на фундаменте которых обосновала и актуализировала:
антропоцентризм, натурализм, пантеизм, деизм, утопизм,
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либерализм, протестантизм, гелиоцентризм и магико-алхимическое
понимание природы. Эта эпоха удалила человека от Бога, а Новое
время и Просвещение это удаление закрепили, обосновав сциентизм,
построенный на  механицизме и математическом естествознании, а
также  теориях – естественного права, гражданского общества и
правового государства. Немецкие классики пытались это удаление
приостановить, системно-диалектически обосновав верховенство
христианских ценностей и энциклопедичность философских наук.

Современности досталось богатое наследие и сложная задача: в
дискурсах рационализма, иррационализма, религиозности и
секулярности, совместно с искусством, религией, наукой и моралью
– рефлексировать: 1) всю мировую культуру и философию; 2)
динамику духовности Богоподобного человека, который распял Бога
и всё дальше от Него удаляется, погрязнув в грехах, войнах,
конфликтах, разврате и преступлениях; 3) мировоззренческую
многополярность современности, в которой есть всё: сциентизм и
антисциентизм, модернизм и традиционализм, потребительство и
аскетизм, мировые и немировые религии и т.д. К какому полюсу или
берегу пристать – личность решает сама. Мы лишь повторим: самое
главное в жизни – религия, а идея Бога – наиглубочайшая идея
человечества. Поэтому по большому счёту на свете есть лишь одна
беда – не повстречаться с Богом, о чем очень изящно написал
стихотворение в 2003 г. иеромонах Роман (А.И. Матюшин-Правдин).

«Без Бога нация – толпа» – это одна из ключевых идея всей
русской религиозной философии. Игнорирование этой идеи
привело к трагедии 1917 года, обернувшейся глупостью и
криминалом, беспрецедентным разгулом злодейства и геноцидом.
100 лет, с короткими оттепелями, эта трагедия продолжается, а
правильное состояние ума не просматривается. Наоборот – из
вузовских программ изъяты религиоведение и логика, этика и
эстетика, социология, народ усилено откармливается агрессивной
рекламой. Конечно, можно утешиться тем, что не только отдельные
социумы, но всё человечество, особенно за последние 500 лет, –
удалилось от Бога на критически опасное расстояние и это
удаление продолжается.
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Нестор Мизак,
Андрій Яремчук (Чернівці)

РЕЛІГІЙНІ СЮЖЕТИ
У ФІНАНСОВИХ ДОКУМЕНТАХ ОУН, УПА

Ідея боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу, за
Бога і націю набирає дедалі більшої ваги в українському
суспільстві як релігійна та національно творча проблема і
викликає зацікавлення у людей небайдужих до українського
минулого. З кожним роком стараннями науковців і громадськості
відкриваються нові героїчні сторінки боротьби українських
повстанців за незалежність України у ХХ ст. Одним зі складників
цієї боротьби є функціювання на визвольних територіях
фінансових документів ОУН, УПА під назвою бофони (бойовий
фонд), або рефони (революційний фонд). Це були своєрідні
облігації, які повстанці пропонували населенню для фінансування
боротьби (закупку ліків, друкарського устаткування,
обмундирування, допомоги гостро потребуючим потерпілим від
радянської влади тощо). Повстанці пояснювали, що в разі
проголошення незалежності Української Самостійної Соборної
Держави населенню будуть повернуті їхні пожертви.

Бофони оформлялися національно-релігійною символікою і
атрибутикою та номіналами, які фіксувалися на виданнях, або ж
їхню вартість дописували хімічним олівцем на звороті документа.
Водночас бофони виконували й агітаційну функцію, адже їх
використовували для агітації за УССД. У період боротьби 1939-
1960 рр. бофонів було випущено понад 500 різновидів і вони
використовувались у різних областях України, де діяла УПА та
бандерівське збройне підпілля [1, с. 10-150]. Останнім часом тема
грошових документів стала предметом зацікавлення в курсі
економічних та історичних дисциплін вищих навчальних закладів
України, що створило серію узагальнюючих праць і стало
підґрунтям до вивчення бофонів іншими дотичними
дисциплінами – релігієзнавством, культурологічними,
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богословськими та філософськими курсами тощо. Найбільший
джерелознавчий потенціал мають бофони, оформлені на релігійну
тематику. Вони засвідчують, що повстанці були глибоко-
віруючими людьми, черпаючи наснагу зі Святого Письма,
релігійних свят, Різдва та Воскресіння Господнього як найбільш
зрозумілих для українського загалу, що вписувався у контекст
визвольного руху.

На основі опрацьованих матеріалів, автори ставлять за мету
висвітлити значення християнської символіки у фінансових
документах ОУН, УПА. Їхню роль у вихованні членів Збройного
підпілля та їх симпатиків, окреслити релігійні сюжети у
визвольній боротьбі.

Проблематика використання релігійних символів у
повстанських бофонах науковцями мало вивчена, за винятком
загального використання бофонів у визвольному русі. В
українській історіографії є ряд досліджень, які дають загальну уяву
про фінансові документи ОУН, УПА. Це праці Р. Й. Тхоржевського
«Паперові гроші України», О. О. Клименко. «Грошові документи
ОУН (бофони)» 1939-1952), «Бофони: грошові документи ОУН і
УПА» за ред. В. М. Даниленка, ґрунтовна праця, опублікована за
ініціативи Служби Безпеки України та національного банку
України «Бофони: грошові документи ОУН і УПА», де подано
копії бофонів та анотації до певної частини з них. Однак у вказаній
праці не охарактеризовано питання релігійного впливу в
оформленні бофонів. Щодо релігійних коментарів бофонів, то їх
частково подавав Н. С. Мизак у працях із серії «За тебе, свята
Україно» [1, 3, 4, 7, 13, 14, 15].

Значна частина серій присвячувалась урочистій даті
Воскресіння Господнього. Так, на бофоні вартістю 50 крб.
мистець у центрі сонячних променів вигравіював тризуб. Навколо
сонячних променів гасло «Христос воскрес! Воскресає Україна»,
у верхніх двох закутинах викарбувано дві оунівські абревіатури.
У нижній половині бофона зображено дзвін, з якого виринає гасло
«До бою за волю! За Українську Самостійну Соборну Державу!»
Все це на тлі двох писанок і лози, освяченої у квітну неділю. На
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звороті документа віддруковано у формі печаті слова
«Революційний фонд» – і вказано номінал сумою згаданих 50 крб.
та рік випуску «1948». Такі бофони були майстерно виконані
рукою невідомого підпільного майстра [13].

Не менш цікавою був великодній бофон 1951 р. видання. Тут на
фоні мапи української території та променів сонця зображений Ісус
Христос у повний ріст між двома прапорами: революційним ОУН і
національним з високо піднятою правою рукою. Малюнок доповнює
мапа України з Чорним морем і Кримом як символ Соборності
України за яку клали життя повстанці. Такий дещо інший бофон із
зображенням Ісуса Христа доповнюється сюжетами церкви, воїна
УПА з прапором у руках, львівської ратуші, як символ
проголошення відновлення самостійної України на західно-
українських землях. Тут же могила українського повстанця, перед
якою плаче дівчина, і три писанки. Весь малюнок закомпанований у
сонячне сяйво, у верху «Христос воскрес!» і абревіатура «УССД». З
цієї ж серії з Ісусом Христом у центрі осяйного сонця і тризуба
стоять біля підніжжя Христа три воїни УПА. Угорі і внизу напис:
«Христос воскрес! Воскресне Україна» [15].

Наступну серію бофонів підпільні майстри поєднували з
символічною писанкою як символом вічності. Це надзвичайно
живописний документ з порівняно пізніших часів визвольної
боротьби ОУН УПА. На ньому вказаний номінал «10 крб», над
яким графічним шрифтом написано «Писанка УПА на 1949 рік».
Уверху цього бофона лозунг із відомої національної пісні «Ти
воскреснеш моя Україно». Бофон обрамлений національною
хрестоподібною вишивкою, яку переривають цифри «1949», «10»
– номінал, внизу – «УПА». Й, нарешті, у всій цій художній
композиції воїн УПА з синьо-жовтим прапором і лозунгом на
ньому: «Христос воскрес – Воскресне Україна». Прапор
накладається на панораму лісу, українських полів і села у центрі з
греко-католицькою церквою. Також відомий такий же бофон з
номіналом 200 крб. [9].

Ще один Великодній бофон під назвою «Писанка УПА на
1949 рік» був номіналом 50, 100 і 200 крб. На його звороті було
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написано «Христос воскрес. Воля народам, Воля людині» й під
ними цитата з вірша Тараса Шевченка: «Встане Україна / І розвіє
тьму неволі, / Світ правди засвітить / і помоляться на волі /
Невольничі діти». Підсумовує всю цю структуру слів лозунг:
«Хай живе ОУН, УПА, УГВР! Хай живе Українська Самостійна
Соборна Держава» [1].

Цей же Провід випустив ще один бофон із «Писанкою УПА».
У центрі документа яскраве жовте сонце з тризубом і повстанські
лозунги. Проміння освітлює українську землю. На передньому
плані повстанець розвалює кам’яний мур. Весь цей сюжет
обрамлюють вербові котики по вертикалі, а по горизонталі –
дзвіночки. Уверху привітання «Христос Воскрес». Внизу «УПА,
220, 1948». На звороті бофона у такій ж великодній конструкції
подано: «Христос Воскрес» Воскресне Україна. Воля народам!
Воля людині! Смерть тиранії! Хай живе Українська Самостійна
Соборна Держава! Хай живе Українська Головна Визвольна Рада –
незалежний революційний уряд України! Хай живе спільний
визвольний фронт Антибільшовицького блоку народів, поневолених
і загрожених московсько-большевицьким імперіалізмом» [1].

Наступний фінансовий документ УПА, виданий Крайовим
проводом ОУН «Захід – Карпати» був присвячений ще такому
Великодньому мотиву. У центрі бофона кілька вербових гілочок з
мечем, перев’язані стрічкою з написом «Христос Воскрес! Воскресне
Україна» і далі «Слава Україні! Героям Слава! Між ними тризуб,
абревіатура «РФ» ( революційний фонд) номіналом 20 крб. [1].

Інший бофон 40 крб., іменований на Революційний Український
Фонд (РУФ). Лейтмотивом бофона також є гасло «Христос
Воскрес». У нижньому кінці бофона в колі стилізований герб ОУН з
мечем і тризубом. На передньому плані повстанець розвалює
кам’яний мур. Весь цей сюжет обрамлюють вербові котики по
вертикалі і по горизонталі дзвіночки. Уверху привітання «Христос
воскрес». Ввнизу «УПА, 220, 1948». На Звороті бофона подано
великодній привіт «Воскресне Україна». На всьому цьому тлі воїн
УПА бере від дівчини меч і вінок безсмертної слави. У малюнок
художньо вплетені Львівська ратуша, повітряні аероплани, гармати і
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вербичка з квітної неділі. Такий бофон ніс своє особливе
навантаження, засвідчуючи зв'язок повстанців із народом.

Як бачимо бофони з великодніми привітами українському
народові переважали. Ще на наступному з них у сонячному сяйві два
ангели тримають по боках тризуб. Під ним український воїн на коні
рубає ворога. Уверху і внизу написи «Христос Воскрес! Воскресне
Україна». І дрібненькими літерами подано «на УРФ» – 500 крб.

Не менш цікавими були бофони на Різдвяну тематику. На
одному з них підпільний художник в овалі відтворив трьох
захисників вітчизни: древньоруського воїна зі списом, щитом і на
ньому тризубом, паралельно з ним козака періоду Визвольних
змагань 1918-1920 р. Козак у шароварах та гвинтівкою через плече.
Перед ними стоїть сучасний воїн УПА з автоматом «ППШ». Цей
малюнок починається лозунгом уверху: «За Українську
Самостійну Соборну Державу». Під ним «Христос Рождається».
Всі три воїни стоять перед «шопкою» Ісуса Христа, освітленою
сяйвом Небесної зорі. Біля їх підніжжя подано слова «...Ой готуйся
земле, волі день стрічати». Бофон обрамлений графічними
сосновими гілками та снопами пшениці як символами лісу, в яких
квартирували повстанці та різдвяного Дідуха – символа
Українського Різдва Христового. На звороті бофона повстанці
надрукували з вірша Олександра Олеся «Слухайте, слухайте всі, ...
Хто в час відродження спить, права на життя вже немає», а під
ним хімічним олівцем підпис: «Повстанці Мельниччини» – нині
Борщівського р-ну. Такий бофон знайдено в архіві Збройного
підпілля ОУН с. Бабинці Борщівського р-ну [15].

Ще на одному Різдвяному бофоні менш професійному, з
лівого і з правого боку два сонця на яких зліва намальовано
абревіатуру «ОУН» у променях правого сонця «УПА». Вгорі їх
поєднував спільний напис «Христос Рождається». У центрі між
променями сонця був тризуб із написом довкола «За Українську
Самостійну Соборну Державу! 1948». Під час Різдвяних свят
симпатики збройного підпілля ОУН часто збирали коляду, а
кошти віддавали на бойовий фонд. На одному з бофонів було
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написано «На коляду УПА» 1947 р. номіналом 500 крб. на бофоні
з боку намальовано соснову гілку.

Цікавим з погляду компонування є бофон Краєвого проводу
ОУН «Захід Карпати». Тут букет із соснових гілок на яких лежать
меч і Тризуб та перев’язано широкою лентою з написом «Слава
Україні!!. Христос рождається! Рождаєтся воля!». У правому
нижньому куті абревіатура «РУФ 20 крб!».

Підсумовуючи відзначимо, що у виготовлені бофонів
використовувалась особлива символіка, яка несла графічне та
смислове навантаження. Серед них найперше  хрест як символ
перемоги і пам’яті. Хрести стоять на могилах під плакучими
березами чи калиною. Перед могилою за убієнним завжди
молилася дівчина як свідчення романтики визвольних змагань.
Наступним символом на бофонах був Ісус Христос у яскравому
сонячному ореолі, який благословляв Український народ на
боротьбу. Такий малюнок підсилювався зображеннями трьох
повстанців, мапою України, повстанця з національним прапором,
групи повстанців тощо.

Яскравою символікою відзначалися бофони з великодньою та
різдвяною тематикою, об’єднані єдиним лозунгом «Христос
воскрес!», «Воскресає Україна!», «Христос народився!
Народжується Україна!». Складниками цих сюжетів були
писанки, великодні кошики, озброєні повстанці, сяйво небесної
зорі, різдвяна «шопка», соснова, або калинова гілка, гуцульські чи
подільські орнаменти, великодні дзвіночки тощо. Всі ці та інші
символи повстанських бофонів несли ідейне навантаження
визвольної боротьби, наснажували народ до продовження опору
ненависній радянській тоталітарній системі, утвердились у
пам’яті народу як духовні символи української нації.
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