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COGNITIVE AND COMMUNICATIVE BASIS
OF DISCOURSE STUDIES IN PHILOSOPHY AND LINGUISTICS

The article reconstructs cognitive and communicative field of discourse studies according to two principles:
the constructive model of communication (linguistic approach) and sense model of communication (philosophical
approach). The author analyzes main criteria and features of discourse and its potential for interdisciplinary
researches in science. It is outlined that when the structure of discourse is taken into consideration more essential
division into formal and informal communicative products gains importance. Identification of linguistic and
communicative qualities of various interpretations, together with cultural and social aspects, which support its
comprehension, is the domain of discourse analysis. Keywords: discourse, linguistics, text, communication, formal
and informal qualities, understanding.

Articulation of the issue. Approaches that are commonly included under the term 'discourse
studies' (or have overlapping concerns) include critical discourse analysis, critical linguistics, text
linguistics, conversation analysis, ethnomethodology, discursive psychology, stylistics, genre studies,
mediated discourse analysis, discourse theory, sociolinguistics, rhetorical analysis, argumentation theory,
polyphony theory, etc.

Discourse is communication that goes back and forth (from the Latin, discursus, “running to and
from”; “conversation, speech”), such as debate or argument. The term is used in semantics and discourse
analysis. In semantics, discourses are linguistic units composed of several sentences — in other words,
conversations, arguments or speeches. Plato was famous for believing that any problem could be solved
by rational and logical discourse.

Research objective settings. The article aims to analyze the studies of discourse in a number of
theoretical traditions, such as modernism, structuralism and feminism that investigate the relations
between language, structure and agency. The notion of ‘discourse’ is the subject of debate. Discourse
encompasses the use of spoken, written and signed language and multimodal/multimedia forms of
communication, and is not restricted to ‘non-fictional’ nor verbal materials. Challenges to understanding
language and discourse are transparent, functional and progressive [6].

In the social sciences (following the work of Michel Foucault), a discourse is considered to be an
institutionalized way of thinking, a social boundary defining what can be said about a specific topic.
Discourses are seen to affect our views on all things; it is not possible to escape discourse. Discourse is
closely linked to different theories of power and state, at least as long as defining discourses is seen to
mean defining reality itself.

Seven criteria, which have to be fulfilled to qualify either a written or a spoken text as a discourse,
include:

• Cohesion - grammatical relationship between parts of a sentence essential for its interpretation;
• Coherence - the order of statements relates one another by sense.
• Intentionality - the message has to be conveyed deliberately and consciously;
• Acceptability - indicates that the communicative product needs to be satisfactory in that the

audience approves it;
• Informativeness - some new information has to be included in the discourse;
• Situationality - circumstances in which the remark is made are important;
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• Intertextuality - reference to the world outside the text or the interpreters' schemata.
Nowadays, however, not all of the above mentioned criteria are perceived as equally important in

discourse studies, therefore some of them are valid only in certain methods of the research.
Features of discourse.
Since it is not easy to unambiguously clarify what a discourse is it seems reasonable to describe

features which are mutual to all its kinds. To do it thoroughly Saussurean concepts of langue and parole
are of use. Ferdinand de Saussure divided the broad meaning of language into langue, which is
understood as a system that enables people to speak as they do, and parole - a particular set of produced
statements. Following this division discourse relates more to parole, for it always occurs in time and is
internally characterized by successively developing expressions in which the meaning of the latter is
influenced by the former, while langue is abstract. To list some additional traits: discourse is always
produced by somebody whose identity, as well as the identity of the interpreter, is significant for the
proper understanding of the message. On the other hand langue is impersonal that is to say more
universal, due to society. Furthermore, discourse always happens in either physical or linguistic context
and within a meaningful fixed time, whereas langue does not refer to anything. Consequently, only
discourse may convey messages thanks to langue which is its framework.

Not only is discourse difficult to define, but it is also not easy to make a clear cut division of
discourse as such. Therefore, depending on the form linguists distinguish various kinds of communicative
products. A type of discourse might be characterized as a class of either written or spoken text, which is
frequently casually specified, recognition of which aids its perception, and consequently production of
potential response [2, p. 156]. One of such divisions, known as the Organon model, distinguishes three
types of discourse depending of the aspect of language emphasized in the text. If the relation to the
context is prevailing, it conveys some knowledge

Thus it is an informative type of discourse. When the stress is on a symptom aspect the fulfilled
function is expression, as a result the discourse type is narrative. Last but not least in this division is
argumentative discourse which is characterized by the accent on the signal aspect.

This distinction due to its suitability for written communicative products more than for spoken
ones, faced constructive criticism whose accurate observation portrayed that there are more functions
performed. Consequently, there ought to be more types of discourse, not to mention the fact that these
often mix and overlap. Thorough examination of the matter was conducted, thus leading to the emergence
of a new, more detailed classification of kinds of spoken texts.

The analysis of oral communicative products was the domain of Steger, who examined features of
various situations and in his categorization divided discourse into six types: presentation, message, report,
public debate, conversation and interview. The criteria of this division include such factors as presence, or
absence of interaction, number of speakers and their relation to each other (their rights, or as Steger names it
'rank'), flexibility of topic along with selection and attitude of interlocutors towards the subject matter.

However, it is worth mentioning that oral discourse might alter its character, for instance in the case
of presenting a lecture when students start asking questions the type changes to interview, or even a
conversation. Using this classification, it is possible to anticipate the role of partakers as well as goals of
particular acts of communication.

The above mentioned typologies do not exhaust the possible division of discourse types, yet,
nowadays endeavor to create a classification that would embrace all potential kinds is being made. Also, a
shift of interest in this field might be noticed, presently resulting in focus on similarities and differences
between written and spoken communication [5, p. 64].

Apart from obvious differences between speech and writing like the fact that writing includes some
medium which keeps record of the conveyed message while speech involves only air; there are certain
dissimilarities that are less apparent. Speech develops in time in that the speaker says with speed that is
suitable for him, even if it may not be appropriate for the listener and though a request for repetition is
possible, it is difficult to imagine a conversation in which every sentence is to be rephrased. Moreover,
talking might be spontaneous which results in mistakes, repetition, sometimes less coherent sentences
where even grunts, stutters or pauses might be meaningful. The speaker usually knows the listener, or
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listeners, or he is at least aware of the fact that he is being listened to, which enables him to adjust the
register. As interlocutors are most often in face-to-face encounters (unless using a phone) they take
advantage of extralinguistic signals as grimaces, gesticulation, expressions such as 'here', 'now', or 'this'
are used. Employment of nonsense vocabulary, slang and contracted forms (we're, you've) is another
feature of oral discourse. Among other significant features of speech there are rhythm, intonation, speed
of uttering and, what is more important, inability to conceal mistakes made while speaking [3, p. 291].

In contrast, writing develops in space in that it needs a means to carry the information. The author
of the text does not often know who is going to read the text; as a result he cannot adjust to readers'
specific expectations. The writer is frequently able to consider the content of his work for almost
unlimited period of time which makes it more coherent, having complex syntax. What is more, the reader
might not instantly respond to the text, ask for clarification, hence neat message organization, division to
paragraphs, layout are of vital importance to make comprehension easier. Additionally, owing to the lack
of context expressions such as 'now' or 'here' are omitted, since they would be ambiguous as texts might
be read at different times and places. One other feature typical of writing, but never of oral discourse, is
the organization of tables, formulas, or charts which can be portrayed only in written form [3, p. 291].

Naturally, this division into two ways of producing discourse is quite straightforward, yet, it is
possible to combine the two like, for example, in the case of a lesson, when a teacher explains something
writing on the blackboard, or when a speaker prepares detailed notes to be read out during his speech.
Moreover, some of the foregoing features are not so explicit in the event of sophisticated, formal speech
or a friendly letter.

Discourse expressed formally and informally. The difference in construction and reception of
language was the basis of its conventional distinction into speaking and writing. Nevertheless, when the
structure of discourse is taken into consideration more essential division into formal and informal
communicative products gains importance. Formal discourse is more strict in that it requires the use of
passive voice, lack of contracted forms together with impersonality, complex sentence structure and, in
the case of the English language, vocabulary derived from Latin. That is why formal spoken language has
many features very similar to written texts, particularly absence of vernacular vocabulary and slang, as
well as the employment of rhetorical devices to make literary-like impact on the listener.

Informal discourse, on the other hand, makes use of active voice mainly, with personal pronouns
and verbs which show feelings such as 'I think', 'we believe'. In addition, contractions are frequent in
informal discourse, no matter if it is written or spoken. Consequently it may be said that informal
communicative products are casual and loose, while formal ones are more solemn and governed by strict
rules as they are meant to be used in official and serious circumstances.

The relation of the producer of the message and its receiver, the amount of addressees and factors
such as public or private occasion are the most important features influencing selecting either formal or
informal language. Therefore, it is not unreasonable to assume that the contemporary learner, who may
easily travel and use his linguistic skills outside class, will encounter mainly informal discourse, which
due to its flexibility and unpredictability might be the most difficult to comprehend. Accordingly, it
seems rational to teach all varieties of language relying on authentic oral and written texts [2, p. 50].

So far, the linguistic models have attempted to place narrative within a broad spectrum of other text
types. The most important insights from these contributions can be summarized as follows: (1) One has to
distinguish between global text types that are defined as ideal text types, on the one hand, and realizations
of these text types on the linguistic surface structure, on the other. (2) On the linguistic surface structure a
combination of discourse types is found to interact. Their choice depends on the discourse strategies that
speakers or writers deploy. (3) Generic expectations have a great influence on the constitution of text type
and on the choice of discourse strategies. (4) Form (i.e., type of text type or discourse type) and function
(the specific discourse purpose to be achieved) must be distinguished. A one-to-one relationship between
form and function can not necessarily be assumed to exist.

Discourse analysis is a primarily linguistic study examining the use of language by its native population
whose major concern is investigating language functions along with its forms, produced both orally and in
writing. Moreover, identification of linguistic qualities of various genres, vital for their recognition and
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interpretation, together with cultural and social aspects which support its comprehension, is the domain of
discourse analysis. To put it in another way, the branch of applied linguistics dealing with the examination of
discourse attempts to find patterns in communicative products as well as and their correlation with the
circumstances in which they occur, which are not explainable at the grammatical level [1, p.23].

The range of inquiry of discourse analysis not only covers linguistic issues, but is also concerned
with other matters, such as: enabling computers to comprehend and produce intelligible texts, thus
contributing to progress in the study of Artificial Intelligence. Out of these investigations a very important
concept of schemata emerged. It might be defined as prior knowledge of typical situations which enables
people to understand the underlying meaning of words in a given text. This mental framework is thought
to be shared by a language community and to be activated by key words or context in order for people to
understand the message. To implement schemata to a computer, however, is yet impossible [2, p. 69].

Discourse analysts carefully scrutinize universal circumstances of the occurrence of communicative
products, particularly within state institutions. Numerous attempts to minimize misunderstandings
between bureaucrats and citizens were made, resulting in user-friendly design of documents. The world of
politics and features of its peculiar communicative products are also of concern to discourse analysts.
Having carefully investigated that area of human activity scholars depicted it as characterized by frequent
occurrence of face saving acts and euphemisms. One other sphere of life of particular interest to applied
linguists is the judicature and its language which is incomprehensible to most common citizens,
especially due to pages-long sentences, as well as peculiar terminology. Moreover, educational
institutions, classroom language and the language that ought to be taught to enable learners to
successfully comprehend both oral and written texts, as well as participate in real life conversations and
produce native-like communicative products is the domain of discourse analysis. Last but not least,
influence of gender on language production and perception is also examined [7].

Since the examination of written language is easier to conduct than the scrutiny of oral texts, in that
more data is available in different genres, produced by people form different backgrounds as well as with
disparate purposes, it is more developed and of interest not only to linguists but also language teachers
and literary scholars. Each of them, however, approaches this study in a different way, reaching diverse
conclusions, therefore only notions that are mutual for them and especially those significant for language
methodology are accounted for here. What is worth mentioning is the fact that in that type of analysis
scholars do not evaluate the content in terms of literary qualities, or grammatical appropriateness, but how
readers can infer the message that the author intended to convey [7, p. 133].

Apart from differences between written and spoken language described beforehand it is obviously
possible to find various types and classes of discourse depending on their purpose. Written texts differ
from one another not only in genre and function, but also in their structure and form, which is of primary
importance to language teachers, as the knowledge of arrangement and variety of writing influences
readers' understanding, memory of messages included in the discourse, as well as the speed of perception.
Moreover, written texts analysis provides teachers with systematic knowledge of the ways of describing
texts, thanks to which they can make their students aware of characteristic features of discourse to which
the learners should pay particularly close attention, such as cohesion and coherence. In addition,
understanding these concepts should also improve learners' writing skills as they would become aware of
traits essential for a good written text (3).

One of the major concerns of written discourse analysts is the relation of neighboring sentences
and, in particular, factors attesting to the fact that a given text is more than only the sum of its
components. It is only with written language analysis that certain features of communicative products
started to be satisfactorily described, despite the fact that they were present also in speech, like for
instance the use of 'that' to refer to a previous phrase, or clause [4, p. 37].

Conclusion. From studies conducted by discourse analysts emerged an important idea of lexical
chains present in all consistent texts. Such a chain is thought to be a series of related words which,
referring to the same thing, contribute to the unity of a communicative product and make its perception
relatively easy. Additionally, they provide a semantic context which is useful for understanding, or
inferring the meaning of words, notions and sentences. Links of a chain are not usually limited to one
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sentence, as they may connect pairs of words that are next to one another, as well as stretch to several
sentences or a whole text. The relation of words in a given sequence might be that of reiteration or
collocation, however, analyst are reluctant to denote collocation as a fully reliable element of lexical
cohesion as it refers only to the likelihood of occurrence of some lexical items. Nevertheless, it is
undeniably helpful to know collocations as they might assist in understanding of communicative products
and producing native-like discourse [4, p. 65].

Since lexical chains are present in every type of discourse it is advisable to familiarize learners with
the way they function in, not merely because they are there, but to improve students' perception and
production of expressive discourse. Reiteration is simply a repetition of a word later in the text, or the use
of synonymy, but what might require paying particularly close attention in classroom situation is
hyponymy. While synonymy is relatively easy to master simply by learning new vocabulary dividing new
words into groups with similar meaning, or using thesauri, hyponymy and superordination are more
abstract and it appears that they require tutelage. Hyponym is a particular case of a more general word, in
other words a hyponym belongs to a subcategory of a superordinate with narrower meaning.
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Анотація
Манчул Б., Подгорна Л. Когнітивно-комунікативні засади дослідження дискурсу в філософії та

лінгвістиці. Реконструюється пізнавальна та комунікативна сфера дискурсу відповідно до двох принципів:
конструктивної моделі комунікації (лінгвістичний підхід) і смислової моделі комунікації (філософський
підхід). Автор аналізує основні критерії та специфіку дискурсу, його потенціал у сфері міждисциплінарних
досліджень у методології науки. Визначено, що,  структура дискурсу набуває особливого значення в поділі
на формальні та неформальні якості комунікації. Виокремлено сферу дослідження дискурсу, яка полягає у
визначенні мовних і комунікативних якостей різних інтерпретацій поряд із культурними та соціальними
аспектами розуміння. Ключові слова: дискурс, комунікація, лінгвістика, спілкування, текст, філософія,
формальні та неформальні якості, розуміння.
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РАЦІОНАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЯК МЕТОД ПРИКЛАДНОЇ СИТУАЦІЙНОЇ ЛОГІКИ

Аналізується ситуаційна логіка – як теоретична, так і прикладна. Головна увага звертається на
прикладну ситуаційну логіку, її дарвіністську версію як логіку та методологію наукового пізнання, а також
марксистську версію як логіку соціально-історичного пізнання та методологію історико-філософського
дослідження. Вони розрізняються як теоретична і прикладна ситуаційні логіки. Прикладна ситуаційна
логіка як логіка і методологія історико-філософського пізнання заснована на методі раціональної
реконструкції. Сама ж раціональна реконструкція конкретизується через терміни «раціональна» та
«нераціональна реконструкція». Через співвідношення раціонального і нераціонального в реконструкції
розкриваються можливості застосування прикладної ситуаційної логіки у дослідженні історико-
філософського процесу. Ключові слова: ситуаційна логіка, дарвінізм, метод, методологія, марксизм,
внутрішня історія, раціональна реконструкція.

Постановка проблеми. Раціональна реконструкція як метод історико-філософського
пізнання перебуває в центрі історико-філософського дискурсу. Вперше на нього звернув увагу
І. Лакатос, а потім, спеціально у сфері історико-філософських досліджень, його досліджували
З. Каменський і С. Руденко. Однак як метод історико-філософської рефлексії раціональну
реконструкцію поки що системно не досліджували. Мета статті – заповнити цю прогалину,
показати взаємозв’язок між ідеєю ситуаційної логіки К. Поппера і методом раціональної
реконструкції І. Лакатоса, З. Каменського, С. Руденка.

Аналіз останніх досліджень. Метод раціональної реконструкції як засіб дослідження
історії науки обгрунтовував І. Лакатос, виходячи з методологічних настанов К. Поппера.
У сфері історико-філософських досліджень раціональну реконструкцію аналізували
З. Каменський і С. Руденко.

Формулювання мети і постановка завдання. Свою ситуаційну логіку К. Поппер не виклав
у вигляді цілісної концепції. Вона представлена низкою окремих фрагментів. Звідси потреба в її
цілісній реконструкції. Отже, щоб збагнути метод раціональної реконструкції І. Лакатоса, слід
здійснити раціональну реконструкцію ситуаційної логіки К. Поппера. Тож одне тлумачення буде
слугувати підставою для розуміння іншого тлумачення.

Виклад основного матеріалу. Ситуаційна логіка, або логіка ситуації за К. Поппером, – це
раціональна реконструкція та об’єктивна інтерпретація локальної ситуації. Вона поділяється ним
на теоретичну і прикладну ситуаційну логіку. Функцію теоретичної ситуаційної логіки виконують
методологічні рефлексії К. Поппера щодо реконструкції та інтерпретації ситуації, функцію
прикладної ситуаційної логіки – його інтерпретації дарвінізму і марксизму.

Характеризуючи теоретичну ситуаційну логіку, К. Поппер зазначав, що «ситуаційний
аналіз є раціональним, доступним для емпіричної перевірки і здатним до вдосконалення [1,
с. 312]. Сам же раціоналізм К. Поппер визначав у термінах практичного підходу або
поведінки. На його думку, «раціоналізм – це готовність вислуховувати критичні зауваження і
вчитися на досвіді» [2, с. 168]. Поперівська інтерпретація раціоналізму як критичного
раціоналізму «визнає той факт, що у своїй основі раціоналістичний підхід випливає (пинаймні
гіпотетично) з акту віри – віри в розум» [3, с.250].

Віра в розум – філософська віра, яку можна назвати також вірою в комунікацію. За К. Ясперсом,
«розум вимагає безмежної комунікації, він сам – тотальна воля до комунікації» [4, с. 442].
Характеризуючи розум, К. Ясперс зазначав, що розум зіставляє всі рівні істини, показуючи значущість
кожного [4, с. 440]. Він забороняє зупинятися на будь-якому розумінні істини, який не включає в себе
всю істину й, отже, перешкоджає замиканню істини в собі. Розум вимагає нічого не випускати з поля
зору – ні реальність, ні значущість або можливість вступати у співвідношення з усім, що є, шукати за
межею будь-якої границі те, що є і повинно бути, охоплювати навіть протилежності й завжди осягати
цілісність, будь-яку можливу гармонію. Але разом з тим, розум намагається також у кожній цілісності
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знайти можливість прориву. Він забороняє завершену гармонію. Він доходить до граничної межі, щоб
дізнатися про справжнє буття [див.: 4, с. 441].

Філософська віра, на думку К. Ясперса, нерозривно пов'язана з повною готовністю до
комунікації. Оскільки достеменна істина виникає лише у зближенні вірувань у всеохопному.
Звідси, на його думку, значущість твердження: лише віруючі можуть здійснити комунікацію [див.:
4, с. 508]. Отже, віра в розум, за К. Ясперсом, є передумовою ефективної комунікації та
продуктивного діалогу.

Інтерпретуючи раціоналізм як критичну раціональну поведінку, К. Поппер розрізняв два
типи людей – догматиків і критиків, а також дві позиції, пов'язані з ними – догматизм і критичне
мислення. «Схоже, – писав він, – є два типи людей: ті, хто перебуває під чарами успадкованої
відрази до помилок і тому боїться їх і боїться їх визнавати, і ті, хто також бажав би уникати
помилок, але знає, що ми частіше помиляємося, ніж не помиляємося, хто дізнався (методом спроб
і помилок), що може протистояти всьому, активно шукаючи свої власні помилки. Люди першого
типу мислять догматично; люди другого типу – це ті, хто навчився мислити критичино» [5, с. 69].

Характеризуючи критичну раціональну поведінку, К. Поппер вдався до аналогії між малими і
великими організмами. Він стверджував, що «від амеби до Айнштайна лиш один крок. Обидва
працюють методом спроб і помилок. Амеба повинна ненавидіти помилки, тому, що вона помре,
якщо помилиться. Але Айнштайн знає, що ми можемо вчитися на наших помилках, і не жаліє сил,
влаштовуючи все нові перевірки, щоб виявляти нові помилки й усувати їх із наших теорій, крок,
який не може зробити амеба, але може зробити Айнштайн – це досягти критичності,
самокритичності, критичного підходу» [6, с. 209]. Виходячи з позиції критичного раціоналізму,
К. Поппер проводив методологічну паралель між біологічною еволюцією і еволюцією знання,
обґрунтовуючи еволюційну епістемологію. Він заявляв, що все наше знання гіпотетичне. Це –
пристосування до не повністю відомого нам оточуючого середовища. Воно часто успішне, а часто
неуспішне, воно є результатом попередніх спроб і неминучих помилок і усунення помилок. Окремі з
помилок, які включені в успадковану конституцію організму, усуваються шляхом усунення їх носія,
тобто індивідуального організму. Однак оуремим помилкам вдається уникнути усунення, і в цьому
одна з причин того, що всі ми погрішні: наше пристосування до оточуючого середовища ніколи не
оптимальне і завжди недосконале [див.: 6, с. 206]. На його думку, «еволюція науквого знання – це
еволюція в напрямі дедалі кращих і кращих теорій. Це – дарвіністський процес. Теорії стають краще
пристосованими завдяки природному добору. Вони дають нам дедалі кращу й кращу інформацію про
дійсність. (Вони дедалі більше й більше наближаються до істини)» [5, с. 57]. Отже, за К. Поппером,
еволюція наукового знання в загальних рисах збігається з еволюцією біологічного організму.

Евоюційна епістемологія К. Поппера – це синтез дарвінізму з ламаркізмом. Такий погляд
обстоює Ю. Чайковський [див.: 7, с. 51]. Сам же К. Поппер зазначав, що дарвінізм перебуває в
такому ж відношенні до ламаркізму, як дедуктивізм до індуктивізму, добір до навчання за
допомогою повторення, критичне усунення помилок до обґрунтування [див.: 8, с. 39].

Синтез дарвінізму і ламаркізму в еволюційній епістемології К. Поппера відбувається
шляхом поєднання двох чинників: добору і навчання за допомогою повторення. Добір він розумів
як вид навчання, в якому помилки не використовуються для майбутнього, а усуваються [див.: 7,
с. 50]. Тож еволюційна епістемологія К. Поппера базується на таких принципах як дедуктивізм і
критицизм, тобто навчання на помилках і їх критичному усуненні.

Ситуаційна логіка, крім дедуктивізму і критицизму, містить у своєму списку принципів ще й
антипсихологізм. З цього приводу К. Поппер зауважив: «Метод ситуаційного аналізу, звичайно,
індивідуалістичний метод, але він, зрозуміло, не психологічний, оскільки він в принципі виключає
всі психологічні елементи і замінює іх об'єктивними елементами ситуації» [1, с. 313].

Ситуаційна логіка заснована на реконструкції ситуації та її об’єктивному розумінні.
Реконструкція ситуації для К. Поппера «полягає у побудові неодмінно спрощеної ситуації, або
моделі, а тому в висуванні певної гіпотези – гіпотези про те, що окремі події, окремі аспекти
осмислюваної ситуації були релевантними, або “відповідальними за історичну подію, що підлягає
поясненню”» [9, с. 331].

Об’єктивне ж розуміння, на його думку, «полягає в усвідомленні того, що дія об’єктивно
відповідала ситуації. Іншими словами, ситуація аналізується достатньо глибоко, щоб елементи, які
раніше здавалися психологічними (такі як бажання, мотиви, спогади й асоціації), перетворювалися
на елементи ситуації. Тоді людина з певними бажаннями стане людиною, ситуація якої



Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 77910

характеризується тим фактом, що вона переслідує об’єктивні цілі, а людина з певними спогадами й
асоціаціями стане людино, ситуація якої може бути охарактеризована тим фактом, що вона
об’єктивно має у своєму розпорядженні деякі теорії або деяку інформацію» [1, с. 311].

К. Поппер наголошував на важливості об'єктивної реконструкції ситуації та її локальному
поясненні. На його думку, «в історії важлива об’єкивна реконструкція ситуації і вона повинна
бути такою, що перевіряється» [9, с. 331]. Саме ж пояснення історика «повинно бути у певному
розумінні локальним – належати до певного місця, певного часу і певних людей» [9, с. 336]. Як
бачимо, теоретична ситуаційна логіка – система принципів методологічного аналізу. Головними
серед них є дедуктивізм, критицизм і антипсихологізм. Вони характеризують критичну
раціональну поведінку, її особливості та відмінність від ціннісно-раціональної поведінки.

Теоретична ситуаційна логіка також включає до свого складу метод раціональної
реконструкції як схематизацію, побудову моделі локальної ситуації та її об'єктивну інтерпретацію.

Теоретична ситуаційна логіка, за К. Поппером, доповнюється прикладною ситуаційною
логікою. Вона існує у вигляді двох дослідницьких програм: дарвінізму і марксизму. Дарвінізм, на
думку К. Поппера, «може бути поданий як прикладна логіка – у будь-якому випадку, як прикладна
ситуаційна логіка» [8, с. 39]. Дарвінізм як прикладна ситуаційна логіка можна зрозуміти, за
К. Поппером, так: якщо створюється ситуація, в якій життя виявляється можливим, і якщо життя
виникає, тоді ця загальна ситуація робить ідею дарвінізму однією з ідей ситуаційної логіки. Однак,
зауважував він, дарвіністська теорія може бути успішною не у будь-якій можливій ситуації. Ця
теорія, швидше за все, буде успішною стосовно дуже спеціальної, можливо навіть унікальної
ситуації, саме життя та його структурний каркас і утворюють таку ситуацію [див.: 8, с. 40].
К. Поппер навіть стверджував, що дарвінівська теорія та його евоюційна епістемологія – це окремі
випадки прикладної ситуаційної логіки. «Якщо прийняти погляд на дарвінівську теорію як на
ситуаційну логіку, – зазначає він, – тоді ми отримаємо можливість пояснити дивну схожість між
моєю теорією зростання знання і дарвінівською теорією: і та, й інша теорії являють собою
особливі випадки ситуаційної логіки» [8, с. 40-41]. Отже, дарвінівська теорія та еволюційна
епістемологія, в попперівській інтерпретації, – це дві версії прикладної ситуаційної логіки у сфері
природи: живої природи і природи наукового знання.

Прикладною ситуаційною логікою у сфері суспільства є марксизм як теорія і метод.
У марксистській матеріалістичній діалектиці як методі конкретного аналізу конкретних умов
логіка ситуації постає логікою класової ситуації. Про логіку класової ситуації К. Маркса схвально
відгукувався К. Поппер. На його думку, Марксова спроба «використати те, що можна назвати
“логікою класової ситуації для пояснення функціювання інститутів індустріальної системи –
просто чудова, незважаючи на певні перебільшення чи применшення певних аспектів цієї
ситуації”» [3, с. 128].

З приводу логіки класової ситуації як конкретного аналізу конкретних умов М. Корнфорт
зазначав, що цей аналіз вимагає вивчення форм взаємозв'язків усередині процесу, що
відбуваються у світі й аналізувати предмети як взаємозалежні, мінливі, виникаючі та зникаючі,
понад те – як такі, що перетворюються на свою власну протилежність, спроможні виявляти
суперечливі сторони в різних відношеннях і здатні вступати у суперечливі відношення, в яких
вони піддаються напруженням і деформаціям, зіткненням і перетворенням [див.: 10, с. 107-108].
Цей аналіз приписує вивчати предмети в їхніх реальних взаємозв’язках, у процесі їх виникнення
та зміни, а не обмежуватися простою реєстрацією певних явищ, абстрагуючись від процесів, в
яких вони справді виникають. Конкретний аналіз конкретних умов повинен бути не лише
формально послідовним, який виводиться зі спостережень і припускає спростування
спостереженнями, а й узгоджуватися з принципами діалектики [див.: 10, с. 107-111].

Отже, дарвінізм і марксизм – окремі приклади прикладної ситуаціної логіки. Причому
дарвіністська теорія як базова ситуаційна логіка стає теоретичним фундаментом еволюційної
епістемології К. Поппера як похідної ситуаційної логіки.

Найкращою сферою застосування прикладної ситуаційної логіки, на думку К. Поппера, є
сфера історії науки. Він вважав, що описати ситуацію вченого – «означає описати наукові теорії
його часу та показати, чому вони не задовільняли цього конкретного вченого. Це – дуже простий
приклад ситуаційного аналізу, або ситуаційної логіки» [9, с. 332]. Завдяки зазначеним перевагам
прикладної ситуаційної логіки ситуаційний аналіз став одним з основних методів дослідження
історії науки та увійшов у методологічний арсенал філософії та методології науки.
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Еволюційна епістемологія К. Поппера як прикладна ситуаційна логіка набула подальшого
розвитку в логіці раціональної реконструкції ситуації І. Лакатоса. Названі прикладні ситуаційні
логіки виходять з різного розуміння раціональності. Для прикладної ситуаційної логіки
К. Поппера притаманний практичний підхід до розуміння раціональності, яка, фактично,
тлумачиться як критично-раціональна поведінка. А для прикладної логіки раціональної
реконструкції ситуації І. Лакатоса, навпаки, властивий теоретичний підхід до розуміння
раціональності, яка подавалася ним як нормативна поведінка. Як зазначав О. Никифоров, «Лакатос
називає “раціональним” те, що відповідає певним методологічним принципам і нормам. Дії
вченого “раціональні”, якщо вони узгоджуються з методологічними принципами; якщо ж учений
порушує методологічні правила (під впливом емоцій, звичок, соціальних спонук), то він діє
“ірраціонально”» [11, с. 201].

Попри наведені розбіжності, між прикладними ситуаційними логіками К. Поппера й
І. Лакатоса є багато спільного, зокрема, у плані протистояння раціоналізму і психологізму,
протиставлення раціонального і психологічного. Для розрізнення раціонального і психологічного
І. Лакатос використовував терміни «внутрішня історія» і «зовнішня історія», або їх скорочені
варіанти «внутрішнє» і «зовнішнє», які є своєрідними аналогами логічного й історичного у
Г. Гегеля. Аналізуючи терміни «внутрішня історія» і «зовнішня історія», Т. Кун розрізняв старе і
нове їхнє вживання. Причому новий спосіб вживання цих термінів він приписував І. Лакатосу.
«Відповідно до вживання термінів, прийнятого серед істориків, внутрішня історія – це історія, яка
передусім, або виключно, концентрує свою увагу на професійній діяльності членів окремого
наукового співтовариства». Зовнішня ж історія, на його думку, розкриває «відношення між
науковими співтовариствами і культурою вцілому. Тому роль, яку в розвитку науки відіграють
зміни релігійних або економічних традицій, відносяться до зовнішньої історії. До інших звичних
сфер дослідження екстерналістів включаються наукові заклади, системи освіти, а також відношення
між наукою і технікою [див.: 12, с. 583]. З таким розрізненням загалом погоджувався й І. Лакатос.
Він зазначав, що «“внутрішня історія” зазвичай визначається як духовна, інтелектуальна історія;
“зовнішня історія” – як соціальна історія» [11, с. 202]. На цей факт звертав увагу й сам Т. Кун. «Між
звичайним вживанням термінів “внутрішня” і “зовнішня історія” та їх використанням Лакатосом, –
зауважував Т. Кун, – існує, очевидно, значний збіг. Такі фактори як релігія, економіка й освіта, як і у
звичайному вживанні, так і в Лакатоса, є зовнішніми; закони ж Ньютона, рівняння Шрьодінґера й
експерименти Лавуазьє будуть внутрішніми факторами» [12, с. 583].

Водночас І. Лакатос по-новому вживав терміни «внутрішня історія» і «зовнішня історія».
Будучи послідовником К. Поппера та поділяючи його антипсихологізм, І. Лакатос усунув
психологічні елементи зі своєї логіки раціональної реконструкції ситуації, внаслідок чого він
звузив звичайний зміст цих термінів. Його внутрішня історія, зазначав Т. Кун, набагато вужча, ніж
у історика, оскільки він виключає з неї, зокрема, будь-який аналіз  особистісних характеристик
вченого, яку би роль вони не відігравали у виборі теорії, у творчій діяльності, що створює теорію,
або у формі, в якій ця теорія виникає. До того ж, підкреслював Т. Кун, він виключає такі історичні
данні як нездатність людини, яка створює нову теорію, і всьго її покоління вивести із цієї теорії
наслідки, які виявлять наступні покоління [див.: 12, с. 583-584].

Зосереджуючи свою увагу на терміні «внутрішня історія», або «внутрішній» аспект історії,
Т. Кун наголошував, що термін «внутрішній», у розумінні І. Лакатоса, концептуально
еквівалентний термінові «раціональний» у звичному розумінні. На його думку, термін
«внутрішній» І. Лакатоса запозичує у звичайного використання терміна «раціональний»
найважливішу особливість останнього, а саме в ролі критерію добору раціональність передує
заняттям історією та не залежить від неї.

Однак, вважав Т. Кун, ця незалежність є удаваною, несправжньою. Якби ж термін
«внутрішній» був незалежним терміном із чітким вживанням, як це має місце в істориків
насправді, то і з вираження внутрішньої історії можна було б розраховувати почерпнути щось і
для раціональної методології. Але якщо, як це має місце в І. Лакатоса «внутрішня історія» являє
собою просто раціональну частину історії, то стосовно наукового методу філософ може дізнатися
з неї лише стільки, скільки він сам вклав у неї. Виникає ризик, що метаметодологічний метод
І. Лакатоса зводиться до тавтології [див.: 12, с. 584].

З думкою Т. Куна можна було б погодитись, якби в І. Лакатоса внутрішня історія збігалася з
раціональною історією. Інакше кажучи, якби її структура була простою. Проте внутрішня історія в
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І. Лакатоса має складну структуру. Вона включає в себе раціональну реконструкцію і реальну
історію. Й між цими елементами можуть існувати істотні розбіжності. «Реальна історія науки, –
писав І. Лакатос, – часто являє собою карикатуру її раціональної реконструкції, раціональні
реконструкції часто є карикатурою реальної історії, а деякі виклади історії науки є карикатурами і
на її реальну історію, і на її раціональні реконструкції» [11, с. 273]. На його думку, «один зі
способів фіксації відмінності між реальною історією та її раціональною реконструкцією полягає в
тому, щоби викласти внутрішню історію в основному тексті, а в примітках зазначити як
“неправильно поводила себе” реальна історія у світлі її раціональної реконструкції». Звідси
випливає, що «внутрішня історія являє собою не тільки вибір методологічно інтерпретованих
фактів, інколи вона дає їх радикально покращений варіант» [11, с. 235]. Отже, в І. Лакатоса
внутрішня історія – не просто сконструйована раціональна історія, вона постає теоретичною
історією. Внутрішня історія як теоретична історія в нього протиставляється зовнішній історії як
емпіричній історії, внутрішнє як віртуальне – зовнішньому як реальному.

Для осмислення раціональної реконструкції як методологічного інструменту культурної
предикації І. Лакатоса важливим є принцип першості внутрішньої історії перед зовнішньою. За
І. Лакатосом, внутрішня історія – первинна, а зовнішня – вторинна [див.: 11, с. 202]. Раціональна
реконструкція, або внутрішня історія, вважав він, є первинною, оскільки найважливіші
проблеми зовнішньої історії визначаються внутрішньою історією [див.: 11, с. 232]. Завдяки
автономії внутрішньої історії, зазначав І. Лакатос, зовнішня історія не має істотного значення
для розуміння історії науки [див.: 11, с. 202].

І. Лакатос наголошував на значущості й самодостатності внутрішньої історії. На його
погляд, «однієї внутрішньої історії достатньо для зображення історії науки в абстрактному
вигляді» [11, с. 231]. Яку би проблему не бажав розв’язати історик науки, стверджував І. Лакатос,
він передусім повинен «реконструювати» цікавлячу його ділянку зростання об’єктивного
наукового знання», тобто важливу для нього частину «внутрішньої історії» [11, с. 233].

Для І. Лакатоса терміни «внутрішня історія», «раціональна реконструкція» і «модель
раціонального зростання наукового знання» пов’язані між собою. На його думку, «кожна
раціональна реконструкція створює певну характерну для неї модель раціонального зростання
наукового знання» [11, с. 232]. Отже, результатом раціональної реконструкції стає побудова
моделі зростання наукового знання. При побудові внутрішньої історії історик науки, наголошував
І. Лакатос, буде нехтувати усім ірраціональним з погляду його теорії раціональності [див.: 11,
с. 234]. Однак жодна сукупність людських суджень, на його переконання, не є повністю
раціональною, тому не може бути повного збігу раціональної реконструкції з реальною історією
[див.: 11, с. 259]. Між ними завжди буде існувати певна невідповідність, виражена у протистоянні
раціональних реконструкцій та аномальних фактів. Врешті решт, вважав І. Лакатос, ці аномалії
доведеться пояснювати або за допомогою кращої раціональної реконструкції, або за допомогою
якоїсь зовнішньої емпіричної теорії, звертаючись до внутрішніх, або зовнішніх чинників розвитку
науки [див.: 11, с. 234]. При цьому раціонального реконструктора не повинен бентежити той факт,
що реальна історія набагато ширша ніж її внутрішня історія й інколи навіть відрізняється від неї,
що змушує делегувати пояснення таких аномалій зовнішній історії [див.: 11, с. 263].

Здійснюючи раціональну реконструкцію, зазначав І. Лакатос, слід керуватися тим, що
історія науки є передусім теоретичною історією. Вона – «історія подій, обраних та
інтерпретованих у певний нормативний спосіб» [11, с. 238]. Про те, що в І. Лакатоса історія науки
має теоретичний, а не емпіричний статус, здогадувався і Т. Кун. «Те, що Лакатос розуміє під
історією, такою взагалі не є, а становить приклади, сфабриковані філософією» [11, с. 587].
Виступаючи проти такої позиції, Т. Кун наполягав, що «історія повинна бути побудована без
насилля над даними, які ми готуємося добирати й інтерпретувати. Лише в тому випадку, якщо
використовуються ці й інші внутрішні критерії професійного вміння історика, результати
історичного дослідження можуть мати зворотний вплив на філософську позицію, з якої починає
історик, і навіть змінювати її» [12, с. 586]. Отже, протистояння між позиціями Т. Куна й
І. Лакатоса зафіксоване опозицією емпіричної і теоретичної версії історії науки.

Раціональна реконструкція як метод теоретичної історії науки І. Лакатоса була
екстрапольована у сферу історико-філософських досліджень З. Каменським, а можливості її
застосування у цій сфері були критично проаналізовані С. Руденком. Розробляючи методологію
історико-філософського дослідження, З. Каменський конкретизував поняття «раціональна
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реконструкція» І. Лакатоса, використовуючи замість нього поняття «раціональна реконструкція
історико-філософського процесу», та розширив саме поняття «реконструкція», доповнивши
«раціональну реконструкцію історико-філософського процесу» її «нераціональною
реконструкцією [див.: 13, с. 98; 100]. Причому він значною мірою ототожнював поняття
«реконструкція» і «дослідження» [13, с. 100].

Раціональна і нераціональна реконструкція історико-філософського процесу розрізняються
З. Каменським за критерієм раціональності. Таким критерієм для нього слугує наявність в
історико-філософському дослідженні чітко сформульованої мети і спеціально розроблених для її
реалізації методів дослідження. На думку З. Каменського, «історико-філософське дослідження,
умисно здійснюване на основі базовою теорії, яка відрізняється від тієї, що реконструюється, й
тому не тотожна простому її опису, що являє собою досягнення свідомо поставленої мети і
здіснюється за допомогою спеціально розроблених для цього засобів – методів, називається
раціональною реконструкцією історико-філософського процесу» [14, с. 76-77]. І, навпаки,
історико-філософське дослідження, «яке здійснюється без усвідомлення цілей та методології, на
основі стихійних рішень дослідницьких завдань, є нераціональним» [14, с. 77]. Інакше кажучи,
нераціональна реконструкція історико-філософського процесу характеризується відсутністю чітко
сформульованої мети дослідження та спеціально сформульованих методів.

Мету історико-філософського дослідження З. Каменський деталізував, розділяючи її
стосовно самої історії філософії на внутрішні та зовнішні цілі. «Під внутрішніми, – зазначав
З. Каменський, – розуміється цілі, досягнення яких не виводить дослідження за межі самої історії
філософії. Мова йде про описи, систематизації, словом, про врахування філософських ідей для
використання їх в якихось подальших цілях». Іншими, на його думку, є «цілі зовнішні
(функціональні). Мова йде про ідеї, що вивоядять дослідження за межі самої історії філософії» [15,
с. 83]. Поділ цілей історико-філософського дослідження на внутрішні та зовнішні в З. Каменського
співвідноситься з його поділом історії філософії на об’єктивну і когнітивну. На погляд
З. Каменського, «історія філософії є передусім об’єктивним процесом розвитку філософського
знання – історико-філософський процес, який об’єктивується у філософських ідеях та їх системах.
Це перша, об’єктивна історія філософії. Але історія філософії є також і відтворенням цього
процесу в свідомості, яке об’єктивується в його описах й аналізах, у текстах, в історіографії. Це
друга, когнітивна історія філософії» [16, с. 114]. Тож у З. Каменського внутрішні цілі
співвідносяться з когнітивною історією філософії, а зовнішні – з об’єктивною історією філософії.
Самі ж когнітивна й об'єктивна історії філософії З. Каменського певною мірою співвідносяться із
внутрішньою та зовнішньою історією науки І. Лакатоса.

Поняття «раціональна реконструкція історико-філософського процесу З. Каменського є
методом, який входить до розробленої ним імперативно-цільової концепції методології історико-
філософського дослідження. Вона базується на класичному аристотелівському розумінні методу як
шляху пізнання, сукупності засобів або способів пізнавальної діяльності та доповнюється його
конструктивістською інтерпретацією. В ній поняття методу як «засобу» чи «способу» пов'язується з
поняттям «мети». На думку З. Каменського, якщо Аристотель вважав, що метод – це засіб, то це
означає, що метод є засобом досягнення певної пізнавальної мети [див.: 14, с. 76-77]. На підставі
імпліцитно закладеної у філософії Аристотеля конструктивістської інтерпретації методу,
З. Каменський визначав метод загалом як «конструктивний засіб оволодіння матеріалом з метою
розв’язання визначених пізнавальних завдань» [14, с. 76-77]. За такого розуміння методу провідним
постає поняття дослідницької мети. «Дослідницькі засоби (способи, прийоми, процедури, словом,
операції), за допомогою яких оптимально здійснюється історико-філософське дослідження у певній
формі, тобто досягається визначена його мета, – заначав З. Каменський, – називається його
методами, а вчення про ці методи – методологією історико-філософського дослідження» [14, с. 75].

Беручи до уваги те, що методи історико-філософського пізнання – це певні рекомендації,
приписи, загалом, імперативи та враховуючи, що в основу такого розумінння методів покладена
ідея мети, таку концепцію методології історико-філософського пізнання З. Каменський
пропонував назвати «імперативно-цільовою концепцією історико-філософського дослідження»
[14, с. 75]. Названа концепція, на його погляд, і є методологією історії філософії як «науки про
закономірності історико-філософського процесу, цілі, форми і методи його відтворення
(дослідження), а також про історію самосвідомості історії філософії як науки» [16, с. 124].
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Метод раціональної реконструкції має широку сферу застосування. Так, І. Лакатос
застосовував його до досліджень у сфері історії науки, З. Каменський – для досліджень у сфері
історії світової філософії, а С. Руденко вважає за можливе застосовувати цей метод у сфері
досліджень історії української філософії. На думку С. Руденка, «критичний аналіз тлумачення
методу раціональної реконструкції в межах імперативно-цільової концепції історико-
філософського процесу З. Каменського та в концепції історії науки І. Лакатоса дозволяє дійти
висновку про більшу прийнятність для методологічного апарату історії української філософії
змісту ідеї раціональної реконструкції, що представлена у творах І. Лакатоса» [13, с. 246]. Даючи
інтерпретацію методу раціональної реконструкції в історії української філософії, С. Руденко
зазначає, що «під час дослідження історії української філософії метод раціональної реконструкції
можна тлумачити як побудову нормативно інтерпретованої (побудованої за певними принципами,
сформульованими в межах певної теорії раціональності) моделі раціонального зростання
філософського знання, що має предметно-конструктивну та пояснювальну силу щодо
нераціональних, зовнішніх (культурно-історичних, соціально-політичних, економічних,
психологічно-біографічних тощо) чинників його становлення і розвитку в історії» [13, с. 246-247].

Метод раціональної реконструкції в сучасній методологічній концепції дослідження історії
української філософії С. Руденка доповнюється методом реконструктивної рефлексії. Саму
реконструктивну рефлексію С. Руденко пропонував розуміти як метод, який на основі аналізу
онтологічних, гносеологічних і когнітивних засад узгоджує конфліктні раціональні реконструкції
історії української філософії. Доцільність існування поряд із раціональною реконструкцією
реконструктивної рефлексії С. Руденко пояснює тим, що «умовою застосування методу
реконструктивної рефлексії в дослідженні історії української філософії постають конфліктні
раціональні реконструкції ідентичного історико-філософського матеріалу» [13, с. 247].

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Як бачимо, «раціональні» та
«нераціональні» реконструкції історико-філософського процесу З. Каменського в сучасній
методологічній концепції С. Руденка співвідносяться з «альтернативними» і «конфліктними»
раціональними реконструкціями. Причому раціоналізація історико-філософського дослідження
відбувається шляхом трансформації конфліктних раціональних реконструкцій в альтернативні.
У такий спосіб, за С. Руденком, розв’язуються конфліктні ситуації в методології історії
української філософії. Логіка раціональної реконструкції І. Лакатоса у С. Руденка постає
«логікою раціональних альтернатив. З цього приводу він зазначив, що результатом застосування
методу реконструктивної рефлексії є перетворення конфліктних раціональних реконструкцій на
альтернативні шляхом виявлення спільних онтологічних і епістемологічних основоположень
конфліктних раціональних реконструкцій, здійснюючи у такий спосіб їх методологічну
концептуалізацію» [13, с. 248]. Отже, метод раціональної реконструкції історії науки І. Лакатоса
в імперативно-цільовій концепції методології історико-філософського дослідження
З. Каменського та сучасні методологічні концепції недескриптивного історико-філософського
українознавства С. Руденка набув статусу методологічного інструменту культурної предикації
історико-філософської рефлексії.
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Summary

Hnatiuk Y. Rational Reconstruction as the Method of Applied Situational Logic. Rational reconstruction
as the method of historical and philosophical cognition is in the center of historical and philosophical discussion.
Firstly, I. Lacatos paid attention to it, then, especially in the sphere of historical and philosophical researching, it
was examined Z. Kamensky and S. Rudenko. However, as the method of applied situational logic, rational
reconstruction has not researched. This article has the aim to fill a gap and show the intercommunication between
the concept of situational logic by K. Popper and the method of rational reconstruction I. Lacatos, Z. Kamensky and
S. Rudenko. His positional logic, K. Popper did not tell in the form of the whole concept. It is introduced by the
chain of separate fragments.  Consequently necessity its whole reconstruction. So, to understand I. Lacatos’s
method of rational reconstruction, should realize rational reconstruction of K. Poppers’s situational logic. So, one
explanation will help to realize another explanation. Situational logic or K. Popper’s logic of situations is rational
reconstruction and interpretation of local situation. It divided on theoretical and applied situational logic.
S. Rudenko’s method of rational reconstruction in modern methodological concept of researching the history of
philosophy is added by method of reconstructional reflection. S. Rudenko has proposed reconstructive reflection to
realize as the method, witch on the foundation of analysis of ontological, gnoseological and cognitive foundations
coordinate conflicting rational reconstructions the history of native philosophy. The function of theoretical
situational logic carries out the methodological reflection and interpretation of situation, the function of applied
situational logic – its interpretations of Darwinism and Marxism. I. Lacatos’s method of rational reconstruction the
history of science in Z. Kamensky’s imperatively-directional researching and S. Rudenko’s modern methodological
concepts non-descriptive historical and philosophical Ukrainian Studies had status of methodological instrument by
cultural predication historical and philosophical reflection. Keywords: situational logic, darwinism, marxism,
internal history, rational reconstruction.
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СОЦІАЛЬНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ
(НОРМАТИВНИЙ ТА НАТУРАЛІСТСЬКИЙ ПІДХОДИ)

Розкриваються особливості одного із сучасних напрямів міждисциплінарних філософських
досліджень – соціальної епістемології. Проблематика соціальної епістемології як напряму некласичної
епістемології повинна бути досліджена згідно з епістемологією в цілому. Крім характеристики окремих
понять, закцентовано увагу на «нормативному» та «натуралістському» підходах до епістемологічної
проблематики. Виходячи з дослідницьких інтересів соціальної епістемології, здійснено спробу подати соціо-
епістемологічні особливості розуміння зазначеної проблематики. Представлено нормативно-натура-
лістську соціальну епістемологію С. Фуллера. Ключові слова: епістемологія, соціальна епістемологія,
нормативна соціальна епістемологія, натуралістська соціальна епістемологія, C. Фуллер.

Постановка проблеми. Серед загальних рис соціальної епістемології часто йдеться про
«нормативність». Те, в якому розумінні нормативність позиціонують у соціальній епістемології,
потребує більш докладного аналізу та, ймовірно, переосмислення.

Аналіз останніх досліджень. Є два загальні підходи до епістемологічної проблематики:
«нормативний, що намагається з’ясувати принципи, які виправдовують раціональне прийняття
переконання, та «натуралістський», який виводить епістемний статус переконання з умов його
формування. За цією класифікацією, соціальна епістемологія представляє натуралізовану
епістемологію. «Натуралістська епістемологія приймає стратегію, яка полягає у вивченні
властивостей процесу, що завершується формуванням знань. Можна знов таки розрізнити чимало
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значень, що їх набуває термін натуралістська епістемологія відповідно до того, якої ваги надається
раціональній оцінці та пошуку істини, або описові психологічних і соціальних процесів формування
знання. Натуралістсько-оцінкова течія досліджує поняття «надійного» (reliable) методу здобуття
істинних переконань, аналізуючи когнітивні властивості, які дають суб’єктові змогу обробляти
інформацію та міркувати (A. Goldman, 1986). «Соціальна епістемологія» (social epistemology)
розвиває цей «релайабілістський» (reliabilist) підхід, вивчаючи роль соціальних факторів набуття
знань і обґрунтованих переконань» [2, c. 89].

Формування мети і постановка завдання. Згідно із зазначеним, слід уточнити, що
соціальна епістемологія не лише розвиває «натуралістський» напрям, а й долучається до розробки
«нормативної» частини. Зокрема, у концепції Стіва Фуллера, який вважає, що те, що соціологія та
психологія  як науки, об’єднані практиками «наукового дослідження», не доклали зусиль вивчити
ідеї одна одної, та все ж є простором для певного виду нормативно-натуралістської епістемології.

Виклад основного матеріалу. Коли Фуллер розрізняє діяльність епістемного психолога від
епістемного соціолога, може скластися враження, що він говорить про веритистську соціальну
епістемологію Елвіна Голдмана (у ролі першого) та нормативно-натуралістську соціальну
епістемологію власної версії (у ролі другого).

Швидше усвідомлено, ніж механічно, С.Фуллер балансує між нормативізмом Е.Годмана та
дискриптивізмом Д.Блура, синтезуючи  нормативний проект філософії та емпіричний проект
соціології. Точніше, автора цікавить нормативний інтерес соціальної епістемології до певного виду
розподілу когнітивної праці в розумінні того, як зміна соціальних відносин впливає на результати
творців знання (knowledge producers) в межах  когнітивної діяльності. Сферою дослідження
соціальної епістемології є спосіб організації пізнавального пошуку. Акцент на тому «як» потрібно
організувати, передбачає способи, а не спосіб. Можна спробувати проаналізувати підхід Фуллера як
претензію бути одним із них. Організація знання, в його розумінні, полягає в розподілі
пізнавального процесу, який включає «нормальні обставини» в розумінні природи наших
когнітивних цілей, на яку має посилатися будь-яка нормативна епістемологія. Якого типу будуть
цілі, якщо існує структурне обмеження виробництва знання? Цей факт постає відповідальним не
лише за цілий ряд способів отримання знань, а й за різновиди результатів для самого знання.

Якщо погодитися з роллю соціального епістемолога як «ідеального творця епістемічної
політики» (ideal epistemic policy maker), то йому слід приписати створення схеми розподілу праці.
Якщо врахувати факт, що суспільство «вже» користується подібною схемою для розподілу
когнітивної праці, соціальний епістемолог вказує на продукти пізнання, що стають результатом
застосування схеми. Тобто, ці два твердження слугують зображенням того, як Фуллер намагається
пояснити роль епістемології в соціальній епістемології, а саме, що соціальна епістемологія
зацікавлена «описом наших когнітивних цілей, а засобом, призначеним для опису наших
когнітивних цілей, вона обирає епістемологію» [4, с. 3].

Коли філософи говорять про ідеального раціонального знавця, вони допускають, що наші
судження про виробництво знання слід застосовувати у більш обмеженій соціальній постановці. При
цьому філософський метод, якому надають перевагу, функціонує як частина інструкцій для створення
цієї постановки. «Єдина проблема інтерпретації епістемологами нормативних суджень у цей спосіб
така, що їхні  інструкції мають лише частковий характер. Протилежна частина інструкцій, включаючи
риторичні, технічні та адміністративні засоби, є причиною наслідувати цей Метод епістемологом.
Епістемологи занадто часто допускають (Декарт), що цей Метод «самодостовірний» ... тому, завжди
буде існувати відмінність між епістемологічним методом і засобами прийняття Методу. При цьому
названі засоби вимагають трансформації соціального середовища, навіть якщо лише на рівні добору
мови, яка була переконлива для відповідних слухачів» [4, c. 25-26].

Фуллер визначає когнітивний процес нормативним, за  умови, що він  повинен «нагально
включати контекст відкриття ідеї та контекст обґрунтування». Автор нарікає, що розрізнення
Рейхенбахом у знанні «контексту відкриття» та «контексту обґрунтування» породжує парадокс:
наведення підходящих експериментів гарантує довіру до теорії (законів Ньютона), незалежно від
епохи, всупереч тому факту, що про неї не було нічого відомо до відкриття (всупереч «контексту
обґрунтування»), але з врахуванням впливу на вірогідність теорії в конкретній локації (згідно з
«контекстом відкриття»). Сумніви стосовно суті таких понять, як «відкриття» / «обґрунтування»,
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автор уточнив такими визначеннями, які мають значення з урахуванням соціальної
вмотивованості: термін «відкриття» охоплює новизну дослідницьких програм; термін
«обґрунтування» має радше описовий характер логічного статусу.

Підґрунтя для законів Ньютона існували в природі й до того, як він здійснив їх відкриття.
Три сотні років по тому, не применшено нашого переконання у правильності цих законів. Інші
теорії полягають у помилковому сприйнятті обґрунтування як ідеальної процедури обґрунтування
теорії. Це вид наукової компетенції, абстрагований від історичних подій з погляду наукового
обґрунтування. Отже, «теорія без соціо-історичного контексту набуде певного ворожого
сприйняття, що полягатиме в сумніві  в їхній достовірності» [4, с. 8].

Досліднику потрібен досвід, щоб довести свої спостереження, а не лише факт
проживання в конкретну добу. В питанні обґрунтування знання аж ніяк не обійтися без
навичок, яких можна набути. «Припустимо, неможливо провести методологію універсального
дослідження. Але ж, звідси не випливає, що епістемологи втрачають особливу позицію у
виведенні нормативних суджень стосовно знання. Визначальною епістемологія є в тому, як вона
ставиться до інтеррегуляції знання, отриманого з певних дисциплін, у той час як науковці та
гуманітарії обмежені дослідженням лише власних дисциплін. Хоча критики ігнорують Контівську
думку, що філософія відіграє унікальну роль у застосуванні наукових методів до самих наук з
метою регуляції їхнього розвитку» [4, с. 19].

Що Фуллер має на увазі, коли говорить про значимість нормативного у сфері пізнавальної
діяльності? «В етиці існує дві відправні точки, з яких можна вивести нормативні твердження: (m) до
того, як відбулася дія, людині слід спрямувати свою діяльність; (n) після того, як дія відбулася, слід
оцінити результати». Якщо це застосувати до соціальної епістемології, то нормативні судження  (n)
стосовно виробництва знання в минулому, а нормативні судження (m) щодо виробництва знання в
майбутньому». «Відкриття нормативного і соціального елемента для епістемолога», як запевняє нас
у тому Фуллер, «не стосується наявності натуралістського елементу. Якщо філософ виводить
нормативне судження в розумінні (n), то з нього може випливати дві можливості для оцінки
виробництва знання: (n1) у співвідношенні до найкращої можливості виробництва знання та (n2)
так, ніби він і є цією найкращою можливістю виробництва знання. З огляду на інтерес стосовно того,
а чи можна сконструювати метод досягнення оптимального виробництва знання, епістемологія
традиційно схильна до нормативності в розумінні (n1), тобто у відношенні до найкращої можливості
виробництва знання. Підозрілі мотиви і неадекватні засоби в (n1) у відношенні до найкращої
можливості виробництва знання дають можливість епістемологам звернутися до нормативності (n2)
так, ніби воно і є цією найкращою можливістю виробництва знання» [4, с. 25-26], а, звідси,
практикувати «панглосіанську»1 епістемологію.

Зазначений контекст виводить нас на предмет дослідження Фуллера. «Безумовно, є певні
суперечності, зважаючи на той факт, що соціальна епістемологія добре вмотивована, самостійна
галузь пошуку лише в межах того, що вона стосується соціальної організації знання» [4, с. 5].
Можна дійти висновку, що зосередившись лише на соціальній організації знання, соціальна
епістемологія має певне обмеження стосовно інших аспектів, окрім соціального.

Питання користі. Хто отримує користь? Чи справді мотивація вигодою спричинює те, що ті,
хто ними керується, є тими, хто отримує найбільше користі від знання. Незважаючи на те, що
знання «переобтяжене цінностями» чи «переобтяжене інтересами», користувачі існують завжди.
Цій групі притаманний широкий вибір інтересів стосовно всіх теорій [див.: 4, с. 12]. Контроль
автором пізнавального процесу не виключає факту вузьких інтересів дослідницьких команд, що не
завжди є тенденцією галузі в цілому, і це сприймається як певний негативний фактор.

Аби полегшити наукове самовизначення, стверджується (наприклад, Блуром), що
«норми наукового практичного функціонування є не що інше, як неявний громадянський

1 Цей термін відсилає до доктора Панглоса (герой «Кандіди» Вольтера), який вірив в те, що «це найкращий
з усіх можливих світів». Ідея полягає в тому, що епістемолог, працюючи над процесом виробництва
знання, може спокійно ставитися до того, що він вважає просто «втручанням» (interference),
(шахрайством, непорозумінням або іншими помилками), як просто до вказівки на те, що він не
здогадується, куди такі «випадкові частини» слід віднести у процесі.
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кодекс. У такому випадку свобода стосовно науки визначається тим фактом, що є лише певна
кількість загальноприйнятих способів, якими вчений може застосувати відповідне знання для
власної наукової роботи» [4, с. 14].

Доля підступності прихована за загальноприйнятою манерою, що дозволяє видавати зміст,
який не відповідає дійсності, за істинний (псевдо-наука). Соціальна діяльність повинна
здійснюватися при розрізненні «знати норму» та «правильно використовувати норму у
конкретному випадку». Непевність стосовно норм дослідження «будується на нездатності будь-
якого соціального представника диктувати те, як він підтверджує існуючі норми. Звідси,
нездатність отримати користь від знання тих, хто їх здобув».

Природа дослідження дає змогу говорити про нормативний і емпіричний виміри
дослідження, а те, як їх можна співвіднести, про геометричну й діалектичну моделі їх
взаємовідносин. Вище вже йшлося про нормативність філософії та емпіричність соціології. У
Фуллера зі спірного характеру зв’язку між нормативними і емпіричними вимірами дослідження
виникають геометрична і діалектична моделі їх взаємовідносин: «геометрична модель трактує
емпіричне як нормативно дане, діалектична вважає емпіричне викликом для нормативного
подолання. Геометрична модель схиляється до характеристики світу прийнятними способами, тоді
коли діалектична модель схильна до характеристики правильними способами. На метарівні це
забезпечує два типи соціальної епістемології: у Голдмана (геометричну) і Фуллера (діалектичну).

Геометрична соціальна епістемологія. Основні поняття і принципи соціальної
епістемології розвинені, обґрунтовані суто у філософському ключі завдяки комбінації інтуїції,
логіки і прикладів зі  сфери емпіричного. Філософськи – це парадигмальні випадки дуже широкого
класу феноменів. У цьому контексті прикладна соціальна епістемологія постає мистецтвом
пошуку чи накладення характерних концептів і принципів на конкретні випадки. Аспекти
випадків, які виключають ці судження, трактуються як неістотні чи суб’єктивні.

Діалектична соціальна епістемологія. Основні концепти і принципи соціальної
епістемології розвинені й обґрунтовані в дійсних контекстах виробництва знання (knowledge
production), які цікавлять соціальних епістемологів. Можна, взяти поточне виробництво знання в
якості емпіричного обмеження, щоб майбутнє виробництво знання могло врахувати його. В межах
нормативної теорії (мета-теорії) представлене «утилітарне правило». Якщо люди, схильні до
епістемого режиму, живуть добре на підставі наслідків, що з нього витікають, тоді цей режим
успішний. Питання в тому, як довго і наскільки якісно цей режим буде впливовим, перш ніж
наслідки оцінять і продовжать ставити під сумнів. Тим не менше, все, що прогресує – в науці
відбивається на мета-рівні підвищення відкритості й прозорості процесів прийняття-рішень, а не
на об’єктивному рівні наближення до певної трансцендентної мети дослідження, будь це істина,
чи соціальне дослідження, зафіксоване з часом [див.: 4, с. XV-XVI].

Аби показати відмінність «веритизму» від власної позиції, Фуллер визначає  «справжню
соціальну епістемологію» конститутивно-формуючою.  Як  створити форуми для прийняття
наукового дослідження і навчити порядку денному з огляду на явно упереджену обмежену
природу учасників? «В сучасних суспільствах університети відіграли важливу роль в
оприлюдненні риторик у цьому розумінні» [4, с. ХІХ]. «Університет – нормативно бажаний
соціальний інститут, який поєднує дві функції – дослідницьку діяльність і викладання» [1, с. 692].

Специфіка нормативної функції епістемології Е. Голдмана полягає в тому, що в опозиції до
соціологічних теорій знання епістемологія не може залишатися винятково описовою. Така
нормативність у підході двояка. З одного боку, епістемологія повинна встановити критерій,
завдяки якому знання може бути відокремлене від  просто гадки чи вірування. З іншого,
нормативність також зрозуміла в перспективі визначення смислу практик, епістемно цінних і тому
цікавих. Мета епістемології полягає в забезпеченні нормативних стандартів для епістемних
практик. Епістемологія прагнула б до виявлення й оцінки процесів, методів і практик у межах
їхнього внеску для створення істинного вірування [див.: 5].

У Фуллера соціальна епістемологія нормативна і натуралістська. Нормативність соціальної
епістемології в тому, що її мета полягає в досягненні оптимального розподілу когнітивної праці та
в розумінні зміни змісту науки через зміну соціальної структури науки. Автор намагається бути
натуралістом, зосереджуючись на нормальних контекстах продукування знання. Й оскільки такі
контексти здебільшого соціальні за характером, він доходить висновку, що його епістемологія
повинна  враховувати цю соціальність.

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Фуллер як нормативний
соціальний епістемолог представив «соціальну епістемологію як натуралістичний підхід до
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нормативних питань організації процесу пізнання та результатів знання». «Не дескрипція (як
діють соціологи), а створення рекомендацій з організації пошуку знання (це нормативний елемент,
який робить соціальну епістемологію Фуллера філософською)» [1, с. 680-682].

Отже, якщо соціальна епістемологія – натуралістичний підхід, то передбачається, що вона
повинна використовувати наукові дані для розв’язання філософських і епістемологічних проблем,
а теоретико-пізнавальні проблеми повинні вийти на рівень міждисциплінарного дослідження
пізнання. Якщо соціальна епістемологія нормативна, то ми отримуємо спосіб діяльності,
відповідно до певної норми, який гарантує нам знання. Йдеться про певний ідеал не в розумінні
недосяжності, а в розумінні покращення пізнавальної ситуації. В загальному, підсумовуючи,
можна стверджувати, що Стів Фуллер дотримується вказаного напряму. Науково-пізнавальна
політика автора врегульована соціальним епістемологом, а точніше, його участю в оцінці процесу
виробництва знання. Наука не повинна сприймати суспільно-владні відносини ні вороже, ні
надмірно. Можна припустити, що це стосується всіх учасників пізнавальної політики, з огляду на
інституціональний і політичний контексти науки, присутні у Фуллера.

Чи можна сформулювати загальний метод «обґрунтування знання»? Чи є потреба в
універсальній (в плані застосування) нормативності теорії пізнання? Це важливий аспект усієї
епістемології, а соціальна епістемологія цікава саме своїм способом його дослідження,
враховуючи акцент на соціальній характеристиці учасників пізнання.
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Summary
Malishena Y. Social Epistemology (Normative and Naturalistic Approaches). Researcher studies the

peculiarities of modern interdisciplinary branch in philosophical research, namely social epistemology. The
problematic of social epistemology as the branch of anticlassical epistemology should be considered according to
the epistemology as a whole. Accept of characteristics of some notions and considering the amount of problems
studied by social epistemology, special attention was paid to description of “normative” and “naturalistic”
approaches in epistemological field (normatively-naturalistic social epistemology (S. Fuller). The author stressed
the fact, that social epistemology is an intellectual movement of broad cross-disciplinary provenance that attempts
to reconstruct the problems of epistemology is regarded as intrinsically social. In short, Social Epistemology lays
some of the groundwork, or at least breaks the ground, for a new field of study (or the transformation of an old
field). On the one hand, Steve Fuller’ social epistemology is the union of the philosophy of science with the
sociology of knowledge. On the other hand, such social epistemology no need to be neither exclusively normative,
nor exclusively naturalistic. Keywords: epistemology, social epistemology, normative social epistemology,
naturalistic social epistemology, S.Fuller.
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ПОНЯТТЄВЕ СПРОЩЕННЯ ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ СМИСЛ

Атомарне уявлення про утворення смислу речення як функцію простих елементів, представлених
окремими логічними поняттями у вигляді самостійних слів, утворює метафізичну передумову аналітичної
філософії та основний методологічний принцип когнітивної психології. В його основі лежить структура
синтаксису синтетичної мови, у той час як смисл висловлення виражається по-іншому в межах
аналітичних мов, що демонструє не універсальний характер картини світу, розрізаної за образом
синтаксису синтетичної мови. Поняттєвою структурою мови закладена визначальна основа аналітичних
наукових і філософських досліджень. У філософії є можливість усвідомлювати і виявляти принципову
однобічність концептуальних тверджень. За допомогою філософії може виникати смислова
опосередкованість і можливість виокремлювати саме виокремлення як таке. Ключові слова: виокремлення,
значення, поняття, синтаксис, смисл, структура, елемент.

Сфера поняття інструментальна в тому розумінні, що вона відображає наші спрощені
модельні уявлення про непізнаване ціле (охоплююче поняття, що претендує на тотальність1:
«абсолютний максимум», «реальність», «буття», «світ», «душа», «я» тощо). Виокремлений
поняттєвий елемент – фіксоване спрощення. Лише шляхом виокремлення поняттєвих елементів
утворюються окремі елементи неспрощеного цілого. При цьому зрозуміло, в силу наведеної вище
частини дослідження, що: «Die Utopie der Erkenntnis ware, das Begriffslose mit Begriffen aufzutun,
ohne es ihnen gleichzumachen»2 (пер. з нім.: «Уявлення, відповідно до якого незрозуміле можна
розкрити за допомогою понять, не уподібнюючи їм це непоняттєве – утопія пізнання»).

Поняттєве спрощення – доконечність і для розв’язання практичних завдань, і для
теоретичних суджень, оскільки лише за його посередництва можна собі уявити окремі явища,
надати їм визначеності та створити якийсь поняттєвий апарат. Наука – система універсальних
спрощень. Виокремлення поняттєвих елементів – основа для знання. Знання поняттєве. Наука як
інтегрована раціональна система знання передбачає попереднє виокремлення понять.
Фундаментальний поняттєвий аналіз цілого зумовлює спрощений онтологічний синтез понять.

Розуміння передбачає категоріальне сприйняття, закорінене в поняттєвому виокремленні.
Категоріальні поняття синтаксису виокремлюються на живому тлі взаємозумовлюваних і постійно
перетворюваних поняттєвих елементів мови, за допомогою тих самих поняттєвих елементів.
Структура синтаксису, отже, сама утворює мовну структуру, що входить у мову, якою є об'єкт
визначення синтаксису. Ця внутрішня лінгвістична умовність неминуча щодо семантики,
граматики і логіки (традиційної та формальної). Поняттєвою структурою мови саме й закладена
визначальна основа інших аналітичних наукових досліджень.

Уявлення про гносеологічну автономність окремого поняття, вираженого в слові, що є
частиною функції речення, в яке це слово входить, відображає синтактичну структуру синтетичних
мов, у межах яких смисл речення виражається більш розчленовано, ніж у випадку аналітичних мов.
Для того, щоб приблизно виразити, наприклад, російське (аналітичне) інтегроване висловлення
«бегом» англійською (синтетичною) мовою, знадобиться синтактична функція «at a run», що
створює враження про те, що смисл виражається самостійним висловленням «at», без посередництва
якого смисл принципово не може бути віднайдений (тобто виражений).

Атомарне уявлення про смислоутворення речення як функцію складників (простих
елементів), представлених окремими логічними поняттями у вигляді самостійних слів речення,
утворює метафізичну передумову аналітичної філософії та основний методологічний принцип
когнітивної психології.

Цікаво зазначити, що обидва ці напрями розвивалися переважно в англосаксонському
мовному просторі. Далі спостерігається, що аналітична філософія переважає в Скандинавії, де
сучасні місцеві мови (на відміну від середньовічних попередників датських, норвезьких,
шведських мов, які ще зберігали переважно аналітичний характер), в основному, є синтетичними,
у той час як континентальна філософія нового часу (насамперед викладена німецькою, тобто
аналітичною мовою) користувалася більшою популярністю, ніж емпіризм і аналітична філософія в

1 Яке не повинно обмежуватися поняттєвим визначенням, аби не втратити всеосяжного значення, на що
звернув увагу вже Плотін.

2 Adorno T. W. Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1966, S. 20.
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Росії, і що зв'язок з античною філософією, викладеною давньогрецькою та латиною (будучи
аналітичними мовами), більше зберігалась у континентальній філософській традиції.

Якщо проаналізувати наступний типовий приклад «Network representation»1 (англ.
«мережевого уявлення») когнітивної психології, стає зрозуміло, що репрезентація в межах яскраво
вираженої аналітичної мови, як наприклад, фінської чи турецької мов, не могла б уписуватися в
цю англійську синтетичну структуру через фундаментальну інакшість виокремлення
смисловизначальних елементів поняттєвого апарату:

Малюнок 1. Мережеве уявлення на основі англійської мовної моделі

Не було б, наприклад, окремого висловлення, порівнянного з англійським «in», а, швидше за
все, більш складне інтегроване поняття, по-своєму охоплююче смисл «місцезнаходження». Слова
«складне» й «інтегроване», до речі, наводять на думку, що йдеться про щось, що виникло в
результаті синтезу, в той час як нам тут, навпаки, хотілося б виразити слова, які характеризують
єдність нероздільного цілого, якого в цьому випадку немає в призмі синтетичного мовного апарату.
Це нездоланний бар'єр між синтетичними й аналітичними мовами, що принципово неприйнятне для
авторитету аналітичної філософії, котра традиційно намагалася висувати монополію на структуру
адекватного висловлення, що відображає структуру власного синтаксису. Що станеться з підґрунтям
аналітичної філософії, якщо її передбачувана синтактична вимога – не єдина загальнозначуща норма
структури судження? Чи виражає «аналітичною філософією» (в давальному відмінку) той самий
смисл, що «для аналітичної філософії» і «of the analytical philosophy» англійською)?

Та обставина, що синтетичний атомізм на основі синтетичної мови зручніший для наукової
однозначності, не означає, що синтез у межах синтетичної мови справжніший, ніж аналіз у межах
аналітичної мови. Аналітична філософія синтезує виокремлені елементи аналізу, але можна й
аналізувати ціле, виокремлюючи нові елементи на основі поняттєвого цілого. Поняттєвий
плюралізм, однак, перетворює логічну структуру аналітичної філософії на гіпотетичну парадигму
поряд з іншими виокремленими структурами і тим самим позбавляє ексклюзивності її світогляд
що є її первісною основою.

Релятивістська умовність концептуалізації детально викладена вже Секстом Емпіриком,
який стверджував з приводу основи самого обґрунтування когнітивного абсолютизму: «Але «те,
що вказує» і «те, на що вказується» беруться стосовно чого-небудь»2). Однак предмет філософії не
лише відносний, але ще й неминуче спрощений.

Філософія, будучи інтелектуальною діяльністю, завжди більш-менш ідеалістична.
Ідеалістичне зерно філософії полягає в поняттєвій структурі концептуальності загалом. Поняття –
це ідея, суть якої – поняттєва тотожність. Ідея ототожнюється як така. Отже, філософія
утворюється на основі системи ідей про ідеї. Це означає, що філософії (як інтелектуальній
діяльності) також не уникнути поняттєвих спрощень.

Чого ж тоді варто очікувати від філософії, якщо їй неминуче доводиться спрощувати
досліджувані поняттєві конструкції? Філософія не може не спрощувати значення спрощеної
критики поняттєвого спрощення? Зрозуміло, що це неможливо, проте філософія може не
применшувати ту обставину, що всі наші уявлення та поняттєві елементи є спрощеними

1 Anderson J. R. 1974a.
2 Bekkeri I. Sextus Empiricus. Berolini, Reimiri, 1842, p. 32.
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фрагментами інтегрованої цілісності. Отже, спрощуючи, філософія може, на відміну від науки,
вказати на неспрощену природу цілого, що перебуває поза поняттєвим спрощенням. У цьому й
полягає унікальна роль філософії, яка може пролити світло на неминучу обмеженість будь-якого
факту, судження, теорії, гіпотези, дедукції, доведення та вчення. У філософії є можливість
усвідомлювати і виявляти принципову однобічність концептуальних тверджень у зв'язку з тим, що
«Solche Negation kann Philosophie weder umgehen noch ihr sich beugen. An ihr ist die Anstrengung,
über den Begriff durch den Begriff hinauszugelangen»1 (пер. з нім.: «Для філософії характерне
прагнення вийти за допомогою поняття поза межі поняття»).

Завдяки філософії є можливість знімати безпосередність смислу загальної комунікації. У
світлі філософії можна усвідомлювати себе як якийсь окремий смисловий центр, який перебуває у
взаємовідношенні з рештою осмисленого світу. Філософія дає можливість варіювати смисл різних
явищ і власне ставлення до них. Філософії не лише відкривають двері, а й створюють нові.
Виходить, що філософія, на відміну від науки, яка завжди фіксує певні стани речей, може звільняти
погляд на те, що ми бачимо, і навіть (як, наприклад,  у випадку цього дослідження) на те, як ми
дивимося на те, що ми бачимо і т.д. Саме в цьому полягає унікальна і невід'ємна сила філософії.
Словом, за допомогою філософії виникає смислова опосередкованість і можливість виокремлювати
саме виокремлення як таке.

Отже, можна виокремити два ступені філософського звільнення смислу, які створюють
опосередковане ставлення до таких виокремлених предметів:

1. Себе самого і світу.
2. Самого усвідомленого ставлення до світу, життя і т.ін.
Другий ступінь – вираження зняття безпосереднього ставлення до самої опосередкованості,

тобто до самої філософії. Ілюстрації співвідношення поняттєвих полів тут не доречні через те, що
вони наводять думку на те, що мова йде про поняттєві сфери, де одна з них охоплює іншу, котра
виводиться з першої, що поставило б це співвідношення в межі теорії про онтологічну первинність
тієї чи тієї сфери (як, наприклад, зробив Фіхте).

В історії філософії є багато прикладів осяяння думки, яке звільняє її від однобічності
догматизму. Скептицизм і стоїцизм щодо цього – яскраві проводирі, які відображають радикальне
усвідомлення смислової відокремленості власної сфери Я від решти світу, демонструючи при
цьому, однак, відсутність погляду на предмет другого вищого ступеня, у зв'язку з тим, що
прагнення зосереджується на тому, щоб ізолюватися від оточуючих явищ (стоїцизм) або від усіх
тверджень, окрім власних (скептицизм), а не на те, щоб спробувати осмислити власний рух.

Те, що скептицизм не ставиться скептично до власних тверджень, так само, як логічний
позитивізм не помічає метафізичного ядра власної антиметафізичної програми, відображає стару
мудрість, яка зводиться до того, що око себе не бачить: «Ти не можеш бачити бачення, що бачить,
не можеш чути слухання, що чує, не можеш мислити мислячого мислення, не можеш знати
знаючого знання»2. Для філософії це, однак, означає, що вона перестає бути філософією в
охарактеризованому розумінні та перетворюється на догматику, відрікшись від власних первнів на
користь будови визначеного. Але хіба можливо уникнути цього?  Чи не набуває недогматичне
твердження також догматичного характеру, подібно до того, як нігілізм стає вірою в ніщо, яке у
такий спосіб уже не є нічим, а чимсь? Ця неминуча обставина закладена в умовах самої
концептуалізації. Не усвідомлювати цю силу поняттєвого визначення відповідає в
епістемологічному розумінні спробі підняти себе за чуба. У зв'язку із цим найпослідовніше було  б
ставитися до цих тверджень як до драбини Л. Вітґенштайна: «Meine Sätze erläutern sich dadurch,
daβ sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er doch sie-auf ihnen – über sie
hinaus gestiegen ist. Er muβ sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinauf gestiegen ist)»3

(пер. з нім.: «Мої пропозиції для того, хто зрозумів мене, зрештою, можна витлумачити як
засвоєння їхньої безглуздості, – коли хто-небудь за їхньої допомоги – через них – над ними
проникне поза їхні межі. Він мусить, так би мовити, відкинути драбину, після того, як підніметься
нею наверх»).

Можна в цьому контексті метафорично сказати, що око, яке бачить себе, осліпне, або
точніше – усвідомить, що воно вже осліпло. Це, однак, не означає кінець філософії, а початок
радикального звільнення нею смислу, що має не менш нескінченний характер, ніж саме життя. У

1 Adorno T. W. Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1966, S. 25.
2 Упанишады, «Брихадараньяка упанишада» т. 1, М., Ладомир, 1991, с. 101.
3 Wittgenstein L. «Tractatus logico-philosophicus». Werkausgabe Band 1. Frankfurt am Main. Suhrkamp,

1995, S. 85.
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цій шестовській безпідставності філософія може виокремити своє підґрунтя. Відмінність між
підґрунтям науки, філософії та «метафілософії»1 можна наочно зобразити такою схемою з трьома
рівнями аналізу:

Аналітична сфера Предмет анализу Мета дослідження
Наука Основа явища Знання
Традиційна філософія Основа науки Усвідомлення знання
Метафілософія Основа філософії Усвідомленість усвідомлення знання

Можна розвивати ряд усвідомленості усвідомлення нескінченно в межах третього згаданого
рівня, подібно до нескінченності зображень предмета у двох дзеркалах. Відмінність між цими
рівнями принципова. Умовно можна сказати, що йдеться про три світи (але в трохи іншому
розумінні, ніж у буддистській традиції махаяни), в тому, що кожен рівень відрізняється своїм рівнем
наївності усвідомлення. У цьому полягає, наприклад, фундаментальна відмінність методологій
філософії та психології. У той час, як філософія може здаватися ненауковою психологові, психологія
може здаватися наївною філософові. Це пов'язано з тим, що в них завжди різні предмети
дослідження, навіть коли мова йде про одне й те саме на словах.

Класична аналітична філософія і позитивізм у цьому випадку особливо цікаві тим, що в цих
філософських напрямах спостерігається експліцитне прагнення до того, щоб уміщати філософію в
сферу науки і тим самим знищувати ту методологічну особливість, яка відрізняє філософію від науки.

Філософія науки П. Феєрабенда нещадно аналізувала гносеологічну основу науки, але при
цьому, так само як і скептицизм, не звертала свій погляд на основу власних філософських
тверджень, і тим самим, як і інші парадигми у сфері філософії науки, не покинула сфери другого
рівня усвідомленості згаданої схеми.

Філософією були здійснені спроби перевести поле дослідження на третій рівень, але як
правило, тяжіння до наукової сфери перешкоджало переходові. Ілюстративним прикладом слугує
тут феноменологія Е. Гусерля, яка абсолютизувала власну основу і тим самим стала догматичною
у своїх пошуках самих предметів, що ілюструється таким прикладом: «Wir erinnern uns an den
Radikalismus der Cartesianischen Idee der Philosophie als der der universalen, bis ins letzte apodiktisch
begründeten Wissenschaft. Als solche fordert sie eine absolute universale Kritik, die sich ihrerseits
zunächst durch Enthaltung von allen irgendein Seiendes vorgebenden Stellungnahmen ein Universum
absoluter Vorurteilslosigkeit schaffen muß. Das leistet die Universalität der transzendentalen Erfahrung
und Deskription dadurch, daß sie das durch alle Natürlichkeit unmerklich hindurchgehende universale
Vorurteil der Welterfahrung (den stetig durch sie hindurchgehenden Weltglauben) inhibiert und nun in
der absoluten, unbetroffen bleibenden egologischen Seinssphäre – als der Sphäre der auf reine
Vorurteilslosigkeit reduzierten Meinungen – eine universale Deskription anstrebt»2 (пер. з нім.:
«Згадаймо про радикалізм картезіанської ідеї філософії як ідеї універсальної, до кінця
аподиктично обґрунтованої науки. Як така, вона вимагає абсолютної та універсальної критики,
яка, зі свого боку, повинна передусім створити універсум абсолютної неупередженості за
допомогою утримання від усіх точок зору, в яких якесь сутнє виявляється заздалегідь даним.
Універсальність трансцендентального досвіду й опису досягає цієї мети, стримуючи дію
непомітно пронизуючої будь-яку природну настанову універсальної упередженості, властивої
досвідному пізнанню світу (скрізь наявну в ньому впевненість у бутті світу) і прагнучи після цього
до проведення універсальної дескрипції в абсолютній, нічим не затьмареній егологічній сфері
буття, як сфері припущень, редукованих до повного позбавлення від упереджень»).
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Summary
Lindgren Wigell S. M. Conceptual Simplification and Philosophical Sense. The atomic understanding of

the sense of a proposition as a function of its simple elements provided by individual logical concepts in the form of
the separate words of the proposition forms the metaphysical basis of analytical philosophy and the basic
methodological principle of cognitive psychology. It is based on the structure of synthetic language syntax, while the
sense of the proposition is expressed differently in the framework of analytic languages, which demonstrates that the
worldview formed upon a synthetic language syntax is not of universal character. The conceptual structure of the
language pre-determinates the basis of analytical scientific and philosophical investigations. Philosophy provides
the possibility to identify the fundamental unilateralism of conceptual prepositions and to create mediocrity of sense
by defying the definition as such. Keywords: definition, meaning, concept, syntax, structure, sense, element.
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СИНХРОНІСТИЧНІСТЬ: ЧАС, ЯКИЙ ТВОРИТЬ СМИСЛ

Стаття присвячена філософському аналізу комплексу питань, пов’язаних з розумінням та
інтерпретацією проблеми причиново-наслідкових зв’язків у тлумаченні синхроністичних явищ у
психофізичному континуумі. За К. Г. Юнгом, світ – не вмістилище тіл, не механізм, а психофізична
єдність, а свідомість – не продукт хімічних процесів у головному мозку. Людина – не просто тілесна
істота, наділена свідомістю, а тілесно-духовна єдність. Синхроністичні явища, так чи інакше,
передбачають, існування смислового поля. Смислове поле існує, оскільки в цьому полі існують ідеї, думки,
знання минулого, теперішнього, майбутнього. Це поле водночас духовне та інформаційне, яке не
підкоряється просторово-часовим законам, тому що існує поза простором і часом. Це поле пов’язане з
матеріальним світом через принцип синхроністичності та через свідомість. Свідомість, існуючи в
матеріальному тілі, частково зливається з цим смисловим полем через несвідоме. Більш глибоке
проникнення в смислове поле призводить до тієї сфери, де відсутній час. Це дозволяє передбачати події –
«знати» їх, без каузального пояснення цього знання. Вперше експліковано аналіз когерентності
апофенічних явищ і синхроністичності. Показано, що індивідуальна свідомість у своїй глибинній основі
збігається з абсолютним буттям. Ключові слова: синхроністичність, апофенія, свідомість, несвідоме,
смисл, голістичність, квантова фізика, постнекласична парадигма.

Постановка проблеми. Раціоналіст Р. Декарт уводить у науковий ужиток поняття об’єкта і
суб’єкта пізнання. Картезіанський дуалізм став методологічною базою нової науки, створивши
каркас ще не збудованої наукової споруди. Ф. Бекон і Р. Декарт загалом завершують науковий
переворот XV-XVII ст. Відтоді нова наука тріумфально крокує Європою, практично не
наштовхуючись на опозицію та опір.

Сучасна наука йде від картезіанського дуалізму до голістичного світогляду. Стає
актуальною тема паралелізму психічного та фізичного. Назустріч один одному тут рухаються
природознавство і психологія, наука і філософія в образі філософської антропології. Руйнування
картезіанського дуалізму, а це багатоаспектний процес, передбачає і подолання розриву між
суб’єктивним і об’єктивним.

Наука виявилася потужним генератором становлення тієї парадигми, яку можна назвати
парадигмою фундаментального постметафізичного сумніву. Декартів сумнів як методичний
принцип трансформується в сумнів щодо існування буття, оскільки загального та безумовного
немає ні в природі, ні у свідомості. У цьому контексті можна говорити про смерть науки як про
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інструмент осягнення незмінного й стабільного в постійно формованому світі, тобто  про той
образ науки, який склався у Новий час і який перестав задовольняти духовні потреби нашого часу.

Виклад основного матеріалу дослідження. З ім’ям Карла Густава Юнга пов’язаний
комплекс ідей, об’єднаних поняттям «Synchronizität», що трактується по-різному (синхронія,
синхронізм, синхроністичність...)1. Щоб контекстуально відокремити цікаве для нас коло явищ, ми
надалі користуватимемося терміном «синхроністичність», яке означатиме події, що відбуваються
паралельно в психічній та фізичній реальностях, які не пов’язані при цьому причиново-
наслідковим зв’язком, але демонструють більшу чи меншу смислову ідентичність одне з одним і
при цьому, як правило, чинять емоційний вплив на суб’єкта сприйняття. Простіше кажучи, це коло
явищ, у яке, для початку, можна включити несподівані й разючі збіги, які трапляються час від часу
в феноменологічній реальності емпіричного суб’єкта.

К. Г. Юнг підтримував дружні стосунки і листувався з В. Паулі, лауреатом Нобелівської
премії з фізики за 1945 рік. Понад те, ми можемо говорити про захопленість В. Паулі ідеями
К. Г. Юнга, зокрема, про визнання глибоких зв'язків між фізичними і психічними явищами.
В. Паулі вважав, що в науці майбутнього реальність уже не буде «психічною» чи «фізичною», а
тією й іншою, або не тією і не іншою. Випереджаючи К. Г. Юнга, він припустив, що зв’язок між
свідомістю та несвідомим відповідає принципу додатковості в тому розумінні, в якому
використовував це поняття Н. Бор. В. Паулі сподівався, що єдина картина світу, котра існувала у
XVII столітті й розкололося з того часу на дві гілки – раціональну та містико-релігійну, буде
відновлена через подолання їх антитетичності2. Він бачив відповідності між психологічними і
квантово-механічними поняттями, називаючи несвідоме «секретною лабораторією» [5, с. 312].

Як не дивно, саме В. Паулі та К. Г. Юнг розробляють провокаційну концепцію, що кидає
виклик традиційним уявленням про причиновість. К. Г. Юнг був переконаний у тому, що під час
пояснення фізичних подій наукове мислення перебуває під невиправданим тягарем традиційних
уявлень про причиновість. К. Г. Юнг прийняв основні твердження квантової фізики, а саме те, що
квантова механіка підриває основи строгої причиновості та нівелює її до рівня статистичного
принципу, тому що у квантовій фізиці події пов’язані винятково імовірнісно. Тож К. Г. Юнг
зробив сміливе припущення про те, що поряд із казуальністю існує інший фізичний принцип,
відповідно до якого виявляється статистичний зв'язок між тими подіями, які в іншому випадку
трактувалися б як незалежні [3, с. 188].

К. Г. Юнг трактує «синхроністичність» як психічно зумовлену відносність простору й часу.
Він уважає, що в контексті психіки простір і час «гнучкі» й «еластичні» та можуть бути зведені до
майже непомітної точки, немовби вони залежні від психічного стану й існують не самі собою, а як
«постулати» усвідомлюючого розуму. В початковому погляді людини на світ у первісних народів
простір і час були умовними величинами. Вони стали «жорсткими» концепціями лише в ході
ментального розвитку людини, в основному – завдяки введенню одиниць вимірювання. К. Г. Юнг
пише, що простір і час самі собою «ні з чого не складаються». Вони – умовні концепти, породжені
діяльністю усвідомлюючого розуму з проведення чітких границь, і постають непомітними
критеріями опису поведінки рухомих тіл. У результаті, К. Г. Юнг доходить висновку про їхнє
психічне походження, що й стало причиною, з якої І. Кант став трактувати їх як категорії a priori.
Якщо простір і час – це всього-на-всього властивості рухомих тіл і створені інтелектуальними
потребами спостерігача, тоді їх релятивізація за допомогою психіки не є чимось надзвичайним, а
опиняється в межах можливого. Така можливість виникає, коли психіка спостерігає не зовнішні
тіла, а саму себе [див.: 9, с. 213].

Отже, К. Г. Юнг, мабуть, був першим психологом, який здійснив справді серйозну спробу
включити подібні явища в наукову картину світу, хоча на них звертали увагу й інші вчені та
філософи (І. Кеплер, Г. В. Ляйбніц, А. Шопенгавер). Інтерес К. Г. Юнга до незвичайних явищ,
пов’язаних із психікою, виразився ще 1902 р.3, однак синхроністичність, здається, посіла осьове

1 Уперше К. Г. Юнг використав цей термін у своїй промові на згадку Ричарда Вільгельма (виголошена 10-
го травня 1930 р. в Мюнхені). Згодом, промова з'явилася в додатку до «Таємниці Золотої Квітки».

2 Джерелом інформації з цього питання є зібрання з 80 листів, якими В. Паулі та К. Г. Юнг обмінювалися з
1932 до жовтня 1958 року. Особливо цікава праця В. Паулі, присвячена И. Кеплеру (Паули В. Влияние
архетипических представлений на формирование естественнонаучных теорий у Кеплера / Вольфганг
Паули // Физические очерки: [Сборник статей]. – М.: Издательство «Наука», 1975. – С. 137-175).

3 Досить цікавим є факт, що К. Г. Юнг захистив дисертацію на медичному факультеті Цюрихського
університету на тему: «Про психологію та патологію так званих окультних феноменів» (On the
psychology and pathology of so-called occult phenomena) [10]. Дисертацією керував Ойген Блейлер, який
1908 р. ввів у науковий дискурс термін шизофренія, що замінив старий термін Dementia praecox
(передчасне слабоумство). Одна з перших фундаментальних праць К. Г. Юнга, присвячена дослідженню
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місце в його системі в результаті його наступного практичного досвіду з осмислення реальності.
Цікаво, що послідовників (у сфері психології) К. Г. Юнга в плані дослідження та пояснення
синхроністичності не так уже й багато. Причина, мабуть, полягає в традиційному для доби
модерну протиставленні психічної та фізичної реальностей. У межах цієї парадигми окультні
вияви людської психіки вивчати, звичайно, можна, але в основному в межах психопатології, або
як психологічні курйози. Якщо ж порушувати питання інакше, а саме, що «psyche and matter are
two different aspects of one and the same thing», а це, зрозуміло, сильніше й радикальніше від розмов
про можливості певного способу взаємодії між духовним і фізичним світами (а простіше кажучи,
душею і тілом), то тут модерністська парадигма протестує. Домінуючим у психологічному
«мейнстримі» є погляд, згідно з яким «у благопристойному академічному суспільстві не
прийнято» [6, с. 64], в принципі, говорити про ці «загадкові» феномени в тому ключі, як їх розумів
К. Г. Юнг, а саме, що синхроністичні смислові збіги маніфестують принципово інший тип
взаємозв’язку явищ – акаузальний і, у певному розумінні, магічний, який фізика, принаймні,
класична, не досліджує. Незважаючи на те, що навіть у межах діалектичного матеріалізму всерйоз
ставилося питання про те, що свідомість – атрибут матерії (Е. Ільєнков) і, отже, матерія (як
«об’єктивна реальність, яка дана людині у відчуттях») немислима й неістотна без свідомості, що
їхні відношення прямі, безпосередні, у свідомості вчених епохи модерну їхні відношення
продовжують поставати як опосередковані. Так, стосовно синхроністичних явищ І. Бескова
стверджує, що сприймаюче події Его просто «не поінформоване про залежності, які лежать в
основі розгорнутого ланцюжка виявів того самого глибинного феномену» [1, с. 237], вважаючи,
іншими словами, що обговорювані явища все-таки належать до розряду каузальних (на що вказує
термін «залежність») з прихованою, ще не пізнаною наукою на цьому етапі її розвитку загальною
причиною. Тут відразу ж впадає в око пряма паралель із фізикою, важливою віхою розвитку якої у
ХХ ст. стала дискусія про приховані параметри. Пошуком цієї прихованої причини психологія, як
правило, не займається, або вважаючи цю причину розташованою поза межами своєї компетенції,
або неявно приймаючи агностичний погляд, згідно з яким випадковість є самостійним, але
ірраціональним агентом реальності. Феномени, які не вписуються в каузальну тканину
світобудови і потрапляють у категорію випадкових і індиферентних, пояснюються або
недосконалістю наукового апарату на «сучасному етапі наближення до істини», або принциповою
непізнаваністю основ світобудови загалом.

Момент істини при цьому вже досить давно відсувається в невизначене майбутнє, коли
фізики відкриють те, що поставить точку в історії питання. Неявна ситуація апорії, що
розв’язується характерним для позитивної науки способом: визнається, що якісь психологічні
феномени мають місце, але вони виключаються з аналізу.

У такій ситуації зрозуміло, що якщо ми зібралися міркувати про феномени, подібні до
синхроністичності, нам доведеться у випадку труднощів сміливо покинути межі науки, яка
парадоксально прагне звільнитися з-під егіди як загального смислу, так і смислу найзагальнішого.
Адже в досліджуваному нами явищі синхроністичності визначальним є саме смисл: одночасність –
часткова й відносна характеристика явищ, сутністю яких є смислові збіги. Так і називав їх
К. Г. Юнг, класифікуючи у такий спосіб:

1. Збіг психічного стану спостерігача з об’єктивною зовнішньою подією, що відбувається в
момент цього стану, яка відповідає психічному станові, в якому не простежується причиновий
зв’язок між психічним станом і зовнішньою подією, і в якому, з огляду на психічну відносність
(психічно зумовлену) часу та простору, такого зв’язку не може й бути.

2. Збіг психічного стану з відповідною (що відбувається більш-менш водночас) зовнішньою
подією, що має місце поза межами сприйняття спостерігача, тобто на відстані, упевнитися в чому
можна лише згодом.

3. Збіг психічного стану з відповідною, проте ще не існуючою майбутньою подією, що
значно віддалена в часі та реальність якої теж може бути встановлена лише згодом.

Події груп 2 і 3 ще не присутні в полі зору спостерігача, але йому вже відомі, якщо,
звичайно, їхня реальність буде підтверджена. Тому він назвав ці події «синхроністичними», які не
слід плутати з «синхронними» [8, c. 187].

До цього можна додати, що крім синхроністичності між індивідуальною свідомістю та
зовнішнім світом існує синхроністичність між двома індивідуальними свідомостями, яка може
виявлятись у сфері емпіричних характеристик а саме в особистих, біографічних даних. Тут
спостерігається або однобічна синхроністичність, або взаємна, коли збігаються фази  смислових
«випромінювань».

шизофренії «Психологія раннього слабоумства (dementia praecox)» (Uber die Psychologie der Dementia
praecox: Ein Versuch), опублікована 1907 року.
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Сам термін «збіг» указує на відсутність або невизначеність відношень причини і наслідку в
системі з двох або більше явищ, але в гносеологічному плані важливо відзначити, і це справедливо
підкреслює К. Голубєв [2, с. 106], що К. Г. Юнг «категорично заперечує залежність
синхроністичних процесів від причиново-наслідкового зв’язку не тому, що він невідомий, а тому,
що він немислимий». Якщо інтерпретація К. Голубєва правильна, то К. Г. Юнг відхиляється тут
від агностицизму кантіанського типу. Тонкість у цьому відношенні, як і в багатьох інших
випадках, не в непізнаваності, а в неможливості й, відповідно, невимовності у звичних
позитивістських категоріях зв’язку між певними явищами, у цьому випадку – психічними і
фізичними. Можна говорити лише про впізнаваність зв’язку на основі логосу як смислу. Психічні
та фізичні явища не зумовлені одні одними і не пов’язані спільною причиною. Пов’язує їх
свідомість. І свідомість у цьому випадку справді не мислить, якщо під мисленням розуміти
«процес моделювання систематичних відношень оточуючого світу на основі безумовних
тверджень», а аподиктично впізнає в двох одне.

На наш погляд, зв’язок цей немислимий лише в межах психології, тому тут, по суті, не
відбувається розвитку ідей К. Г. Юнга, а обговорення зводиться до спроб, виходячи з
особливостей особистості К. Г. Юнга, зрозуміти, як йому вдалося створити систему, що
представляє «амальгаму наукової та ненаукової форм знання» [2, с. 103]. Таке формулювання, на
наш погляд, передбачає, що феноменологія синхроністичності пояснюється певним душевним
складом, «своєрідним світобаченням» [2, с. 104], схильністю до створення такої амальгами, яка,
можливо, аж ніяк не є універсальним відображенням дійсності, й тому що не є предметом науки. З
іншого боку, якщо К. Г. Юнг у своєму баченні все-таки не унікальний, і його «еклектична»
картина світу не примха генія, то нам доведеться переглянути претензії діючої наукової форми
знання на абсолютний пріоритет у тлумаченні світобудови.

К. Г. Юнг аж ніяк не вважав, що його досвід унікальний. Справді, навряд чи є на планеті
така людина, з якою ніколи не траплялися синхроністичні явища. Однак, як правило, Людина
цивілізована схильна трактувати їх або як випадковості в розумінні дивних, але малоймовірних
збігів, або як нав’язливий стан на грані божевілля, параної, апелюючи в першу чергу до
суб’єктивності (довільного вишукування відповідностей, перебільшення значимості подій,
акцентуйованості й т. ін.). Існує спеціальний термін для позначення такого стану: апофенія, як
переживання, що полягає в здатності бачити структуру чи взаємозв’язки у випадкових або
позбавлених смислу даних1. Відмінність апофенії від синхроністичності полягає в тому, що
синхроністичність споконвічно заснована на спонтанних смислових збігах. Апофенія ж довільно
пов’язує спонтанну чи інтенціональну активність розуму з деталями навколишнього світу. Однак
до смислових збігів також може бути апофенічне ставлення. Смислові збіги трапляються досить
часто, але суб’єктивна значимість їх дуже різна. Якісь не мають актуального значення для
суб’єкта, інші ж дуже важливі, причому, як правило, в духовному плані. Об’єктивно важливість їх
оцінити практично неможливо, оскільки неможлива постановка класичного експерименту.
Синхроністичність, як правило, не може бути неупереджено оцінена з боку значимості іншою
особою, так би мовити, непосвяченою в індивідуальні смисли, і розцінюється лише як курйозний
збіг. Найчастіше смисл у цей момент часу прихований і від самого усвідомлюючого суб’єкта, тому
об’єктивно виглядає випадковим стосовно поточного феноменологічного тла.

Отже, основний критерій, що дозволяє відрізняти апофенію та синхроністичність, це те, що
апофенія, перебуваючи у сфері психопатології, вносить ентропію, хаотизує психофізичну
реальність, тоді як синхроністичні події не керують поведінкою суб’єкта каузально. В цілому вони
можуть супроводжувати усвідомлений хід життя людини, підтверджуючи, або, можливо,
спростовуючи правильність її орієнтації в світобудові.

Віднести те чи те явище до розряду синхроністичних – справа сугубо індивідуальної
логічної спроможності, повноти усвідомлення, що включає і думку, і почуття, аж до відчуття.
Звідси природно випливає, що пізнання синхроністичності, про яку складно говорити
катафатично, передбачає перехід до філософії жити.

1 Термін було введено 1958 року німецьким нейропсихологом Клаусом Конрадом. Він визначив його як
«невмотивоване бачення взаємозв’язків», яке супроводжується «характерним почуттям неадекватної
важливості» (Conrad K. Uber begriff und Wessen der Apophanie / K. Conrad // Merdimensionale Diagnostik.
Festschrift fur Kretschmer. Stuttgart: Thieme, 1958).
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Друга трудність, пов’язана із синхроністичністю як із предметом науки, полягає в її
спонтанності, нез’ясовності, чудесності. Чуттєва сторона синхроністичного досвіду полягає в
ураженні збігом як дивом. Диво неможливо досліджувати науково, і його повторюваність у досвіді
перебуває під сумнівом. Напевне, тому концепція К. Г. Юнга підозрюється в ненауковості, а його
стосунки з квантовою фізикою – не більше ніж гра розуму, примха. Однак К. Г. Юнг зробив
перший крок до наукового осмислення синхроністичності, давши найпростішу класифікацію
синхроністичних явищ. Проблема у практичному застосуванні, адже якби людині треба було
просто пояснювати свої спостереження, то всіх задовольнив би міф, вихідний засновок апорії,
чиста теорія. Але з давньогрецьких апорій починається наука як уміння в її сучасному, технічному
розумінні. Не будучи трюком або софізмом, апорія фіксує діафору між умоглядною та фізичною
реальністю: що може бути справедливе для внутрішньої реальності людини, «працює» у ній, те не
завжди відповідає зовнішній. Можна як завгодно пояснювати призначення і смисл єгипетських
пірамід (як правило, при цьому народжуються нові міфи), але побудувати такі ж – це питання
фізики і техніки. Водночас спроба практичного застосування міфу, з одного боку, свідчить про
діафору, а з іншого боку – долає її.

Для міфу характерний свій спосіб уявлення, пояснення взаємин між умоглядною, або
психічною, та фізичною реальністю – магія [7]. Тому варто перевірити синхроністичні явища на
ставлення до магії, якщо розуміти її як можливість за допомогою «таємних сил природи,
нематеріальних, взагалі не визнаних природничими науками» або за допомогою психіки
здійснювати фізичні зміни, минаючи діафору.

Тут ми маємо на увазі лише психокінетичну сферу магії, що гіпотетично полягає в тому, що
думка чи слово можуть безпосередньо виконувати роботу в фізичному розумінні, або коли кажуть,
що «думка матеріальна». В інших аспектах магії, наприклад у магічних ритуалах, просто відсутні
смислові збіги. У цьому випадку магія передбачає позбавлений смислу, проте причиново-
наслідковий зв’язок двох подій: позбавлена смислу в контексті мети дія А спричиняє доцільне Б.
Хоча ми не виключаємо, принаймні окремих випадків того, що мантика і прикмети – це якщо не
синхроністичні, то аналогічні синхроністичності явища, що відображають «наперед установлену
гармонію» світу, тобто причини зв’язку різних за смислом явищ просто не осмислені.

Мабуть тому К. Г. Юнг ставився до астрології серйозно, не як до магічного, а як до
синхроністичного феномену. Хоча не можна виключити і каузальний зв’язок планет як фізичних
тіл з психікою через психосоматику [4, с. 13]. Тут можна порозмірковувати не лише про те, як
Місяць впливає на кров’яний тиск, гравітаційна ситуація в Сонячній системі в момент народження
на структуру особистості немовляти, а й про те, що назви, які давалися планетам у міфологічний
період історії, були точними із сутнісної сторони, характеризуючи відповідне божество. Це
пояснюється синхроністичною пронизаністю буття, як ми припускаємо (слідом за К. Г. Юнгом,
який протиставляє первісну людину і художника цивілізованій людині в плані висоти порогу
доступу до несвідомого), характерною для істоти, з одного боку, вільної (і в цьому плані воля
А. Шопенгавера, безумовно, пов’язана з несвідомим, хоча й не тотожна йому), з іншого боку –
злитої з природою вже в цьому синхроністичному розумінні.

Висновок. Аналітична психологія К. Г. Юнга – це метаемпірична теорія, що поєднує в
єдине ціле як метафізичні, так і сугубо наукові уявлення про свідомість і про світ у цілому. На
нинішньому, постнекласичному етапі розвитку науки на перший план виходять міждисциплінарні,
трансдисциплінарні та проблемно-зорієнтовані дослідження, до яких, безумовно, можна віднести
концептуальні твердження психології та філософії К. Г. Юнга.

Сучасна філософія та прикладна психологія разом із психіатрією дістають досить
перспективний вектор досліджень у сфері синхроністичних явищ. Подальша розробка цієї
проблематики сприятиме розширенню наукового дискурсу щодо пошуку нової наукової
методології, котра наблизить сучасну науку до розв’язання психофізичної проблеми, у тому числі
й загадки свідомості в цілому.
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Summary
Vertel A. Synchronicity: Time Generating Sense. The article is devoted to the problem of synchronistic events.

Synchronicity is contradistinction to the fundamental physical principle of causality. Synchronicity appears as constantly
operating creative principle in nature, regulating events by «non-physical» (non-causal) way, only on the basis of their
sense. It is shown that an understanding of integrity in the philosophy of C. G. Jung doesn’t contradict to the basic
postulates of quantum physics. It explicates the position of C. G. Jung to the problem of «One World». In the use of notion
«One World» is traced an analogy between activity of unconscious and actions of subatomic particles in quantum-
mechanical reality. The provisions of the relativity theory about the fluidity and «symbolic» nature of the physical world
correspond to the characteristics of mental activity. It is shown that consciousness and matter are connected, but there are
no causal connections between them. They appear as nested projections of a higher reality, which is neither matter nor
consciousness in its pure form. V. Pauli, who has worked with C. G. Jung, continued the tradition of registration the
conditions of cognition, begun by quantum physics. According to V. Pauli, not only conditions of cognition related to the
experimental situation, but also a more general psychological state (conscious and unconscious) of the observer is
important. Most fundamental concepts of modern physics are related with the archetypal ideas, mythological
characters. This also applies to the concepts of space, time, matter, energy, atom, etc. The comparative analysis of
synchronicity and apophenia (psychopathological syndrome) was carried out. Displaying the difference between
apophenia and synchronicity and that the synchronicity was originally based on the spontaneous semantic
coincidences. Apophenia arbitrarily connects spontaneous or intentional activity of the mind with the details of the
surrounding world. Keywords: synchronicity, apophenia, unconscious, quantum physics, postnonclassical paradigm.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ВЕРИФІКАЦІЇ
ЯК ПІДХІД ДО ДЕМАРКАЦІЇ НАУКИ І ПСЕВДОНАУКИ

Пропонується до використання створений автором рефлективний метод оцінки суджень та ідей,
що претендують на статус наукового знання, та їхньої верифікації. На думку автора, цей метод може
поставати як один із практичних критеріїв демаркації науки і псевдонаукового «знання», перетвореної
форми наукового знання, що претендує на статус науки. В основу пропонованого методу покладено, в
першу чергу, структуралістський підхід, поєднаний із сучасною парадигмою функціоналізму в аналітичній
філософії. Синтез цих підходів зумовлений, на думку автора, неодмінністю переосмислення проблеми
демаркації, а саме – потребою звертання до верифікації, практичних дій, спрямованих на розрізнення
наукового знання та інших видів знання, які претендують на статус наукових, фактично такими не будучи.
Сутнісно запропонований метод – це формальна модель структурно-функціональних відношень елементів
наукового знання, що може поставати взірцем оцінки партикулярних теорій, ідей чи одиничних тверджень
на предмет їх епістемної цінності. Ключові слова: демаркація, верифікація, псевдонаука, функціоналізм,
структуралізм, епістемологія, філософія науки.

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема демаркації науки і псевдонауки, а також
інших форм знання, які не є науковими, але при цьому й не претендують на статус науки, залишається
однією з найактуальніших проблем як сучасної науки в цілому, так і епістемології та філософії науки,
сфер, у яких формується метатеоретичне знання і самосвідомість самої науки. Колективна праця
західних філософів і методологів науки із красномовною назвою «Філософія псевдонауки» [11], що
вийшла 2013 року – чергове тому підтвердження. Зміст цієї праці, так само як і будь-яких інших праць
наших сучасників, присвячених проблемі псевдонауки, змушує дійти невтішного висновку: ні
Попперу, ні Лакатосу, ні Феєрабенду, Куну, Агацці або, тим більше, Лаудану, який проголосив
наприкінці минулого століття «смерть проблеми демаркації» [10], так і не вдалося розв’язати
проблему розрізнення науки і псевдонауки. Сучасні філософи, так само як і їхні попередники, у своїй
більшості починають розв’язання цієї проблеми «з протилежної сторони»: основним об'єктом їхніх
досліджень є безпосередній пошук критеріїв демаркації. Однак, сьогодні дедалі більш доречною в
питанні розрізнення науки й інших форм знання, зокрема науки і псевдонауки, здається потреба
здійснити методологічний поворот, подібний до повороту, здійсненого у свій час Кантом у сфері
загальної епістемології [ див.: 5, с. 163-169]. Саме Кант звернув увагу на те, що класична
«галілеївська» теорія пізнання (до нього) весь час «оберталася довкола об'єкта», запропонувавши
повернутися до дослідження суб'єкта і методів його пізнання. Я пропоную здійснити схожий поворот у
проблемі демаркації: від критеріїв (демаркаційних) і обговорення того, якими вони повинні бути
(позачасовими чи контекстуальними, номотетичними чи ідеографічними, дескриптивними чи
прескриптивними, апріорними чи рефлективними і так далі), потрібно «повернутися» до методів
верифікації, до з'ясування і пошуку на метатеоретичному (епістемологічному) рівні шляхів оцінки і
визначення знань і думок. Оцінка такого роду, котру філософи і вчені називають верифікацією,
повинна стати основою для віднесення знання до того чи того типу.

Варто зробити застереження: в цьому випадку, коли ми говоримо про верифікацію, не
йдеться про вузькоспеціальне тлумачення цієї дії в неопозитивістській філософії мови. Скоріше,
автор статті дотримується погляду, висловленого К.-О. Апелем в одній з його приміток до своєї
статті «Мова й істина в сучасній ситуації філософії»: «Слово «верифікація» розуміється нами не в
розумінні «повного підтвердження» чи навіть «абсолютної перевірки» речень, а в найширшому
розумінні будь-якого можливого підтвердження фактів. Ось чому мені здається, що принцип
верифікації має евристичну цінність, незалежну від того, чи вдається сформулювати критерій
емпіричної верифікації» [1, с. 43]. Мова йде про те, що філософська верифікація набагато ширша
від спеціально-наукової та володіє не стільки однозначною відповідністю дії та верифікованого
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об'єкта, скільки амплітудою значень, які включають повну відповідність, часткову відповідність,
повну чи часткову підтверджуваність і інші проміжні значення.

Безумовно, методи верифікації в такому розумінні не є прескриптивними за своєю природою:
філософ не має права імперативно пропонувати вченому, як він повинен діяти у своїй пізнавальній
діяльності чи в оцінці спеціальних наукових суджень, особливо, якщо мова йде про ті галузі науки, де
критерії верифікації окремих емпіричних або теоретичних фактів досить розвинуті (як, наприклад, в
археології, географії чи математиці). При цьому філософ науки вправі пропонувати вченому ті чи ті
методи верифікації на тому чи тому рівні абстракції та застосовності до певних систем знання
(епістемних одиниць), як загальні міждисциплінарні методи, що стосуються, приміром, удосконалених
варіантів логічного аналізу мови науки, так й інші способи епістемологічної рефлексії – моделювання
знання, аналітико-синтетичні підходи, практичні способи перевірки, які раніше не застосовувалися в
науці та навіть не формулювались як можливі методи оцінки знання.

Формулювання мети і постановка завдання. Мета статті – запропонувати один із
рефлексивних, аналітико-синтетичних методів верифікації наукового знання й оцінки наукових
суджень. Цей рівень верифікації передбачає активні дії стосовно пропозицій, ідей чи теорій, що
пропонуються як наукові (котрі належить оцінити з погляду їхньої приналежності до науки).
Подібного роду аналітико-синтетична активність є найочевиднішою (як інтуїтивно, так і
демонстративно) в оцінці сингулярних наукових суджень, які лежать в основі наукових теорій чи
гіпотез: від аналізу цього судження та конструювання на його підставі наукового факту до «ре-
інтеграції» цього факту в загальну систему знання.

У більш загальному розумінні є всі підстави стверджувати, що верифікації на цьому рівні
підлягає вже сам факт взаємодії суб'єкта і об'єкта. Це не просте співвіднесення одиничного факту з
існуючою картиною світу (як показує практика, окремі випадки постають стосовно
парадигмальних досліджень як емерджентні, фундаментально змінюючи образ науки). Мова йде
вже про обробку отриманої нової інформації, незалежно від меж, яких вона торкається. І в процесі
цієї обробки відсіваються цільові, ціннісні, мовні й інші соціокультурні фактори, залишаючи
безпосередній результат взаємодії об'єкта і суб'єкта пізнання, даючи, зрештою, можливість дійти
висновку про те, є знання науковим, чи репрезентує його перетворену форму.

Виклад основного матеріалу. Пропонований метод був названий структурно-функціональним
аналізом, виходячи з двох інтенціональних настанов. Цей метод верифікації, відповідно, спрямований
на виокремлення як ключових в оцінюваному знанні двох сторін предмета оцінки: структури
пропонованого твердження і функцій, які виконують його елементи, а також здатність взаємодії цих
функцій з іншими компонентами вже існуючого наукового знання. Функціональний аспект
оцінюваних тверджень – те, що Деніел Деннет в одній зі своїх останніх книг [4] називає валентністю
теорій і суджень. Ідеться про їхню здатнасть пов’язуватися, поєднуватися чи співіснувати з певною
кількістю теоретичного й емпіричного знання та про наслідки цієї взаємодії для науки в цілому.

Викладемо основні передумови для пропонування цього методу. Наукові пропозиції, взяті
«самі собою» у формальному аспекті, ніколи не є сингулярними висловленнями, відірваними від
фізичної реальності чи теоретичного знання. У свою чергу, наукові теорії не є відособленими
текстами, що існують «у собі» й не перебувають у жодних відношеннях з уже наявним у мить
оцінки науковим знанням або зовнішнім світом. Як теорії, так і пропозиції завжди перебувають у
подвійному зв'язку – зовнішньому та внутрішньому. Зовнішній зв'язок – це зв'язок пропозицій і
теорій з теоретичними об'єктами і / або зовнішніми референтами у фізичній реальності: об'єктами,
процесами, їхніми властивостями і компонентами, які фіксуються на феноменологічному рівні, або
ж виявляються за слідами їхнього вияву та впливу на інші об'єкти, або в процесі взаємодії з ними. У
свою чергу внутрішній зв'язок – це безпосередня, створююча границі узгодженість концептуальних і
каузальних відношень усередині пропозицій або між судженнями всередині теорії, що надає їм
характер «окремішностей»: описові, ідеографічні, номотетичні пропозиції, звіти, пропозиції про
спостереження, інтроспективні й інтерсуб’єктивні пропозиції й так далі. Порядок цих пропозицій і
їхніх елементів, зв'язок між ними, становлять структуру наукових тверджень і їх «популяцій», теорій
чи понять. Відношення ж, які задають цю структуру – функціональні.
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Функціональність, як було сказано раніше, в цьому випадку становить кількість і якість
способів, якими аналізована епістемна одиниця здатна взаємодіяти з іншими системами знання.
Одночасно із цим внутрішній характер функціональних відношень – це структура взаємодії
елементів епістемної одиниці як на формальному, так і на змістовому рівні. Під змістовим рівнем
функціональної взаємодії варто розуміти особливий (якісний) характер взаємодій, що й
уможливлює існування цілісної епістемної одиниці, визначаючи характер її існування
внутрішніми особливостями взаємодії. Відповідно, структурно-функціональний підхід до
верифікації пропозиції, ідеї, гіпотези чи теорії в цілому означає індикацію цих відношень, їх
формальне встановлення та перевірку адекватності структури і функціональних відношень між
досліджуваними елементами.

Припустимо, ми маємо справу з двома звітами про спостереження, на підставі яких
формується цілісна епістемна одиниця емпіричного знання. Нехай опис кожного спостереження,
що складається з n пропозицій, буде позначатись як оn. Тоді в нашому припущенні ми маємо
справу з кон’юнкцією (о1 & о2). Ці спостереження ще не є науковим фактом, емпіричним знанням,
яке лише має бути сконструйоване суб'єктом пізнання, що експлікує дані спостережень і
інтерпретує їх. Відповідно, умовою перетворення розрізнених сингулярних пропозицій
спостереження та їх інтеграції в одиницю емпіричного (а згодом – теоретичного) знання є їхня
відповідна інтерпретація, що наділена відповідними нормативними і процедурними компонентами
і володіє істиннісним значенням. Припустимо, вчений пропонує таку інтерпретацію у вигляді
теоретичної пропозиції t, що описує обидва випадки спостереження та пов'язує їх разом. Тоді ми
маємо те, що можна в межах запропонованого підходу назвати функціональними відношеннями
першого порядку, які можна представити таким формальним висловленням: ((о1 & о2) ft), де f
означає «перебуває у функціональному відношенні до...». Порядок розташування елементів буде
описувати їхню структуру. Отже, з цього висловлення також напрошується висновок: «Пропозиції
спостереження передують пропозиції теорії».

Однак, самі ці пропозиції спостереження не є чимсь апріорним, трансцендентним, або
наперед заданим щодо дослідження – їм самим передують метод пізнання, стандарти опису
спостереження, метрична система, конвенціонально сконструйовані та функціонуючі як
інтерсуб’єктивні, парадигмальні домінанти, які визначають характер, напрям наукового
дослідження та властиві йому засоби вираження. Домовимося позначати весь цей комплекс
передуючих дослідженню диспозитивів як М. Відповідно до постулатів некласичної епістемології,
що спрямована на розум суб'єкта пізнання та обрані ним методи, можна стверджувати, що М
передує пропозиціям спостереження. І в цьому я далекий від настанов епістемологічного
релятивізму чи соціального конструктивізму: цілком очевидно, що суб'єкт пізнання підходить до
спостереження з набором певних очікувань, методологічних настанов, амплітудою очікуваних
результатів, а також – у певних випадках, але не в усіх – з визначеними допоміжними
когнітивними інструментами, приладами, апаратурою, що використовується в дослідженні.

Поєднуючи ці настанови з «чистою» пропозицією знання, ми дістаємо таку формальну
пропозицію: (М F ((о1 & о2) ft)), де F означає вже функціональні відношення другого порядку,
відношення, що постають як підстави для утворення о-пропозицій і t-пропозицій і є гетерогенними
стосовно відношень, у яких ці пропозиції перебувають. Говорячи мовою класичної онтології, М
перебуває з о-пропозиціями і t-пропозиціями у відношенні родової відмінності. М не є комплексом
функціонально ізоморфних пропозицій – зокрема, ці пропозиції не є сугубо декларативними чи
дескриптивними, а є також прескриптивними – приписами, правилами, стандартами (мірами),
імплікаціями («якщо відбувається p, то потрібно зробити q») і так далі (можна з упевненістю
стверджувати, що імплікація – один з основних способів дії в технічних науках під час лабораторних
досліджень, а також у правилах поведінки на режимних об'єктах або в польових умовах).

Також цілком очевидно, що М не є чимось незмінним: у ході дослідження методи, приписи,
стандарти, одиниці вимірювання можуть зазнавати adhoc-коректування – вилучатись або, навпаки,
винаходитись, або ж «нав'язуватися ззовні» самим ходом розвитку науки в цілому, як у випадку,
приміром, із парадигмальними змінами; правила можуть змінюватись або скасовуватись; можуть
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з'являтися нові метричні системи, або ж первісно взяті метричні системи можуть замінюватися
більш ефективними. Тоді загальний вигляд дослідження повинен бути таким: (М F ((о1 & о2) ft)
&m), де m – набір коректувань М, що настає вже після безпосереднього конструювання первинної
епістемної одиниці. Якщо ці коректування закріплюються, формальна модель набуває такого
вигдяду: (М’ F ((о1 & о2) ft)), де М’ еквівалентне (М & m).

Двох порядків функціональних відношень цілком достатньо, щоб виразити функціональні
відношення у формальній моделі наукового дослідження (в статичному його вигляді), проте самі
сингулярні дослідження одне з одним системно пов'язувати треба через функціональні відношення
третього порядку. На цьому рівні можлива також часова репрезентація: кожна модель відношень, які
пов'язані відношеннями другого порядку, може, залежно від розташування, вказувати на своє місце
стосовно ряду досліджень. Відповідно, перше за рахунком висловлення буде найбільш раннім і так
далі. У випадку ж, якщо потрібно надати точне часове значення зазначеним висловленням (наприклад,
указавши точні дати експериментів, їх описів, або дату публікації відповідного матеріалу в науковому
виданні), кожному висловленню може бути приписаний часовий індексикал (у деяких спеціальних
випадках здатний заміняти також і юнктори), однак у цьому дослідженні доречно обмежитися
вказівкою на «нечислову», спостережувану послідовність. Залежно від змісту висловлень, які пов'язані
функціональними відношеннями другого порядку, мова може йти як про теорію, так і про цілу
наукову дисципліну. Функціональні відношення третього порядку ми будемо позначати символом ϕ.
Тоді загальний вигляд якоїсь цілісної теорії Т може бути представлений у такий спосіб:

Т ≡ (М’1F ((о1 & о2) ft1)) ϕ (М’2F ((о3 & о4 &o5) ft2 & t3 & t4))

У такій репрезентації (якщо володіти способами розшифровки написаного), ми одержуємо
можливість побачити поетапне структурування елементів наукового дослідження в його сутнісних
рисах і встановлення функціональних відношень між цими елементами. Результатом установлення
цих тернарних відношень, у свою чергу, є нова щодо кожної частини чи компонента епістемна
одиниця – в цьому випадку наукова теорія (в іншому випадку, якби модель репрезентувала
структурно-функціональні відношення між теоріями, кінцевим результатом була б наукова
дисципліна, епістемна одиниця більш загального порядку з більш високим змістом). Безумовно,
мова в цьому випадку йде про вихолощену систему, вже представлену в опосередкованому вигляді,
крім помилок, коректування, з огляду на погрішності (як тільки під сукупністю погрішностей і
коректувань ми маємо на увазі породжену в ході пізнавальної діяльності сукупність М’). Словом,
ідеться про систему опосередкованої, ідеалізованої тією мірою, як це можливо в межах дисципліни
чи теорії, що формально репрезентує вираження структурно-функціональних відношень. Отже,
функціональні відношення конституюють наукове дослідження як ціле, дають йому не просто
виявитися, матеріалізувавшись у науковому тексті в смисловому, ціннісному чи практичному вимірі
людського буття, а є неодмінним елементом цього вияву (який конструює його як модус присутності
у світі), незважаючи на всі недоліки, пов'язані з надмірним спрощенням і редукцією конкретних
особливих одиничностей (відкидання adhoc-гіпотез, проблем, відсутність історичної репрезентації;
втім, останнє досяжне «з іншої перспективи», у випадку, якщо самою метою дослідження, що
піддається подібній формалізації, є предмет історії науки) до загальних змінних.

Спробуємо коротко продемонструвати, як подібна репрезентація може слугувати нашим цілям.
Уявімо собі дані спостережень о1, згідно з якими (візьмемо «канонічний» приклад логічних
позитивістів зі сфери філософських досліджень індукції) всі ворони чорні. У нашому прикладі «не-
наукової теорії», о1 буде виражатися у двох пропозиціях (t1 & t2), де t1 означає «Всі ворони чорні», а t2 –
квазітеоретичну пропозицію, що виражає приказку «Всі дороги ведуть у Рим».  Чи можна встановити
тут функціональні відношення типу (о1 ft1 & о1 ft2), створивши тим самим підстави для побудови
наукової теорії в галузі орнітології? Більшість людей, навіть не-фахівців, з упевненістю скаже, що ні. У
цьому випадку t2 не помилкове – воно просто не є науковим твердженням і не має жодного стосунку
до суті справи. Це судження не стосується ні орнітології, ні якої-небудь іншої науки (якщо мова не йде
про емпіричний матеріал для етнології – тоді ця ідіома буде включена у науковий дискурс, але не в
статусі теоретичної пропозиції, а як певного роду спільності-особливості емпіричний факт). У
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контексті ж орнітологічної теорії ми в цьому та подібних до нього судженнях просто не маємо
потреби. Більш «витонченим» варіантом помилкового представлення функціональних відношень і
структури теорії може бути випадок фальсифікаціонізму Поппера: t2 може бути пропозицією зі сфери
«нескінченних припущень», які науці просто не потрібні, хоча ми й можемо вважати їх науковими, як
мінімум – до певної міри: «Всі ворони піддаються впливу гравітації»; «Закони механіки Ньютона
використовують ідеалізації»; «Матеріальної точки не існує». Словом, іде мова про правильні, наукові,
проте безглузді в цьому конкретному епістемному контексті пропозиції.

Вищенаведений випадок верифікації суджень належить до сфери ненаукових, суджень, які
не мають стосунку до науки, але також при цьому не претендують на статус наукових тверджень і
не намагаються інтегруватись у систему наукового знання. Інтенціональна настанова цих суджень
не збігається з інтенціональною настановою наукових тверджень, спрямованих первісно на
фізичну реальність, суспільство чи людину з метою дати найповніший і правильний їх опис
(наскільки це дозволяють засоби вираження). Ненаукові системи знання (буденне, буденно-
практичне, професійне, міфологічне, релігійне й інші) переслідують певні цілі, які, якщо й
збігаються з певними цілями науки, то лише частково й акциденціально, без спрямованості на цей
збіг. У них діють певні системи функціювання істин і свої системи джастифікації й оцінки знань,
надання знанням тієї чи тієї істиннісної оцінки. У зв'язку із цим проблема розмежування
наукового і ненаукового знання в цілому є менш серйозною науковою проблемою на противагу
проблемі розмежування наукового знання і псевдонауки. Псевдонаука – це перетворена форма
наукового знання, інтенціональна настанова якої у своєму формальному аспекті представляє
досягнення статусу наукового знання, одержання цього статусу за рахунок дій, що не збігаються
сутнісно з наукою. Зміст псевдонаукового знання й «істини» у ньому, відповідно, також
відрізняються від наукового. Грубо кажучи, воно просто помилкове у співвіднесеності із зовнішнім
світом як «пробним каменем» такого знання. Або воно не може інтегруватись у теоретичне знання
як цілісну систему, або просто зайве для тієї чи тієї системи теоретичного знання і так далі.
Інтенціональна настанова перетвореної форми наукового знання – це заміщення справжньньої
форми, наукового знання, заповнення собою її місця й елімінація опору перетвореній формі.
Псевдонаука у зв'язку із цим трактується як щось існуюче та функціонуюче окремо від наукового
знання, що в минулому репрезентувало «паразитуючий елемент», який у наші дні можна вважати
таким, що повноцінно відокремився та існує стосовно науки як самодостатнє ціле. Все це свідчить
на користь важливості розмежування саме науки і псевдонауки. Отже, наша модель повинна
показати свою придатність хоча б в одній епістемній сфері, що має потребу у верифікації суджень,
або популяцій суджень, що претендують на статус наукових.

Розглянемо модель, яка, як ми сподіваємося, зможе повною мірою продемонструвати
випадок псевдонауки. Візьмемо просту модель – (о1 ft1). Нехай t1 в одному випадку буде означати:

(а) «На езотеричній планісфері Сонце представляється в образі великого Архангела Михаїла
– переможця Сатани, який нехтує главу змія матерії, який з тих пір охороняє шлях життя й
безсмертя виблискуючим мечем сонячної могутності. У цьому розумінні Сонце представляє сили
космічні, позитивні, агресивні, керуючі. Сили сонця – електричні» [3, с. 237].

У другому ж випадку, нехай t1 означає:
(б) «У кліру регресивний рикол. В аберованої людини вихідна особистість недостатньо сильна,

щоб повернутися, тому ми використовуємо те, що називаємо діанетичним ревері» [7, с. 101].
Для стислості позначимо пропозиції як t1

(а) і t1
(б). У такому випадку t1

(а) взагалі безглуздо
намагатися пов'язати хоча б із якимись спостереженнями чи теоретичною інтерпретацією
спостережень. Це судження цілком езотеричне і не може мати жодного стосунку до даних науки,
до проведення дослідження, експериментального його відтворення тощо. Воно, безумовно, існує у
сфері смислу «взагалі», відсилає до якихось фіктивних об'єктів зі сфери людської культури (є
ентенціональним, тобто об'єктом, сутність і зміст якого відсилають до інших об'єктів), але не може
претендувати на статус науки (якщо не брати до уваги проголошення «Світла Єгипту» Бургона
«окультною наукою», про що стверджує і сам автор). У цьому випадку йдеться насправді про
культурну та релігійну герменевтику, тлумачення християнських текстів, містицизм, які пов'язані
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також з одним із напрямків астрології. Псевдонауковий компонент t1
(а) виявляється саме в ній.

Астрологія також – єдине джерело того, що можна спробувати уявити як дані спостереження у
випадку, якби той, хто приймає пропозицію з повною серйозністю, або псевдовчений спробував
вибудувати «захисний пояс» для, умовно кажучи, «дослідницької програми» Бургона. Однак, ще
до зіставлення з даними тієї чи тієї науки (або до зіставлення з науковою картиною світу в
цілому), сотні інших астрологів з їхніми власними суб'єктивними «теоріями» і «практиками»
«спростують» дані Бургона (не кажучи про саму науку, що перебуває з астрологією у відношеннях
безперервного антагонізму). Іншими словами, у межах науки нема і в цей момент її історичного
часу не може бути таких даних спостережень, щоб між ними і t1

(а) можна було встановити
функціональні стосунки хоча б першого порядку.

Пропозиція t1
(б) – канонічний приклад псевдонаукової дисципліни (тобто підвиду

псевдонауки як сукупності переконань, ідей, суджень, «знань», які вступають у грубу суперечність
із наукою, заперечують науку та претендують при цьому на заняття її місця в людській системі
знання, як на рівні дисциплінарної онтології, так і на рівні онтології взагалі, залежно від того, з
якою сферою псевдонаукового знання ми маємо справу). Зокрема, йдеться про діанетику. Дані
спостережень діанетики давно піддаються цілком обґрунтованій критиці, сумнівам у їх істинності
та відмові в праві називатися науковими даними, і це судження, що постає жонглюванням
наукоподібною термінологією без якого-небудь смислу, – не виняток. Відповідно, дані о1 зі сфери,
приміром, спостереження за людським мозком, або за поведінкою суб'єкта за певних природних
або сконструйованих обставин (а такі можуть реально існувати, передуючи діанетичній їх
інтерпретації) варто пов'язувати з іншим судженням t2, сконструйованим у науці, тобто виключаючи
діанетику як спосіб пояснення. Тож функціональні відношення першого порядку для t1

(б) знову таки
не можуть бути встановлені з причини загального відкидання, онтологічного та концептуального,
дисциплінарної онтології діанетики. Іншими словами, якщо ми верифікуємо псевдонаукове
твердження на рівні функціональних відношень першого порядку й уже на цьому рівні
демонструється невідповідність пропозицій, що описують спостереження за подією чи
перерахування даних, які виявляються в ході експерименту, ми не маємо потреби в подальшій
експлікації даних, оскільки достатнім є факт непоєднуваності теоретичних і обсерваційних суджень.

У цьому прикладі ми навмисне не торкаємося помилок «поганої науки», де первинним було
б ti, відштовхуючись від якого ми перевіряли б істинність цього ti. Приміром, коли пропозиція
означала б щось у дусі: «Довжина цієї балки – 2,37 м», хоча дані спостережень і конкретних дій
(вимірювань) насправді свідчили б про те, що, відповідно до тієї ж системи вимірювань, довжина
балки – 3,01 м. Подібні випадки – помилки, а не псевдонаука (або, якщо дані були надані навмисне
– а це обман, а не наукова фальсифікація). Псевдонаукові ж судження, на нашу думку, для цього
способу верифікації вичерпуються двома типами вказаних прикладів псевдонаукових текстів.

У контексті функціональних відношень другого порядку все трохи складніше. Не
заглиблюючись у тривалі пояснення й іншого роду «пролегомени», візьмемо таку модель:

((о1 ft1) F (о2 ft2))

Нехай (о1 ft1) означає: «“Згідно з даними спостереження N” функціонально належить до
речення-висловлення “N”, що описує стан справ». У свою чергу (о2 ft2) буде означати
«“Відповідно до спостережень, частина сніжної кашки перетворилася на мертву воду”
функціонально належить до “Частина сніжної кашки, поміщена в морозильник, при
лабораторному аналізі видала нетипову молекулярну структуру, властиву лише так званій мертвій
воді”» (твердження взяте з: [6]). Припустимо, N правильне і вся ліва частина висловлення (ліворуч
від символу функціональних відношень другого порядку) правильна. Чи утворюють два
висловлення, що перебувають у відношеинях другого порядку, наукову теорію чи хоча б гіпотезу,
навіть якщо N пов'язане з гідродинамікою (або будь-якою іншою дисципліною, що належить до
спеціальних досліджень властивостей води)? Безумовно, вони її не утворюють, оскільки
висловлення праворуч від символу функціональних відношень другого порядку, з погляду науки,
абсолютно неспроможне. Істинність структурно-функціональних відношень порушується
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(простіше кажучи, висловлюючись мовою формальної логіки, «F хибне», у цьому випадку – як
неправомірно поміщений оператор), незважаючи на внутрішню узгодженість кожного з
висловлень на рівні функціональних відношень першого порядку. Однак, ця базова узгодженість
все одно не дає жодних передумов для утворення єдиної структури, яку можна було б трактувати
як епістемний юніт науки. Проаналізувавши обидва висловлення, ми розуміємо, що не можемо їх
синтезувати, звести до єдиного, цілісного, послідовного, несуперечливого твердження, котре
можна було б уважати істинним для науки. Те ж саме правильно й для функціональних відношень
третього порядку. Приміром, представимо сукупність теорій, що становлять дисципліну:

(T1ϕT2ϕT3ϕT4ϕT5ϕT6)⊆ D

У цьому випадку, кожне Т – теорія, що становить набір о-пропозицій і t-пропозицій,
кількість яких ми не вказуємо. Нехай D у цьому випадку буде означати біологію. Тоді нехай T1

означає «теорії зі сфери зоології», T2 – «теорії зі сфери ботаніки», T3 – «теорії зі сфери мікології»,
T4 – «теорії зі сфери мікробіології», T5 – «теорії зі сфери гістології», а T6 – «теорії зі сфери
біоенергоінформатики».  Чи істинно, що всі шість наборів теорій перебувають один з одним у
функціональних відношеннях, таких що те, що в сукупності утворюється цими теоріями, є
біологією? Ні, оскільки T6 не стосується наукового знання, а біоенергоінформатика критикується
науковим співтовариством і оцінюється вченими як псевдонаука [8]. Істинним у цьому випадку
може бути лише висловлення ‘(T1ϕT2ϕT3ϕT4ϕT5) ⊆ D’, якщо ми в цьому випадку говоримо про
те, що згаданий комплекс структурно-функціональних відношень між теоріями утворює епістемну
сферу, що  має називу «біологія», не вичерпуючи її собою цілком (у цьому випадку, ми просто не
бачимо смислу вдаватися в докладне перерахування всіх епістемних сфер-елементів, які
становлять єдність біології як науки взагалі). Коли ж виникає спроба побудувати таку модель із
включенням у неї біоенергоінформатики, утворивши подобу істинного ряду, кон’юнкції теорій зі
сфери біології, що перебувають одна з одною у відношеннях коекстенсивності й кореспондентності,
подібну спробу варто трактувати як намір поєднати наукове і псевдонаукове знання. В окремих
випадках подібні спроби можуть ставати інтенціональною настановою на заміну всіх компонентів
дисципліни псевдонауковими теоріями з повним виключенням справжніх форм наукового знання,
хоча, безумовно, здебільшого, мова йде про змішування. Приміром, ефіродинаміка «заперечує»
лише частину фізики: визнаючи одні фізичні теорії, ця псевдонаука разом з тим постулює інші
теорії, що прямо суперечать сучасній науці, зокрема, такі, що заперечують при цьому певні сфери
сучасної фізики[2] (зрозуміло, без достатньої на те підстави).

Отже, можна стверджувати, що структурно-функціональна цілісність наукової теорії чи
сукупності теорій повинна підтримуватися на всіх рівнях своїх складників. Жоден елемент не
може бути переінакшений без наслідків, або введений без достатніх на те підстав з інших сфер та
інших систем знання, особливо, якщо йдеться про суб'єктивну інтерпретацію, заклик відмовитися
від стандартів, норм, методів, процедур, орієнтирів наукового пізнання, незалежно від того,  чи
належать вони до конструювання М, m, o, t чи Т. Під час подібних переінакшувань вся структура
загрожує розпастися в найкращому разі на істинні для науки твердження (якщо такі взагалі мали
місце первісно) і псевдонаукові судження, або ж на ряд хибних тверджень, безглуздих або
висловлень, які неправильно виражають те, що цьому висловленню підпорядковане (існуючий
об'єкт реальності з хибними його референтами). Отже, весь алгоритм верифікації в цьому випадку
коротко може бути представлений у такий спосіб:

(1) Формалізація пропонованого тексту відповідно до запропонованої моделі (чи похідних
від неї варіацій) з попереднім установленням найменшого і найбільшого компонентів для
виявлення кількості («арності») відношень в окремо взятому конкретному висловленні.

(2) Аналіз кожного окремо взятого елемента функціональних відношень (незалежно від
постульованого змісту), починаючи з функціональних відношень першого порядку (й, за
необхідності, обмежуючись лише ними);

(3) Співвіднесення даних спостережень з інтерпретуючими ці спостереження висловленнями, а
також стандартів, норм, методів дослідження з результатами пізнання і так далі в усіх можливих
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варіантах, залежно від особливостей окремого випадку та інтенціональної настанови дослідника на той
компонент знання, який варто піддати верифікаційній оцінці;

(4) Спроба ре-інтеграції, тобто зворотного (певною мірою – ретродуктивного) синтезу всіх
висловлень, своєрідне відновлення винесених за дужки функціональних відношень усіх порядків і
знаходження можливості чи, навпаки, неможливості цього синтезу, виходячи з отриманих у ході
(2) і (3) результатів.

Якщо в пропонованому твердженні первісно мали місце помилки чи псевдонаукові
висловлення, формалізація та наступний аналіз це продемонструють.

Автора статті можуть дорікнути в тому, що для конкретних верифікаційних процедур він
використав метод формалізації, несумісний з реальним розвитком форм наукового знання.
Проте, на свій захист скажу, що, конструюючи структурно-функціональний підхід як метод, я
керувався структуралістськими настановами, в основі яких лежить пошук формалізації через
виокремлення загального в емпіричних компонентах реальних предметно-практичних актів. У
знаменитому «Загубленому інтерв'ю» [9] Мішель Фуко пропонує уявний експеримент, який
наочно ілюструє запропонований підхід. Уявімо собі чорно-білу світлину обличчя людини і
негатив цієї світлини. На самій світлині обличчя, умовно кажучи, буде білого кольору, а його
«частини» (очі, ніс, губи) – представлені спектром чорних відтінків. На негативі все
сприймається з точністю навпаки – як білі «частини» на чорному обличчі. Це, каже Фуко,
наочна демонстрація двох різних емпіричних змістів, у яких саме відношення між кольоровими
точками зберігається: вони не змінюють своє місце розташування одна стосовно іншої, вони
«міняються консистенцією», зберігаючи, тим самим, відповідність одна стосовно іншої, тобто,
певну форму взаємо-однозначної відповідності: що володіло кольором зі спектру А, стало
володіти спектром з кольору В, і навпаки. Але ніякого С «ззовні» не виникло. Кожна точка
залишається на своєму місці. Ця інваріантість відношень одного стосовно іншого, взаємодія між
елементами незалежно від їх емпіричних «забарвлень», тобто значень – і є шуканий нами каркас
для моделі, що становить основу методу. Питання лише в тому, які значення можна надати
запропонованим нами моделям, які складаються з незмінно постульованих відношень і змінних,
які входять у ці відношення. Відповідно, реальним і, безумовно, істотним недоліком цього
підходу є його обмеженість: оскільки фундаментом вважаються пропозиції спостережень і
процес спостережень, структурно-функціональна верифікація можлива лише за наявності цих
пропозицій і, власне, процесів. Однак, далеко не всі сфери наукового знання володіють
спостереженнями, трактованими в розумінні природознавства чи певних гуманітарних наук (на
кшталт мистецтвознавства чи культурної теорії).

Висновки і перспективи подальших досліджень. Структурно-функціональний метод
верифікації може використовуватися для таких наук як географія, кліматологія, хімія, біологія,
фізика, історія, культурні дослідження, антропологія, археологія, психолінгвістика, психіатрія й
інші галузі, структурна та функціональна цілісність яких прямо залежить від узгодженості
суджень спостереження та їхніх теоретичних і будь-якого порядку парадигмальних узагальнень і
партикуляризацій. Разом з тим, цей підхід не може бути застосований до формальних систем,
математичного знання. «По той бік спостережень» лежить сфера наук, які існують без
спостережень, але наявні лише в просторі смислів, «на папері», в ідеальному. Крім того, метод
обмежено застосовний у низці прикладних і технічних наук і дослідницьких програм – від
роботехніки і метрології до комп'ютерних наук. У цьому випадку, велику роль відіграє не
узгодженість двох типів пропозицій, а практичний, або прикладний аспект, зв'язок свідомості й
безпосередньої дії, а також інституціональні факти, які утворюються конвенціями і вводяться в
дію колективно, за рахунок колективного визнання та відповідного використання і вживання.
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Summary
Kazakov M. Structural-Functional Method of Verification as an Approach to Demarcation of Science and

Pseudoscience. The article proposes the reflexive method of evaluation and verification of propositions and ideas
that pretend on scientific status, created by the author of the paper. To author’s mind, the proposed method
can be used as one of the practical criteria of demarcation of science and pseudoscientific “knowledge”, the
transformed (deformed) form of scientific knowledge, which is trying to pretend to be science. The proposed
method is based, particularly, on structural approach, combined with modern paradigm of functionalism in
analytical philosophy. Substantively, the proposed method is a formal model of structural-functional relations
between the elements of scientific knowledge that may stand as pattern (frame) or sample in practices of
evaluation of particular theories, ideas or singular propositions for their epistemic valuation for the science.

The construction of the proposed model is made through the usage of formal language, based on the
language of classical philosophical logic with an addition of three junctors that depict functional relations
between the elements of the models, as well as the logical propositions in their connection to the epistemic unit
they represent. The synthesis of structural and functional approach, to author’s mind, is caused by the
necessity of reconsidering of demarcation problem, particularly – by the necessity of turning to verification
procedures that should be seen as practical acts, intentionally directed to the distinguishing of scientific
knowledge and the other forms of knowledge that pretend to have the scientific status, in fact being non-
scientific or pseudoscientific. Keywords: demarcation, verification, pseudoscience, functionalism,
structuralism, philosophy of science.
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З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
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PARADOJAS DE LA LIBERTAD
EN LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

La tendencia liberal incorporada en España por influencia de la Ilustración francesa dio lugar en el
pensamiento español contemporáneo (siglos XIX y XX) a una dialéctica invertida entre tradición y modernidad, de
la que son figuras lo que denominamos en este trabajo paradojas de la libertad. Las recepciones de filosofía
moderna que fueron rupturas con la propia tradición, desencadenaron el rechazo de ésta y se instalaron como
meras modas de pensamiento.

En este trabajo voy a reflexionar sobre la tendencia a la libertad en la filosofía española
contemporánea desde el punto de vista de la historia y de la historiografía filosófica en nuestro contexto
cultural. Supongo que la vida humana es libre por su competencia racional, siendo además esa libertad
inalienable del ser humano, el valor rector de nuestra vida social. Aunque los desarrollos de la psicología
y de la sociología desde el siglo XIX, hayan puesto de relieve mecanismos inconscientes, tanto
fisiológicos y psíquicos,  como sociales e ideológicos, que condicionan nuestro comportamiento, creo que
el ser humano es libre y responsable de su destino histórico. El progreso tecnológico y las  creaciones
artísticas, o las exigencias prácticas del derecho y de la moral, evidencian que la libertad humana es un
hecho inconcuso. Y, si bien, el mundo global registra la realidad socioeconómica y política de Estados
que deshumanizan y esclavizan; pienso que debemos conservar la creencia que con tanta convicción
expuso Rousseau: la esencia del ser humano es la libertad.

Mi reflexión de historiador sobre este hecho vivo se ciñe a la pregunta, cómo la tendencia hacia la
libertad y el progreso, característicos de la vida contemporánea, afectaron a la tradición cultural española,
en especial, a su filosofía.

La Ilustración francesa y las revoluciones liberales que la siguieron, rompieron de manera
abrupta con la tradición cultural del antiguo Régimen en nombre de la libertad. Quedaron así
contrapuestas Monarquía y nación, Iglesia católica y Libertad, Tradición y progreso, Creencia y
Razón. A juicio de los ilustrados, las creaciones culturales que nos liberan de la naturaleza y nos
hacen progresar históricamente, suponen la libertad política y tienen su último fundamento en la
razón; por lo que desecharon la tradición preilustrada como fruto obsoleto y estéril de la servidumbre
política, verdadero obstáculo del progreso, y arrebataron a la Teología y a la Jerarquía eclesiástica el
poder espiritual que pusieron en manos del saber y sus gestores.

Se abría para las naciones modernas de Europa un siglo XIX de luchas por la independencia
política y por la construcción de la ciudadanía, así como de reapropiación de su tradición cultural en
libertad. La insuficiencia de la ideología materialista ilustrada impuso además a las tradiciones culturales
europeas, ahora libres, la tarea de reconstruir la razón como fundamento de la libertad.

La tradición española que perdió su capacidad de renovación en la primera mitad del siglo XVIII,
se agostó y quedó interrumpida con la injerencia de la Francia ilustrada y revolucionaria en el período de
entresiglos. Fracasados los repetidos intentos de reforma universitaria, la oposición y la crítica a la
escolástica fueron generalizadas no sólo entre los enciclopedistas, sino también y de manera creciente
entre los tradicionales reformistas, como Torres Villarroel, Jovellanos, Feijoo, etc. Y no surgió en el
Siglo de las Luces ningún pensador español con una filosofía contemporánea propia que pusiera en
marcha la correspondiente corriente o escuela filosófica; ni tuvieron éxito los intentos de promover la
actualidad y continuidad de filósofos españoles del Renacimiento.
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Por eso los filósofos españoles contemporáneos, desde su primera generación que nació en torno a
1810 –Donoso Cortés, Martí de Eixalá, Balmes, y Sanz del Río-, se han visto sometidos a una especie de
dialéctica invertida, en la que las tendencias contemporáneas rupturistas que intentaban suplantar la
tradición preilustrada mediante filosofías occidentales del presente, sufrieron la reacción de anticuerpos
tradicionales que perseguían destruirlas; mientras las tendencias tradicionales revisionistas adaptaban
corrientes actuales compatibles. La contemporaneidad siguió una tendencia receptora, a la que respondió
de manera reactiva la tradición, eliminando o asimilando formas foráneas vigentes, a fin de restaurarse.

Frente a la general tendencia de los contemporáneos que intentaban establecer formas de Estado y
de ciudadanía liberales basadas en la razón, la tendencia reactiva y restauradora de los tradicionales
respondía a la inercia conservadora del Estado y la ciudadanía católicos, así como del poder espiritual
teológico-eclesial.

En su Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1851), el tradicionalista Donoso
Cortés defendió, frente al socialista Pièrre-Joseph Proudhon,  la reconstrucción de la ciudadanía católica
sobre la base del orden teológico tradicional desde una visión providencialista de la historia. La
alternativa a la ciudadanía católica era a su juicio la ciudadanía socialista que apuesta por la soberanía del
pueblo y que es atea y satánica. El liberalismo era indecisión, falta de principios, y tendría que optar más
tarde o más temprano entre el catolicismo o el socialismo. Pues es la libertad humana, infundada en sí
misma, y que tiene su auténtico fundamento en Dios, la que introduce el mal en la historia, al alejarse de
este sumo Bien divino. Donoso creía que los principios políticos son principios teológicos, y que la
verdadera razón es la teología católica.

Pero no todo fue entre los tradicionales reducción de la filosofía cristiana a la teología. Se
registraron intentos de reconstruirla desde la subjetividad, con cierta autonomía de la teología y con
capacidad de fundar una ciudadanía católica, en especial Jaime Balmes, pero que sólo tuvieron acogida en
los medios tradicionales católicos.

En la década de los cuarenta, la recepción de los contemporáneos se orientó hacia el idealismo
alemán, sobre todo hacia las filosofías de Hegel y del discípulo de Schelling, Krause. Julián Sanz del Río
(1814-1869) desencadenó la primera dialéctica invertida del  pensamiento español contemporáneo, al
lograr que su incorporación de la filosofía de ese idealista alemán, protestante y masón, no sólo tuviera
proyección en la docencia universitaria, sino trascendencia social, política y educativa. Este krausismo
que se extendió a las principales universidades españolas, con excepción de las catalanas, donde
dominaba la escuela de Eixalá y de Llorens, representó la defensa de la ciudadanía liberal sobre la base
filosófica del racionalismo armónico, y la consiguiente ruptura con la tradición española en general, y, en
particular con la filosófica, vinculadas al catolicismo.

Sin embargo, la reconstrucción krausista de la razón se fraguó en formas filosóficas heteróclitas y un
tanto anacrónicas que no llegaron a desarrollarse como una corriente filosófica española contemporánea. A lo
que contribuyeron además los ataques de las tendencias tradicionales reactivas, como el historicismo católico
de Gumersindo Laverde (1835-1890), y, sobre todo, el tomismo de Francisco Navarro Villoslada (1818-1895)
y Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904).

La tercera generación de krausistas, la generación de Giner de los Ríos, afectada por la mentalidad
positiva, abandonó en los años setenta el racionalismo armónico, quedándose con El Ideal de humanidad
para la vida (1860), y con el Compendio de estética (1874), editado  por el propio Giner que sucedió a
aquél en la dirección de la escuela, a la que convirtió en un krauso-institucionismo.

El influjo de las filosofías positivistas en el último cuarto del siglo XIX afectó no sólo a las
tendencias racionalistas que debatieron en el Ateneo sobre sus consecuencias morales y políticas, sino
también a las figuras tradicionales y a su confrontación con aquellas. La reacción católica tendente a
restaurar la tradición, se replanteó en los cauces historicistas de Menéndez Pelayo, o en los términos
tomistas del cardenal Ceferino González (1831-1895) y otros que identificaban la filosofía perenne del
Doctor Angélico con nuestra filosofía tradicional por excelencia.

Merced al reconocimiento otorgado al tomismo por el Papa Leon XIII en su encíclica "Aeterni Patris"
(1879), se promovió la edición de las obras de Santo Tomás, así como el estudio de las mismas en
universidades como la Gregoriana de Roma, la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), o la Universidad
de Friburgo (Suiza). En el período de entre siglos se sucedieron varias generaciones de tomistas que
alimentaron la red escolástica de la Iglesia en España.

La segunda dialéctica invertida de los tiempos contemporáneos con los defensores de la tradición,
ya en el siglo XX, fue la reacción de la cultura nacional católica y su escolástica frente a los intelectuales
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del 98, en especial Unamuno, y frente al programa de modernización filosófica, protagonizado por José
Ortega y Gasset (1883-1955), y los miembros de su primera escuela: Morente, Zubiri, Gaos.

Ortega y Gasset que había rechazado todo proyecto de renovación histórica de la tradición, era
plenamente consciente de que su programa rupturista de modernización filosófica pasaba por su adecuada
incorporación en alguna tradición contemporánea desde la que crear una filosofía española actual.
Formado en Marburgo, hizo suya y de su Escuela la gran tradición filosófica alemana que reaccionó
contra el positivismo de las ciencias históricas y desembocó en la Fenomenología. Esta incorporación no
fue una mera recepción académica y sucursalista, sino la reformulación de un vitalismo fenomenológico
al servicio de la reconstrucción liberal de la ciudadanía. Ortega trabajaba desde los problemas de esa
tradición alemana, en el planteamiento y desarrollo de su vitalismo racionalista y, simultáneamente, en su
formulación y difusión urgente. Por eso la expuso en los cauces de la lección, del ensayo, incluso del
artículo periodístico; pero no logró tematizarla en la forma escolar del tratado. Los tradicionales del
tomismo íntegro que dominaban la red filosófica de la Iglesia, no sólo rechazaban el vitalismo orteguiano,
sino  que menospreciaban sus formas filosóficas literarias.

La Guerra civil desplazó de su lugar privilegiado, en el centro de la institución filosófica española,
a la Escuela de Ortega que se desmembró, pasando sus discípulos al exilio, al ámbito privado o a ocupar
zonas periféricas, incluso marginales de la misma. Al acabar la Segunda Guerra mundial, la facultad que
la había contenido en su núcleo, se había convertido ya en el centro de irradiación de la filosofía tomista
que demandaba la cultura nacional católica imperante. La ciudadanía católica se impuso por decreto en la
Dictadura militar franquista.

En los años del tardo Franquismo, posteriores al concilio Vaticano II, decisivos en la configuración
de nuestra institución filosófica actual, la filosofía orteguiana fue eclipsada por las nuevas recepciones
que alimentaron las tendencias hipercríticas o cientificistas de los profesores de filosofía más jóvenes.
Todos cifraban el futuro de la filosofía española en una subida de nivel histórico, merced al mejor
conocimiento de la historia de la filosofía, o a la recepción de las últimas tendencias y escuelas: la
analítica anglosajona, el marxismo continental, el post-estructuralismo francés, etc. Desde los años
ochenta nuestra filosofía académica entró en un impasse hermenéutico entre el formalismo analítico y la
fragmentación postmoderna.

Me parece cuando menos sorprendente que la tendencia contemporánea hacia la libertad política y
el progreso convirtiera el curso de la filosofía en la España del período en una sucesión compleja de
recepciones de corrientes o escuelas occidentales que, sometidas a la reacción de tendencias tradicionales
irreductibles, se han ido superponiendo unas a otras con el curso de las generaciones. Recepciones de
pensamiento ajeno, han sido todas las filosofías que han discurrido en español durante ese período
sediento de libertad.

Permítanme concluir esta reflexión histórica con su correspondiente consideración historiográfica.
La contemporaneidad es libertad y progreso, a los que se debe por consiguiente el historiador de lo
contemporáneo. Pero, sin tomarse demasiadas libertades, pues el historiador no es el señor del tiempo que
reconstruye a voluntad el sentido histórico, sino más bien el servidor del mismo que pone de manifiesto el
peso específico del pasado en las presentes tendencias de futuro.

Los fundadores de la historia de la filosofía española fueron historicistas católicos, convencidos del
valor permanente de la tradición preilustrada interrumpida, y que intentaron restaurar el pasado filosófico
realmente acontecido desde sus fuentes históricas.  Su legado se depositó en el plan de la Historia de la
Filosofía española que Bonilla San Martín diseñó y desarrolló parcialmente en la Restauración, y que fue
completado hasta los siglos XVI y XVII por otros historiadores en el período nacionalcatólico.

Sin embargo, en la Edad de Plata de la cultura española quedó sepultada la tradición histórica que
Menéndez Pelayo se había tomado la libertad de reinventar. El krauso-institucionista Giner de los Ríos
opuso a la filosofía oficial que acreditaban los documentos históricos, la auténtica tradición del
pensamiento español, perceptible en la naturaleza y en las artes, especialmente en la literatura libre de la
censura oficial. Esta invención progresista de la tradición de carácter estético-naturalista, quasi mística, es
un precedente de la visión vitalista de la intrahistoria que planteó Unamuno en su obra En torno al
casticismo, y de la aproximación contrafáctica de Ortega a la tradición histórica en su Meditaciones del
Quijote. Por otra parte, la historiografía de escuela, propia de María Zambrano y de la tercera generación
de discípulos de Ortega, Marías y Garagorri principalmente, se hizo eco de la idea de su maestro según la
cual la filosofía española contemporánea habría comenzado con el 98 intelectual, en especial con Ganibet
y Unamuno, y tendría en la Escuela de Ortega y en el Exilio la filosofía española actual.

Los configuradores de la Historia de la Filosofía española en su última institucionalización, desde
los años sesenta del siglo pasado, son a mi juicio deudores de esa concepción de la tradición y de esa
historiografía de escuela orteguiana. Aunque la docencia y la investigación de esa materia han sido un
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campo plural de estudios sobre el pensamiento español, de facto ha predominado una historiografía
progresista, centrada en la contemporaneidad, que reduce la filosofía a la cultura, concibe ésta como
ideología y la busca en todos sus ámbitos, en especial en nuestra literatura de ideas. Así la historia de la
filosofía española se ha institucionalizado de manera dislocada de la Historia de la Filosofía sin más, y un
tanto devaluada con respecto a la misma. Tal vez esta historiografía se ha tomado demasiadas libertades
frente a la filosofía española -una tradición filosófica ni se encuentra, ni se puede construir desde la
literatura-, y frente al hecho paradójico de que parece haberse convertido en un pensamiento ajeno.
¿Cómo va a ser libre una sociedad vieja que carece de tradiciones filosóficas contemporáneas? ¿Cómo
podrá ésta reconstruirlas sin conectarlas con su propia vida histórica?

El historiador de la filosofía española ha de estar atento a las tendencias tradicionales de la filosofía
en español capaces de cimentar nuestra ciudadanía libre en el mundo global, pues la reconstrucción de
estas tradiciones de pensamiento es a mi juicio el sentido de nuestra historiografía filosófica.
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Summary
Bolado G. Paradoxes of Freedom in Contemporary Spanish Philosophy. The liberal tendency incorporated

in Spain by influence of the French Enlightenment produced in contemporary Spanish thought (19th and 20th
centuries) an inverted dialectic between tradition and modernity, of which are figures what we call in this work
paradoxes of freedom. The receptions of modern philosophy that were ruptures with the own tradition generated its
rejection by the reaction of this one and they settled like mere fashions of thought. Keywords: Spanish philosophy,
paradox, Enlightenment, dialectic.
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ALGUNAS REFLEXIONES ORTEGUIANAS
SOBRE ESPAÑA CIEN AÑOS DESPUÉS1

El autor discute la actualidad de la propuesta orteguiana en Vieja y nueva política, y revisa algunas de
sus categorías más problemáticas, como “nacionalización” o “élites y masas”. Cada época tiene sus clásicos
y estos son en buena medida aquellos autores que conectan mejor con la sensibilidad y las creencias del
tiempo, las cuales son muchas veces incompatibles y hasta inconmensurables con las de otra. Desde este punto
de vista, el trabajo defiende que la filosofía práctica de Ortega y especialmente su reflexión sobre España son
de rabiosa actualidad en el presente.

En los días pasados, dándole vueltas a aquello que quería contar en esta breve intervención para dar
pie al diálogo posterior, me topé con la dificultad de tener que elegir solo alguno de los numerosos hilos
de la variada, compleja y casi siempre lúcida reflexión de Ortega sobre lo político. Alguien podría decir
que eso no debería sorprendernos. Ortega es mayoritariamente un filósofo de la acción, de la praxis, un
pensador que codifica su peculiar filosofía primera desde la idea de vida como proyecto, como recreación
y descubrimiento de la identidad individual y colectiva, y, en ese sentido, no podría, desde sus mismos
presupuestos filosóficos, y dado el tiempo que le tocó vivir, dejar de abordar los asuntos cruciales que
tienen que ver con la política.

Ciertamente esto es así, pero también podría darse la circunstancia de que, aceptando, y yo lo
hago, esa caracterización de Ortega como filósofo de la acción, sus textos fueran poco interesantes para
los individuos del siglo XXI. El propio pensador madrileño nos enseñó que todas las épocas históricas no
son compatibles entre sí, que la sensibilidad que preside un tiempo determinado es en muchos casos

1 Este texto fue leído el 9 de julio de 2014 en el curso de verano celebrado en El Escorial bajo el título, Ortega y
Gasset: Liberalismo, Nacionalismo, Autonomismo y Federalismo (En el centenario de la generación de 1914).
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inconmensurable con la de otro, que la historia es una sucesión de sistemas de creencias que nacen y
mueren, marcando para aquellos que las viven perfiles, problemas e intereses diversos muchas veces
escasamente conciliables.

Eso quizás explique, en parte, por qué decaen y son ignorados ciertos autores de gran relevancia
en un período determinado, incluso pasados unos pocos años, y otros, ampliamente olvidados, resurgen
en momentos que parecen serles más afines. Por ejemplo, Max Scheler, de especial importancia para
comprender la obra de Ortega, pasó de ser una de las vedettes filosóficas mundiales a una marginalidad
creciente. Su pensamiento profundamente antiliberal, su organicismo comunitario, su peculiar y en
algunos momentos exacerbado catolicismo y su radical antipluralismo dejaron de encajar en el mundo
posterior a la segunda guerra mundial. Sin embargo, ha experimentado un cierto revival desde hace unos
años de la mano de ciertas críticas comunitaristas al liberalismo.

El mismo Ortega sufrió ampliamente la inactualidad de su pensamiento primero en el franquismo
y más tarde en la universidad que transitó de la dictadura a la democracia. Las razones son complejas y
variadas y ahora no puedo entrar en algunas de ellas, pero usando un pincel de trazo grueso creo que no es
muy desacertado afirmar que en esos dos momentos clave de nuestra historia reciente el proyecto
filosófico y político de nuestro pensador encajaba escasamente con la sensibilidad mayoritaria de la
cultura franquista o con las aspiraciones intelectuales y políticas de los jóvenes aprendices de filósofos de
los 60 que enseñaron a estudiantes de finales de los 80 como yo que Ortega era, en el mejor de los casos,
un buen periodista y ensayista brillante de circunstancia, pero no un pensador comme il faut, alguien que
realmente fuera a decirnos cosas interesantes que nos ayudaran a entendernos a nosotros mismos y al
tiempo que nos había tocado vivir.

Vista desde hoy y con algo de distancia, me parece que empieza a existir ya un cierto consenso
sobre el profundo desgaste de esa lectura. El país ha cambiado y parece que una parte importante de sus
pensadores, intelectuales y público culto en general ha vuelto a conectar con Ortega. Aunque estamos
lejos de una normalización completa de su filosofía, vuelve a ser ampliamente citado de modo no
vergonzante y estudiado con interés por los intelectuales de la derecha y la izquierda. Es más, y
centrándonos en el ámbito de la reflexión política que protagoniza este curso, no son pocos los que
comienzan a considerarlo una cifra interpretativa esencial de nuestra historia reciente y, en esa medida, un
autor imprescindible para comprender nuestro presente. Y es que Ortega reflexionó ampliamente desde la
filosofía sobre algunos de los problemas más acuciantes de España y Europa: la crisis de la política y los
males de la democracia en una cultura dominada por el humano masa; la grandeza y miseria del
liberalismo; la importancia y los problemas del socialismo; los peligros del particularísimo y de lo que
hoy llamaríamos nacionalismo excluyente, pero también de las quimeras utópicas de un universalismo
abstracto que desculturaliza y deshistoriza a los miembros de una comunidad, etc. Tan amplia ha sido su
reflexión sobre la esfera de lo político, que podemos decir sin demasiado temor a equivocarnos que no
hay un gran tema de la filosofía política contemporánea que no haya sido tocado de alguna y otra forma y
con soltura por nuestro pensador. Y lo bueno para nosotros es que lo hace, como sostiene él, desde esta
esquina de Europa, es decir, teniendo en cuenta la historia y perspectiva española. Eso, acompañado de un
estilo brillante y un excepcional domino de la escritura que sabe realmente cómo impactar en el lector,
hace que sus textos, después de pasar una larga travesía del desierto, hayan cobrado de nuevo una
excepcional relevancia e interés al destilar una serie de ideas que han vuelto a conectar con la sensibilidad
presente, dando numerosas y provocativas claves sobre cómo y por qué nuestro mundo ha llegado a ser el
que es y qué podríamos hacer para cambiarlo. Yo me voy a fijar solamente en un ramillete de ellas, en
aquellas que se constelan alrededor de su distinción entre Vieja y Nueva política, teniendo especialmente
presente las resonancias que semejante distinción puede provocar en un lector actual.

Como el título de la mesa es “Reflexiones orteguianas para el mundo de hoy”, voy a aprovecharme
de la ambigüedad de la enunciación. Mis reflexiones “orteguianas” se basarán, por supuesto, en las tesis
del filósofo, pero siguiendo la senda de la hermenéutica contemporánea, habrá igualmente una clara
apropiación de las mismas, es decir, una lectura particular que quizá las lleve por derroteros que
extrañarían al propio autor y que seguro que no compartiría del todo.

Cuando uno relee desde el tiempo presente Vieja y nueva política, la famosa conferencia
pronunciada en el Teatro de la Comedia el 23 de marzo de 1914 y que en su momento sirvió como
manifiesto político de su generación, no puede menos que sorprenderse por la actualidad de un texto
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escrito hace 100 años. También le invade un cierto sentimiento melancólico al ver que algunos problemas
con los que se enfrentaba el país por entonces siguen más vivos que nunca, a pesar de que sería muy
injusto no reconocer los enormes avances realizados en el período democrático reciente.

Y entrando ya en materia, ¿cuál es el asunto principal del que habla Vieja y nueva política? Pues ni
más ni menos que de lo que hoy genérica y vagamente denominamos “la crisis de la política”, es decir, la
incapacidad creciente de los actores sociales y políticos oficiales, así como de las instituciones que
encarnan, para conectar con la opinión pública y sus demandas. Dice Ortega retratando la situación de
España en 1914: “No se trata de que un gobierno se haya apartado en un asunto transitorio de legislación
o de ejercicio autoritario de la opinión pública, no; es que los partidos íntegros de que esos gobiernos
salieron y salen, es que el Parlamento entero, es que todas aquellas Corporaciones sobre que influye o es
directamente influido el mundo de los políticos, más aun, los periódicos mismos, que son como los
aparatos productores del ambiente que ese mundo respira, todo ello, de la derecha a la izquierda, de arriba
a abajo, está situado fuera y aparte de las corrientes centrales del alma española actual. [Y un poco más
adelante] Lo que afirmo es que todos esos organismos de nuestra sociedad —que van del parlamento al
periódico y de la escuela rural a la universidad—, todo eso que, aunándolo en un nombre, llamaremos la
España oficial, es el inmenso esqueleto de un organismo evaporado, desvanecido, que queda en pie por el
equilibrio material de su mole, como dicen que después de muertos continúan en pie los elefantes”.

Esa España oficial a la que el pensador madrileño dirige tan duras palabras es, de todos es
conocido, la España de la Restauración, un período sometido hoy a una amplia revisión histórica, pero del
que parece difícil negar su enorme corrupción, su cierta propensión al autoritarismo, la incapacidad para
abordar de verdad problemas cruciales como la reforma agraria o su instalación en la mentira electoral
mediante el turnismo de los partidos políticos. Y lo interesante de ese fragmento, más allá de las posibles
exageraciones y las matizaciones legítimas que hoy se le puedan hacer, es la autopercepción de los
contemporáneos de ese régimen de estar instalados en una ficción, en una fantasmagoría, como le gustaba
decir a Ortega, en la que las élites del sistema en su conjunto habrían terminado por crear un mundo
paralelo desconectado de los ciudadanos y de las realidades que vivían. Ese era precisamente el gran
problema, la interrupción de la necesaria ósmosis entre la sociedad y quienes se encontraban en sus
instituciones más representativas a todos los niveles. Un problema que se agravaba en una nación, la
española, cuya sociedad civil era casi inexistente y en donde los partidos políticos habían tendido a
suplantarla en todos los órdenes. Ese sistema de partidos acabó entonces por creer, incluso de modo
sincero, que todo marchaba razonablemente bien, y se sorprendió cuando comenzó a emerger el malestar
social, al que terminó tratando como un mero asunto de orden público. Pero la realidad, dice Ortega en su
texto, es tozuda; no se puede gobernar permanentemente contra la opinión pública o sin tenerla en cuenta,
no se puede vivir constantemente de y en las propias ficciones sin pagar un alto precio. Por eso, a pesar de
todo el poder institucional del que gozaba el régimen de la Restauración, el sistema iba camino del
desmoronamiento, del colapso, pero de un colapso o desmoronamiento que se producía desde dentro.
Vuelvo a citar a Ortega: “Los partidos tienen a su clientela en los altos puestos administrativos,
gubernativos, pseudotécnicos, inundando los Consejos de administración de todas las grandes Compañías,
usufructuando todo lo que en España hay de instrumento de Estado. Todavía más, esos partidos
encuentran en la mejor prensa los más amplios y más fieles resonadores. ¿Qué les falta? Todo lo que en
España hay de propiamente público, de estructura social, está en sus manos y, sin embargo, ¿qué ocurre?..
Ocurre que no pueden vivir… Los partidos viejos no necesitan que vengan nuevos enemigos a romperles,
sino que ellos mismos, abandonados a sí mismos, aun dentro de su vida convencional, no tienen los
elementos necesarios para poder ir tirando. ¿Veis como esta España se derrumba por sí misma? Lo mismo
podría decirse de todas las demás estructuras sociales que conviven con esos partidos: de los periódicos,
de las Academias, de los Ministerios, de las Universidades, etcétera, etcétera. No hay ninguno de ellos
hoy en España que sea respetado… La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas
que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen
marchar unos ministerios de alucinación…[y su conclusión es]: toda una España —con sus gobernantes y
gobernados—, con sus abusos y sus usos, está acabando de morir”.

Trasladémonos ahora de 1914, fecha en la que, como sabemos, fue escrita Vieja y nueva política,
al momento presente. ¿No resuenan bastantes de los males descritos por Ortega en aquella época muy
actuales, y no me refiero sólo a los de la corrupción? ¿No hay un descrédito bastante generalizado de los
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partidos políticos tradicionales, tanto a la derecha como a la izquierda? ¿No está una gran parte de la
prensa en horas bajas por entender los ciudadanos que en vez de una fiable y plural fuente de información
y debate se ha convertido mayoritariamente en una mera correa de transmisión de los partidos? Si un
marciano viniera a la tierra y leyera El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, La voz de Galicia, El
País o Infolibre, ¿no sacaría en conclusión que tales periódicos describen universos paralelos o que sus
lectores son un conjunto de seres con amplios problemas de esquizofrenia? ¿No seguimos teniendo una
sociedad civil demasiado débil y colonizada por organismos vinculados a la política oficial? ¿No hay
también un amplio descrédito de las instituciones culturales, empezando por nuestras universidades,
siempre puestas en cuestión curiosamente por el ministerio que debería velar por su excelencia? ¿Y qué
decir de nuestras Corporaciones o Empresas, sobre todo las grandes, así como de los bancos, prestos a
hacer hincapié día sí día no en sus códigos de buenas prácticas, ampliamente desmentidos por la realidad,
y dispuestos a rivalizar en la “compra” de las agendas de antiguos presidentes y ministros en general? Y
por fin, ¿no tenemos también hoy, por lo menos entre lo que podría denominarse, siguiendo al propio
autor, la “España joven”, una sensación de fin de ciclo, de cambio de sensibilidad, de necesidad de
renovar nuestra democracia? , ¿y no hay también una gran resistencia al cambio por parte de los partidos
políticos y sus instituciones colaterales? En suma, ¿no está más presente que nunca en la cabeza y el
corazón de muchos de nosotros esa diferencia entre la España oficial y la España vital, entre la Vieja
política, los viejos usos, y las ansias de que emerja una nueva forma de hacerla que conecte de nuevo al
ciudadano con sus representantes?

Soy consciente de que cuando uno realiza extrapolaciones históricas de un siglo, de 1914 a 2014,
corre amplios riesgos interpretativos. La distancia es mucha y el país, ya lo he dicho, ha cambiado, tras la
negra y triste dictadura franquista, para bien. Y sin embargo…

Además el propio autor del texto que ahora me ocupa, nos enseñó, y él también practicó, la necesidad
de realizar en filosofía, y en toda labor intelectual que se precie, hipótesis de trabajo arriesgadas. Sólo
saliéndonos de la cuadratura establecida, de los caminos ya trillados, podremos decir algo que quizá sea
interesante. Me parece, además, que el “y sin embargo…” dicho hace un momento tiene un razonable peso
argumental. No se trata de hacer de Ortega un representante del 15 M o de Podemos, pero tengo la
impresión, y esto es desde luego una pura especulación por mi parte, de que prestaría a tales fenómenos,
seguro que desde el desacuerdo en los proyectos y las soluciones que proponen, la atención y el respeto que
se merecen como clara manifestación extrema de un cambio de sensibilidad en la sociedad Española. No
hay que olvidar que, tal y como hemos visto, el Ortega del 14 le estaba diciendo de algún modo a las cortes
generales de su época y al mundo que ellas encarnaban: “no nos representan”.

Pero vayamos ahora, muy a vuela pluma, del diagnóstico y retrato de la situación de 1914, y su
paralelismo con la de 2014, a la solución que proponía Ortega para superar con bien los males de España
y veamos sus posibles virtualidades y opacidades hoy.

A la altura 1914 Ortega entiende que la misión de su generación es lanzar un nuevo proyecto de país
que debería servir para salir del marasmo y la atonía vital en la que se encontraba el enfermo. Tal proyecto
lo denominó, genéricamente, nueva política. La mencionada nueva política no era en ningún caso, ni
primariamente un intento de conquistar el gobierno para hacer una reforma desde arriba, al margen de los
españoles. Eso es lo que había sido, en el mejor de los casos, la Restauración, con los resultados ya
conocidos. No, se trataba de poner en forma el país revitalizando la sociedad civil, es decir, promoviendo la
libre espontaneidad creativa de los ciudadanos, y educando al pueblo desde una nueva actitud histórica que
sabe que una democracia sólo puede funcionar correctamente si cuenta con una opinión pública bien
temperada que esté en sintonía con sus instituciones. Es decir, la ya mencionada y necesaria ósmosis entre
Estado y sistema político —con sus partidos— y los ciudadanos quebrada en la Restauración.

Ese carácter constituyente de un nuevo modo de hacer política, la necesidad de un nuevo gran pacto
entre los españoles que ponga el estado a su servicio debería estar presidido, según Ortega, por los ideales
de justicia y eficacia. Por eso el texto es una gran llamada a los nuevos profesionales de la sociedad del
momento, a los médicos, economistas, ingenieros, profesores, poetas o industriales de la nueva generación.
Ellos estarían destinados a romper “la incompetencia estructural de España”, a modernizar la nación, pero
siempre, y eso es crucial, bajo parámetros de justicia. Ortega caracterizará a ese proyecto político como
liberal, aunque hoy habría que avecindarlo más bien a un tipo peculiar de liberalismo socialista, pues
“incluye en sí, naturalmente, todos los principios del socialismo y del sindicalismo en lo que estos tienen de
no negativos, sino de constructores”. Los reparos de la última frase se explican porque una de las cosas que
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más teme del socialismo el autor del ensayo es, a parte de su propensión al estatismo, su internacionalismo,
doctrina que le parece utópica en el mal sentido de la palabra, pues la vida de los humanos siempre se da en
una circunstancia, en una historia y una tradición que cambia y evoluciona, ciertamente, pero marca
claramente los perfiles de la comunidad, sus problemas y soluciones.

En este sentido, el proyecto, llamémoslo así, liberal socialista del Ortega de 1914, y esto es algo que
será constante en su reflexión política sobre España, es también esencialmente un proyecto nacional y
nacionalizador frente a uno de los grandes males que nos aquejaban por aquel entonces, el particularísimo,
que no sólo afectaba a los nacionalismos excluyentes, sino a amplias capas de la población —desde los
empresarios a los religiosos dirá el pensador—, que terminan haciendo la guerra por su cuenta y
confundiendo la parte con el todo, es decir, sus ideas sobre la nación, el trabajo, la moral o la creencia en
Dios, con la de la totalidad de los españoles, lo que no ocasiona otra cosa que conflicto, discordia,
fragmentación y disolución de cualquier proyecto viable de país. Se trataría, entonces, y entiéndase bien la
metáfora, de hacer con ese socialismo liberal una especie melting pot español que vertebrara las tendencias
centrífugas de la nación a todos los niveles en un proyecto realizable y atractivo para sus participantes.

Hasta aquí el retrato comprimido, pero creo que no del todo infiel, de la propuesta de solución
orteguiana a los males de España en 1914. ¿Podemos aprovechar algo de la misma en 2014? Eso es lo que
me gustaría discutir con mis compañeros de mesa y con todos ustedes. Adelanto dos reflexiones que quizá
consideren que merezca la pena debatir:

I. Creo que una de las partes que peor ha envejecido del proyecto de 1914, parte que se mantendrá e
incluso se exacerbará con el paso del tiempo, no tiene que ver con su amalgama peculiar entre liberalismo y
socialismo, sostenida hoy por muchos, sino con la idea nacionalizadora que está detrás de la misma y la
forma en que está articulada. Es verdad que nacionalizar significa en Ortega, al menos en la teoría, lo
contrario del nacionalismo. Nacionalizar es integrar, vertebrar aquello que está desunido. En este sentido, la
nacionalización sería el instrumento para llegar a un gran acuerdo y no habría nada que objetar, aunque la
palabra quizá no sea la más adecuada hoy en día. El problema, tal y como yo lo veo, son las bases sobre las
que debería producirse esa integración de lo dispar que fragua en proyecto común. Y en este punto Ortega
no hablará sólo de liberalismo y socialismo o de cierta historia compartida, sino que en bastantes ocasiones
se referirá a España en términos cuasi organicistas, schelerianos, como si existiera algo así como un “fondo
insobornable” de lo español, una “energía profunda histórica de que vive todo estado y toda ley porque ella
lo alimenta, lo lleva y lo dirige constantemente”, “una unidad nacional incondicional y previa”, un alma de
España que significativamente sería el “núcleo metafísico” último sobre el que descansaría su rechazo del
modelo federal en los dos discursos que pronuncia en las Cortes sobre el Estatuto Catalán. Desde esos
presupuestos, siempre altamente castellanocéntricos, es difícil que las otras sensibilidades nacionales que
habitan el país y que están ahí para quedarse puedan encontrar acomodo.

II. La otra parte del proyecto que me parece problemática en 2014 tiene que ver con la forma en
que Ortega entiende la construcción de la osmosis necesaria entre opinión pública e instituciones
políticas. Creo que su teoría de las masas y las minorías, presente en este texto y que alcanzará
posteriormente un desarrollo más pleno, lastra grandemente la arquitectura del proyecto y las
posibilidades de una democracia más participativa, que es lo que hoy se reclama, al asumir como
presupuesto último que la masa no tiene una verdadera capacidad para el juicio político. Por decirlo de
otra manera, la categoría de masa expulsa de alguna forma en Ortega a la de ciudadano, y eso le hará
sospechar de cualquier modelo democrático que de un protagonismo más directo a los ciudadanos en
detrimento de la autonomía de sus representantes.

Termino ya. Al inicio de esta intervención, y antes de entrar en materia, hice un pequeño excurso
sobre la actualidad e inactualidad del pensamiento de los filósofos, sobre por qué algunos de ellos parecen
estar en plena vigencia en un momento histórico determinado y decaen irremisiblemente en otro.
Apuntaba yo entonces la idea de que no es descabellado pensar que cada época tiene sus clásicos y que
quienes sean estos en cada momento puede depender en buena medida de su capacidad para conectar o no
con las creencias del tiempo, con la sensibilidad de una época que muchas veces es incompatible y hasta
inconmensurable con la de otra. Pues bien, en los minutos precedentes espero haber mostrado con algo de
eficacia que Ortega es un pensador de rabiosa actualidad en la España presente. Y como decía un viejo y
querido maestro, Javier Muguerza, en nuestro país tenemos a veces una cierta tendencia no a ser
cosmopolitas, sino cosmopaletos. Olvidar hoy a Ortega en la reflexión política que se hace desde este
rincón del mundo que nos ha tocado en suerte habitar no puede recibir apelativo más exacto.
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Summary
Díaz Álvarez J. M. Some Orteguian Reflections on Spain: Hundred Years after. The author discusses the

relevance of Ortega’s proposal in Vieja y nueva política, and reviews some of his most problematic categories, such
as "nationalization" or "elites and masses". Each period has its classics and these are largely those authors who
connect better with the sensitivity and beliefs of time, which are often incompatible and even incommensurable with
those of another. From this point of view, the work argues that the practical philosophy of Ortega and especially his
reflection on Spain are really actual nowadays. Keywords: Ortega y Gasset, reflection, Spanish philosophy.
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ORTEGA Y EL PROBLEMA DE LA INTUICIÓN.
LA EFICACIA DEL INTUICIONISMO EN LA ESCUELA DE MADRID

Resulta un hecho historiográficamente probado la decisiva influencia de la filosofía fenomenológica tanto
en Ortega como Zubiri; un hecho comprobado y reconocido además por ellos mismos en diferentes ocasiones y
en distintas etapas de su desarrollo intelectual. Junto con Ortega y con Zubiri podemos añadir igualmente a
Manuel García Morente, a José Gaos, a María Zambrano o a Julián Marías. Todos ellos conforman la, así
llamada, Escuela de Madrid. Consecuentemente, mi interés ha sido el de investigar hasta qué punto este
principio de todos los principios que es la intuición fenomenológica fue o no aceptado por todos, con qué
alcance y para qué ámbito de conocimiento. De la misma manera que Ortega a principios del siglo pasado,  me
daría por satisfecho si lograra iniciar entre nosotros la discusión de este asunto: la influencia del intuicionismo
en la Escuela de Madrid, con el deseo de que ofrezca un novedoso tema de investigación, nuevo objeto de crítica
y discusión. Palabras clave: Ortega, intuicionismo, Brouwer, fenomenología, Zubiri, Zambrano.

§1
Un nuevo principio

En el año trece, 1913, Ortega leyó un breve “Discurso de Apertura”1 como inicio   de unas Jornadas
en la Asociación Española para el progreso de las ciencias. En este Discurso puede leerse lo siguiente2:

“Muy varias y hondas son las discusiones que motiva este nuevo principio de la intuición,
establecido por Husserl. Su misma novedad hace que todavía no se vean bien claros sus límites
y su constitución. Yo me contento con iniciar entre nosotros el tema con el deseo de que
ofrezca materia a la polémica en las asambleas de años posteriores.
Tal vez se abre con el principio de la intuición una nueva época de la Filosofía”.

El término filosófico intuición es uno de esos conceptos que nuestra tradición ha sobrecargado de
significados diferentes, muchas veces contrarios o incompatibles unos con otros. De modo muy
general, este vocablo se emplea para describir una visión directa e inmediata de una realidad o de una
verdad sin la intervención o la ayuda de ningún elemento previo o intermediario entre la visión y lo
visto. Así, lo más frecuente ha sido contraponer el pensamiento intuitivo, ό al pensamiento
lógico-discursivo, ¦, o dicho de otra manera, contraponer la simplicidad iluminadora de la
intuición a la complejidad formal de la deducción. El transcurso de la Historia de la Filosofía podemos
encontrar convencidos intuicionistas como Platón, como Descartes o como Schelling o Bergson frente a
decididos logicistas como Aristóteles, Leibniz o Bertrand Russell. Los primeros comparten la certeza
de que la intuición resulta el modo más adecuado de conocimiento y los segundos la crítica de que la

1 ORTEGA Y GASSET, J.: Obras Completas. Editorial Taurus Fundación Ortega y Gasset. Madrid.2005.Citamos
como OC seguido del volumen y página de esta edición. OC I 334 y OCI, 642-652.

2 OCI, 652
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intuición no garantiza siempre y para todos los posibles casos un resultado válido o apodícticamente
seguro. Más aún, sucede que guiarnos por la intuición nos lleva necesariamente hacia el irracionalismo.
En cualquier caso, Ortega quiso dejar bien aclarado que si, nuevamente, habría de emplearse el término
intuición, tendría que ser dentro del ámbito de la recién aparecida –por entonces—filosofía
fenomenológica, novísima corriente de pensamiento que Husserl estaba llevando acabo, frente al neo-
kantismo de Marburgo, hace ahora poco más de  un siglo. En efecto, para Husserl había que:

“Dejarse de teorías absurdas y reconocer que no hay teoría concebible capaz de hacernos errar
en punto al principio de todos los principios: que toda intuición en que se dé algo
originariamente es fundamento de derecho del conocimiento; que todo lo que se nos brinda
originariamente en la intuición, hay que tomarlo simplemente como se da, pero también sólo
dentro de los límites en que se da”1.

La fenomenología, como sabemos, reivindica no una explicación al modo de las ciencias
empíricas, sino una mera descripción de fenómenos. En la fijación terminológica que acompaña la
descripción de esos mismos fenómenos, Husserl emplea, junto con begreifen, los términos Auffassung y
Erfassung que pueden ser traducidos por aprehensión y cuya referencia inmediata no es sino la
intuición; por ejemplo, en la investigación quinta puede leerse:

“A cada modo lógicamente distinto de representar intelectualmente un objeto, corresponde una
variedad de intención. Considero --escribe Husserl-- también incontestable que solo podemos
saber de todas  estas diferencias porque las intuimos en su caso particular, esto es, las
aprehendemos de un modo inmediato y adecuado, las reducimos a conceptos, comparándolas, y
por ende, hacemos de ellas objetos de intuición y de pensamiento en actos de distinta especie.”2

La lógica pura y la teoría fenomenológica del conocimiento llevan consigo el ideal de una
filosofía estricta, el ideal gnoseológico de una ciencia rigurosa, que además de la intuición como el
primero de sus principios contenga en sus descripciones una evidencia plena. Husserl, como
extraordinario matemático que fue, no dudó en escribir al comienzo de sus Prolegómenos a la lógica
pura que “todo auténtico conocimiento y, particularmente, todo conocimiento científico descansa, en
último término, en la evidencia; hasta donde llega la evidencia llega el concepto de saber”,3 incluso
afirma que o se admite la posibilidad de tales principios, intuición y  evidencia o tendríamos que
aceptar sin ninguna posibilidad de refutación o de alternativa, la recaída en el  escepticismo. 4

Resulta un hecho historiográficamente probado la decisiva influencia de la filosofía
fenomenológica tanto en Ortega como Zubiri; un hecho comprobado y reconocido además por ellos
mismos en diferentes ocasiones y en distintas etapas de su desarrollo intelectual. Junto con Ortega y
con Zubiri podemos añadir igualmente a Manuel García Morente, a José Gaos, a María Zambrano o a
Julián Marías. Todos ellos conforman la, así llamada, Escuela de Madrid. Consecuentemente, mi
interés ha sido el de investigar hasta qué punto este principio de todos los principios que es la intuición
fenomenológica fue o no aceptado por todos, con qué alcance y para qué ámbito de conocimiento. De
la misma manera que Ortega en aquel Discurso de apertura, yo me daría por satisfecho si lograra
iniciar entre nosotros la discusión de este asunto: la influencia del intuicionismo en la Escuela de
Madrid, con el deseo de que ofrezca materia y nuevo objeto de estudio.

§2
La intuición intelectual pura

En su curso de Introducción a la Filosofía5, García Morente pedía a todos aquellos aventajados
alumnos suyos que su tarea, su “hacer” –el de todos-- había de centrarse en “vivir la filosofía”. ¿En qué
sentido? ¿Con qué alcance? Se trata de adentrarse en la Filosofía de la misma manera que, por vez

1 HUSSERL,E.: Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Traducción de José
Gaos. Fondo de Cultura Económica. México,1949 [1ªed] Ideen I § 24.

2 HUSSERL,E.: Investigaciones Lógicas. Traducción de Manuel García Morente y José Gaos. Revista de
Occidente.Madrid,1976. Citamos como LU,V § 14

3 LU, Prolegómenos I §6
4 LU, Prolegómenos VI § 40
5 MORENTE,M.: Lecciones Preliminares de Filosofía. Editorial Porrúa, México,1992 pág,13 y ss
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primera, se recorre asombrado una inmensa ciudad tan hermosa y monumental como desconocida.
Podemos tener una idea previa de lo que es la Filosofía como podemos contar con un mapa para
recorrer las principales avenidas de una ciudad pero “vivir, vivir la realidad filosófica, es algo que no
podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista… sean
ustedes viajeros del continente filosófico”. Por lo tanto, no se puede adelantar una idea cierta de
Filosofía antes de haberla vivido, pues ni podría tener sentido ni podría resultar inteligible –por muy
claros o bien precisos que fueran los términos de su definición formal--. Se trata pues de vivir
meditando la Filosofía, luego probar a determinar con exactitud su naturaleza, su perfecta significación.

Comenzaba don Manuel su lección acerca del método de la Filosofía señalando a sus estudiantes
que es la intuición, sin duda, lo que insistentemente se presenta en la historia del pensamiento
filosófico como método principal pero ha sido en las épocas moderna y contemporánea cuando se ha
convertido sin duda como el método fundamental. Fue Descartes el que primero alcanza en su idea de
cogito a la intuición primordial, primaria, de la que luego parte para reconstruir todo el sistema de su
filosofía. Descartes hace, pues, de la intuición “el método primordial de la Filosofía”1. Por diferentes
que sean las maneras de referirse a la intuición, toda forma de ella se contrapone al conocimiento
discursivo. La palabra discursivo lleva implícita la serie de esfuerzos sucesivos que, indirectamente,
acaban dando cuenta de la esencia de algo: “en vez de ir el espíritu recto al objeto, se pasea, por decirlo
así, alrededor del objeto, lo considera y contempla en múltiples puntos de vista”. Frente al largo rodeo
del pensamiento discursivo, Morente opone la intuición: un solo acto de la inteligencia que “se lanza
sobre el objeto, lo fija, lo determina por una sola visión del alma”.

A través de la intuición se aprehende la cosa de forma inmediata, directa; a través del
razonamiento discursivo y al cabo de ciertas operaciones lógicas, se entiende la cosa de forma mediada.
Morente distingue entre intuiciones sensibles: las sensaciones visuales del color, por ejemplo, y las
intuiciones que denomina, seguramente sin mucha precisión, espirituales: la evidencia del principio
lógico de no-contradicción, por ejemplo, representa una de esas intuiciones espirituales. Se dan pues
dos modos básicos de intuición, la sensible y la espiritual, cuya diferencia radica en que su objeto no es
objeto sensible, ni se nos da a través de los sentidos, sino que su objeto es abstracto –relaciones de
carácter formal-- y se nos da a través de nuestro espíritu, cartesianamente claro y atento. Ahora bien,
añade don Manuel un tercer modo, estrictamente filosófico de entender, de forma muy técnica, la
intuición y que denomina, seguramente también sin suficiente concreción, intuición real:

“Hay otra intuición que penetra en al fondo mismo de la cosa, que llega a captar su esencia, su
existencia, su consistencia. Esta intuición que directamente va al fondo de la cosa, es la que
aplican los filósofos. No una simple intuición espiritual, sino una intuición espiritual de carácter
formal, a que antes me refería. Y esta intuición de carácter real, esta salida del espíritu que va a
ponerse en contacto con la íntima realidad esencial y existencial de los objetos, esta intuición real,
la podemos dividir a su vez en tres clases, según que en ella, al verificarla, predomine por parte
del filósofo la actitud intelectual, o la actitud emotiva, o la actitud volitiva.”2

La intuición intelectual es la actitud propia del filósofo, la que pone en juego sus facultades
intelectuales, su correlato exacto es el objeto, es pues su correlato objetivo y consiste en la captación
directa, inmediata de lo que el objeto es. La intuición intelectual pura dice Morente que la encontramos
en los ya citados Platón, Descartes y en especialmente en Schelling. Entre los contemporáneos:
Bergson y naturalmente Husserl. En este último caso, la intuición se hallaba en relación de oposición a
conceptos como significación, intención significativa, sentido o abstracción; nuestra capacidad racional
no se reduce al discurso lógico argumentativo, sino que, entre la posibilidad de una intención
significativa pura y su extremo opuesto, un completo sinsentido, caben múltiples estratos que dependen
unos de otros dado que, el pensamiento no abandona nunca su referencia a la base intuitiva que lo
posibilita al mismo tiempo que esta misma intuición solamente adquiere valor en cuanto significada o
en cuanto categorizada.3 Para Bergson la Filosofía no puede tener otro método que la intuición;
cualquier otro método falsearía radicalmente la actitud del auténtico filósofo.  El pensador francés

1 Lecciones,35
2 Lecciones,38
3 GABÁS,R.: La intuición en las Investigaciones Lógicas de Husserl. Anales del Seminario de Metafísica.

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Universidad Complutense de Madrid. XIX. Madrid,1984
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contrapone la actividad intelectual, propia del lógico, del científico o del matemático y la actividad
intuitiva, propia del filósofo; la actividad intelectual considera las cosas que tiene delante como cosas
quietas, compuestos de elementos estáticos que han de poderse componer o descomponer en
ecuaciones, en definiciones meramente formales. La actividad intuitiva busca una realidad diferente,
dinámica –el río heracliteano--, una realidad movediza, un continuo fluir que sólo a medias se deja
atrapar en la metáfora. Y de ella tenemos que escribir un poco en seguida, a continuación. La intuición
fenomenológica de Husserl, explicaba Morente a todos aquellos jóvenes, consiste en fijarse en nuestra
representación de las cosas, de los objetos, sin tener en cuenta [epojé] su carácter psicológico particular
o meramente subjetivo y entonces no buscar en la representación más que lo que tiene de esencial,
intentando hallar lo universal, su esencia. Husserl ha metido en su terminología muchos términos del
pensamiento platónico, tanto que ---bromeaba Morente con sus universitarios—“suelen decir los
estudiosos de la filosofía que a los fenomenólogos no se los entiende porque hablan en griego”.

§3
Intus-legere

Durante su estancia de ampliación de estudios en Lovaina, un jovencísimo Xavier Zubiri dedicó
su tesis de licenciatura a “discutir un poco las nociones modernas sobre el fundamento de la lógica, tal
como han sido presentadas por Ed. Husserl, de Göttingen”1.  En este primer trabajo académico del
pensador donostiarra aparecen citadas y discutidas las principales corrientes de pensamiento filosófico
que Ortega seguramente le había dejado señaladas en su cátedra madrileña de Metafísica, corrientes  de
pensamiento entorno a las primeras décadas del siglo XX como el positivismo, el neokantismo, el
vitalismo de Bergson  así como  el psicologismo (Wundt, Sigwart y otros) aunque vistas desde un
interés muy personal de Zubiri por  las ciencias, especialmente en el ámbito de la matemática, por
ejemplo : la teoría de conjuntos de Cantor, la matemática intuicionista de Poincaré, los avances en la
geometría, el álgebra y el objetivismo de la lógica de Bolzano.

Ahora bien, fue la fenomenología de Husserl la que, según propia confesión, le abrió un campo
propio y autónomo para filosofar. La fenomenología representa una tarea filosófica previa, neutral,
anterior a toda explicación de las ciencias. Lo mismo cabe decirse en el ámbito filosófico, pues antes de
decidir si mi conocimiento lo es de algo real que se me presenta a la conciencia --tesis del realismo
ingenuo-- o si mi conocimiento pone las condiciones subjetivas para que se den los objetos a la
conciencia -- tesis del subjetivismo de la modernidad--, antes de decidir entre lo real y lo subjetivo hay
que ponerse de acuerdo sobre qué sea conocer, a diferencia de sentir, querer, hacer etc. Por lo tanto, se
necesita algo más fundamental y previo a toda explicación, una fenomenología del conocimiento, sobre
la cual, por ser intuitiva e infalible, posibilite un acuerdo entre todos, subjetivistas y realistas. Se trata
de que “el conocimiento como fenómeno objetivo es un hecho innegable”.2 No se pretende sólo
explicar causas sino describir cómo el fenómeno de la conciencia, lo que se aparece tal como aparece,
supone siempre un “ser latente, el cual sería la realidad”. Esta separación entre ser aparente/ ser real
nada tiene que ver con la contraposición dualismo moderno versus realismo antiguo o cualquier otro
tipo de realismo con el que se viene discutiendo, pues la separación entre apariencia y realidad “es una
separación dentro de los elementos de la realidad misma”. Zubiri se vale del siguiente ejemplo: para un
pintor el color rojo resulta una verdadera realidad mientras que para un físico ese mismo color rojo es una
apariencia bajo la cual la realidad es una determina longitud de onda y a su vez, para el metafísico clásico,
por así decir, el color rojo y la longitud de onda son apariencias, seres contingentes pues la realidad
verdadera queda en el ser absoluto. Esta personal fenomenología del conocimiento ha de distinguir tres
órdenes posibles de objetos, tres mundos distintos e igualmente reales, en el sentido, claro de igualmente
objetivos; el primero de estos tres mundos se denomina el mundo vital. Escribe Zubiri:

“El que nos está inmediatamente presente y que regula nuestras necesidades y nuestra vida. Los
colores no influyen en la vida por su naturaleza electromagnética, sino por su tonalidad y por

1 PE,3
2 PE, 130
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las leyes de su conexión cromática… A éste género de conexiones entre los fenómenos
llamamos explicación vital, y su producto es el mundo vital”1

En este mundo vital que Zubiri postula en tanto que orden autónomo de la objetividad, resulta
sencillo apreciar tanto la influencia orteguiana del momento [raciovitalismo], como la husserliana
[Lebenswelt] en esta etapa primera de su formación. Los otros dos órdenes de la objetividad son la
explicación científica y el mundo metafísico que hemos adjetivado sin más detalle como tradicional.
Esta fenomenología del conocimiento tiene que distinguir entre pensar y conocer. Pensar es una
actividad psíquica análoga al querer o al sentir. Sólo el pensar es una función natural mientras que el
conocimiento se halla sometido a reglas lógicas. De la misma manera que no todo querer es bueno, ni
todo sentimiento vale la pena ser sentido, no todo pensamiento nos proporciona conocimiento pues
“conocer es pensar la verdad”2.  Lo que nos está diciendo Zubiri es que resulta difícil de aceptar que
nuestro pensamiento tenga que subordinarse a su mera función de razonamiento, a su función lógico-
formal, estrictamente discursiva o normativa según principios lógicos, garante y fundamento supremo
de la inteligencia humana.  Tampoco se trata, de ningún modo, de renunciar a ellos sino que es una
visión de la conciencia humana que resulta decididamente insuficiente. Hay un pensar que es previo al
conocer como hay un saber que es previo al explicar. Pero esto, como los auténticos problemas
filosóficos, no es fácil.

“La dificultad se hubiera aliviado un poco si en lugar de empeñarnos en reducir el
entendimiento a discurso se le hubiera asignado una función fundamentalmente intuitiva. El
intelecto, antes que entendimiento (capacidad de entender por razones) es inteligencia
(capacidad de ver, intuir: intus legere), de la misma manera que el ojo, antes que la función de
mirar, tiene su función de ver; el oído, su capacidad de oír, antes que de escuchas. A la
inteligencia, como a los sentidos, le están inmediatamente dados los objetos. Y esta presencia
inmediata de los objetos a la conciencia es lo que llamamos intuición. La función esencial del
intelecto no es juzgar, sino tener objetos; encerrarlos en una fórmula predicativa, en un juicio,
en una ley, será siempre un problema secundario.”3

Al dualismo clásico entre el entendimiento que juzga y los sentidos que perciben, el joven Zubiri
opone de manera contundente la unidad de las dos funciones, de modo que un objeto presente en la
conciencia lo está intuido con ambos elementos, lo sensible y lo lógico-inteligible. Zubiri, ya desde estos
escritos juveniles, comienza una búsqueda intelectual que le tendrá ocupado durante toda su longeva
trayectoria intelectual “la unidad de los sentidos y la inteligencia” como fundamento de una idea de
filosofía. Se trataría del mismo impulso orteguiano que está buscando, que está reclamando
imperiosamente los términos ser sentido y ser conocido, que son en su misma raíz y en su mismo empeño
una nueva, creativa y vigorosa idea de filosofía, aquella que inaugura la filosofía española contemporánea
y la sitúa sin complejo a la altura de los tiempos, cuyo principio fenomenológico es la intuición.

§4
Ortega, Zubiri y Brouwer

He encontrado que el interés de Zubiri por la lógica contemporánea no centró exclusivamente en
el problema de la Lógica pura, de base fenomenológica. Hay en el Archivo una serie de escritos
inéditos sobre las nuevas concepciones de la lógica. En primer lugar, existe una Memoria de Cátedra4,
del año veintiséis (1926) que tiene el siguiente título: Los problemas de la lógica contemporánea. Se

1 ZUBIRI,X.: Primeros Escritos (1921-1926). Alianza Editorial Fundación Xavier Zubiri. Madrid, 1999. Citamos
como PE seguido de la página de esta edición. PE, 131

2 PE, 359 y ss
3 PE,366
4ARCHIVO, Signatura 0011002, Contenido: ZUBIRI, X. Los problemas de la lógica contemporánea. Texto

manuscrito, calificado de nuestra Memoria, que según Índice antepuesto a la misma debía tener dos partes pero
parece incompleto.
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trata de un trabajo que el joven Zubiri preparó con vista a las oposiciones a la cátedra de Lógica y
Teoría del Conocimiento de la universidad de Salamanca. Este inédito de Zubiri presenta un esquema
expositivo muy completo sobre las concepciones y temas de lógica en general. Lo que me interesa aquí
destacar es un Apéndice mecanografiado cuyo título es el siguiente: Modernas orientaciones de los
estudios lógicos. Entre los autores que se citan destacan Sigwart y Benno Edermann. A continuación el
joven pensador reitera, como ya hiciera en otros trabajos anteriores, su vínculo con la filosofía
fenomenológica de Edmund Husserl, en concreto Investigaciones lógicas. Ahora bien, lo novedoso, lo
verdaderamente interesante aquí viene del interés de Zubiri en el intuicionismo lógico representado por
el matemático holandés Brouwer y su discípulo Weil. ¿Qué significa esto? ¿Por qué habría que
considerarlo urgente y valioso?

El intuicionismo lógico sostiene que la matemática es independiente de su expresión lógico
simbólica con la que podamos representarla. Casi en los mismos años de la publicación de Principia
Matemática, el intuicionismo de Brouwer rechazaba por completo la tesis defendida por el logicismo;
la matemática no es estructura lógico-simbólica, sino que la matemática es creación de manera que con
la lógica se demuestra pero con la intuición se inventa. Brouwer afirmaba rotundo que la matemática es
libre construcción del pensamiento, sin reducción posible al mundo objetivo de las ideas platónicas o al
lingüístico-formal del simbolismo lógico. ¿Qué le interesó al joven Zubiri de esta nueva orientación de
los estudios lógicos? Mi respuesta es que, al revés que el logicismo, el intuicionismo resultó una
dirección de la lógica formal contemporánea que le pareció compatible con la filosofía fenomenológica
de Husserl. El enlace, claro está, era el concepto de intuición. Escribe Zubiri:

“la intuición de la que hablan estos modernos críticos [por Brouwer y Weil] no es la percepción
sensible, sino la intuición del ideal fenomenológico.”1

La intuición es el carácter intelectivo del acto intencional de la conciencia [Wessenschau]. Es la
aprehensión de algo inmediato y previo como fundamento esencial del juicio lógico o de la operación
matemática. Este interés por la intuición esencial lo repite Zubiri en otro trabajo suyo de juventud,
Filosofía del ejemplo2 :

“A la inteligencia, como a los sentidos, le están inmediatamente dados los objetos. Y esta
presencia inmediata de los objetos a la conciencia es lo que llamamos intuición. La función
esencial del intelecto no es juzgar, sino tener objetos; encerrarlos o no en una fórmula
predicativa, en una ley, será siempre un problema secundario.”3

Pareciera que toda la lógica del segundo decenio del siglo veinte resulta a Zubiri un titánico
esfuerzo por fundamentar la inteligencia sometiéndola a leyes, a normas, leyes lógico-matemáticas
ajenas a esa intuición esencial de los fenomenólogos o del intuicionismo de Brouwer. Fenomenología e
intuicionismo exigían que la matemática se distanciara de la normatividad lógico simbólica. Aun
reconociendo que con la logística se gana en rigor formal sin embargo, se corre el riesgo, según Zubiri,
de recaer en un nominalismo. Se puede, por tanto, prescindir de la utilidad técnica o pedagógica de la
logística; el matemático no trabaja con símbolos sino con intuiciones. Tanto el intuicionismo
matemático como la filosofía fenomenológica son partidarios de la intuición frente al simbolismo. Pero
esto, siendo mucho, no es todo. El intuicionismo de Brouwer había puesto en entre dicho el esfuerzo de
Cantor por construir la matemática sobre las nociones de clase e infinito; en este aspecto, la lógica
formal tradicional incumplía además uno de sus axiomas fundamentales. Sin extendernos en este
complejísimo problema, cabe dejar indicado simplemente que para Brouwer y Weil, la matemática
tiene como característica determinar sus objetos indicando un número finito de operaciones que,
efectivamente se puedan realizar. Finitismo e intuicionismo resultaban los dos capitales problemas
metodológicos de la matemática contemporánea.

Pues bien, Brouwer interesó a Zubiri porque el intuicionismo había puesto en duda la validez del
principio lógico denominado de tercio excluso que junto al de no-contradicción conforman no
solamente la lógica aristotélica, sino además las direcciones simbólica y formalista contemporáneas. Y
esto es decisivo. Deja escrito Zubiri:

1 Archivo, oc 11-2
2 PE,359-369
3 PE,336
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“Lo característico de esta concepción [se refiere a la matemática cantoriana] es que se trata de
una definición puramente lógica: se prescinde de que conozcamos o no la propiedad de que se
trata. Basta con que la propiedad sea de tal índole que sostenga al principio de tercio excluso
para que nos conste la definición y por tanto, la existencia del conjunto. Saber construirlo es
otro problema muy interesante pero secundario. La matemática es así un sistema de ideas ...
Inspirándose sin duda en Poincaré, se levantan airados contra esta concepción Brouwer y Weyl.
Los conjuntos infinitos, en efecto, no pueden ser dados más que por una ley que determine su
propiedad característica ya que es imposible intentar una inducción completa que permitiese
discernir si cada objeto pertenece o no al conjunto [...] el principio de tercio excluso se torna así
en método de demostración.”1

La cuestión de fondo que se discute es que este viejo principio lógico aristotélico, no puede aplicarse
a la matemática cantoriana del infinito; sucede además que, al igual que en el caso de Frege y de Russell, en
la fundamentación de la matemática mediante la teoría de conjuntos se había acabado introducción nueva y
terribles paradojas. El resultado de todo esto, lo podemos seguir quizás con más claridad en algunos textos
de Ortega y Gasset, por ejemplo en Las ciencias en rebeldía. Deja escrito Ortega:

“Pero donde más agudamente, aparece este nuevo temperamento científico es en la matemática.
Su supeditación a la lógica había llegado en sus últimas generaciones hasta hacerse casi
identidad. Pero he aquí que el holandés Brouwer descubre que el axioma lógico llamado del
tercio excluso no vale para las entidades matemáticas y que es preciso hacer una matemática
“sin lógica”, fiel a sí misma, indócil a axiomas forasteros.”2

Este mismo texto orteguiano se puede encontrar repetido, casi palabra por palabra, en varios textos
posteriores casi siempre que Ortega cita a Brouwer; se trata, dice su autor, de renunciar valerosamente a
la comodidad de presumir que la matemática es lógica y reconocer que lo único lógico es el pensamiento.
Por tanto, la matemática presenta rasgos de ilogicismo como el asunto que Zubiri explica cuando explica
la matemática cantoriana. Ortega y Zubiri; Zubiri y Ortega vinieron a pensar que el logicismo (así como
la lógica formal tradicional) no son ya capaces de superar las fundamentadas críticas del intuicionismo de
Brouwer y, en consecuencia, hallaron que la nueva lógica simbólica se mostraba resueltamente
incompatible para la marcha de la filosofía contemporánea en general y para sus propios proyectos
filosóficos muy en particular. Es muy sencillo de comprobar que, frente al logicismo russelliano y frente
al formalismo hilbertiano –del que a continuación nos ocuparemos—sólo el intuicionismo de Brouwer
continuó apareciendo y citándose en las obras posteriores de Zubiri. De este modo nos reencontramos con
el matemático holandés en Inteligencia y Lógos:

“Los juicios de la matemática son pues juicios de algo real, juicios de lo real postulado. No son
juicios acerca del ser posible sino juicios acerca de la realidad postulada. Esta conceptuación de
la realidad matemática por construcción no es pues un axiomatismo formalista, pero tampoco es
ni remotamente lo que se ha pensado como oposición rigurosa a este axiomatismo: el
intuicionismo de, sobre todo Brouwer […] Para el intuicionismo, construir matemáticamente no
es lo mismo que definir y construir conceptos. El intuicionismo rechaza la idea de que la
matemática se funda en lógica; una demostración que apela al principio lógico del tercio
excluso no es para Brouwer una demostración matemática.”3

Lo que sucede ahora, varías décadas más tarde, es que la matemática intuicionista no es ya
sostenible por muchas razones, entre ellas, dice Zubiri, porque no podemos intuir conjuntos de cosas, ni
siquiera si el conjunto fuera finito como quería Brouwer frente a Cantor. Un conjunto matemático es
una construcción, en para el maduro Zubiri una realidad postulada por la razón. Muy lejos de aquella
memoria de oposiciones a cátedra en Salamanca, afirma Zubiri que, en estricto rigor, no puede llamarse
intuicionista a la matemática de Brouwer.

1 Archivo,oc 29
2 OC IV,334
3 ZUBIRI, X.: Inteligencia sentiente. Inteligencia y Logos. Alianza Editorial Fundación Xavier Zubiri. Madrid,

1982. pp139 y ss
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§5
Claridad y precisión.

No cabe duda de que María Zambrano es quien mejor nos ha contado, nos ha desvelado la
importancia y el significado del encuentro personal con el filósofo, con el pensador, como fundamento
de una profunda relación intelectual. Naturalmente que nunca debemos dejar al margen el hecho del
texto escrito, la hondura del lector de Filosofía, pero el encuentro con el filósofo mismo
(unamunianamente de carne y hueso) aporta sin duda algo cualitativamente distinto, algo casi absoluto
-- cuando el filósofo lo es de verdad, auténtico creador,-- y distinto de los conceptos, de los argumentos
que uno tiene estudiados, leídos y releídos en cada una de sus obras; se trata entonces con la persona
misma que vive pensándolos. Dar con el filósofo mismo se convierte en algo cualitativamente distinto
de estar bien informado sobre él.  Escribe María Zambrano:

“Trabajosamente había asistido sin perder apenas una a las clases de Metafísica con Ortega de
tan deslumbrante claridad… era tan claro y sin embargo apenas había entendido alguna cosa.
Un curso, todo un curso sobre la Crítica de la razón pura. Había asistido más angustiosamente
aún al curso sobre la Metafísica de Aristóteles del joven maestro Xavier Zubiri. Y sólo se
encontraba ahora con haber entendido eso, eso que le había pasado: y aún no sabía ponerlo bien
en relación: “sistematizarlo”: que la inteligencia destruye, al querer ver por dentro, por dentro
de sí misma”1.

Aun a riesgo de exagerar puede decirse que María sentía temor ante la transcendencia del
pensamiento filosófico, un temor “casi sagrado, ante la pureza de ese pensar”, un temor reverencial
ante los nombres de los grandes filósofos, que le parecían sustraídos al paso del tiempo, un temor en
definitiva ante el pensamiento viviente de sus maestros “porque tenemos temor cuando nos rodea la
seguridad y temblamos ante la idea de desmerecer de aquello que admiramos”2; ahora bien, lo mismo
que a los maestros se les debe admiración, se les debe además la audacia de pensar contra ellos en la
más completa soledad. Y recordando aquellos cursos y todo aquel intenso, comprimido discipulado
filosófico, María confesaba que fue la Filosofía su “obstinado amor”3 pese a que en ciertos aspectos la
sobrepasaba, pese que a veces apenas nada entendiera. Todas aquellas horas de clase fueron “regalos de
claridad y precisión”.

Machado, Unamuno, Bergson, Ortega y Zubiri fueron los principales representantes de ese
pensamiento viviente, un magisterio casi siempre vivido de un modo directo e inmediato, a menudo
fraternal y amistoso, afectivo, entregado de viva voz, inspiración verbal al tiempo que lectura
apasionante y a fondo. Ahora bien, ¿de qué modo pudo la joven María distanciarse de todos ellos? ¿En
qué medida pudo contar con la convicción y con las fuerzas suficientes para pensar contra ellos?
¿Cómo hacerse un sitio para ella en ese camino de vida que es la Filosofía? Se trata de una <<actitud
espiritual diferente>>4más cercana al misterio creador de la poesía que al rigor del concepto lógico. Se
trata de discurrir más con el corazón que con la razón, aunque sea una orteguiana razón vital. Aunque
se trate de una inteligencia intuitiva, aprehensiva de lo real, tal y como Zubiri afanosamente andaba
buscando. Se trata de un saber del corazón tal y como el alma se busca a sí misma en la poesía, en la
expresión poética. Ahora bien, aclara enseguida María que “lo que la expresión simbólica “corazón”
designa, no es (como se lo imaginan ustedes, filisteos, de un lado, y ustedes, románticos, de otro) la
sede de confusos estados, de oscuros e indeterminados arrebatos o intensas fuerzas que empujan al
hombre de un lado para otro”5.

Hay un orden en el corazón que el pensamiento filosófico no conoce todavía. La joven María
Zambrano, como Scheler, buscaba fundar un ordo amoris con su propio método, con su particular
manera de acercase, como la herencia fenomenológica exigía a todos, a las cosas mismas. Escribe

1 ZAMBRANO,M.: Delirio y destino. (Los veinte años de una española). Mondadori, 1988. Pág,32
2 ZAMBRANO,M.: Hacia un saber sobre el alma. Alianza Editorial. Madrid. 2000.Pág, 18
3 Delirio y destino,33
4 CEREZO,P.: La herencia de Unamuno, Ortega y Zubiri. En Mora J.L. y Moreno.J.M. (eds.).: Pensamiento y

palabra en recuerdo de María Zambrano (1904-1991). Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y
Turismo. 2005. Pág, 20 y ss

5 Hacia un saber sobre el alma,26
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María que “este saber más amplio, dentro del cual puede permitirse el florecimiento del delicado saber
acerca de las cosas del alma, no podía ser un saber cualquiera, una Filosofía cualquiera. Era necesario
una idea del hombre íntegro y una idea de la razón íntegra también.  Mientras el hombre fuese ente de
razón nada más y esta razón fuese la matemática, por ejemplo, ¿cómo iba a ser posible este saber
acerca del alma?”1. Si, efectivamente, como quería Scheler, la Filosofía es amor a lo esencial, en María
lo esencial ha de hallarse en un orden del corazón. Allí es donde la Filosofía tiene que constituirse a sí
misma y entonces, lo primero que nos indica María Zambrano es el carácter tan fragmentario y falto de
apoyo de lo que filosóficamente se ha dicho sobre “tan grave y peligroso asunto”.

Es bastante común dar por sentado que esta idea de Filosofía de alguna manera desazonara tanto
a Ortega como a Zubiri y fue la propia María la que confesó por carta a Agustín Andreu, pasado este
tiempo de magisterio intelectual, aquello de “tuve dos maestros, el uno no me veía, el otro no me podía
ver”2. Fue Ortega, como sabemos, quien estaba proponiendo una reforma de la idea de filosofía, lejos
del positivismo decimonónico, lejos de la pura razón kantiana, lejos del idealismo con que Husserl
había acabado. Era Ortega justamente quien reclamaba imperiosamente una transformación completa
de los términos ser sentido y ser conocido así como la exigencia de unidad entre ambos.  El filósofo, lo
mismo que el literato y que el científico tiene una misión enunciativa y metafórica. ¿Por qué un tal
descontento con el proyecto de la joven pensadora? ¿Por qué no la supo ver? La respuesta, al parecer
fue que Ortega percibió en la vocación filosófica de aquella estudiante suya, que su afán de
comprensión se diluía, se fugaba muy adentro, en su daimon interior, un aposento de silencio y soledad
más cercano a lo que hallamos en un oráculo que en la síntesis de un preciso concepto y desde luego,
nada parecido a una intuición categorial tal como exige el método fenomenológico.

Como Husserl, como Ortega, como Zubiri también, sólo se podía ser filósofo, adoptando la
figura del meditador disciplinado en la visión y el rigor de los conceptos, del método y de la búsqueda
de verdades apodícticamente necesarias. Por tanto, en este sentido lato de entender al filósofo, se puede
comprender algo mejor el desdén o la desconsideración intelectual de todos ellos hacia el simbolismo,
el rito antiguo, la sabiduría de los iniciados, la “llamada a los poderes cósmicos que hace el hombre
cuando le duelen las entrañas de la vida” y que, sin embargo, comenzaba ya a cautivar intensa y
activamente a la joven discípula malagueña. Ortega, escribe Cerezo Galán, tenía una escasa simpatía
hacia la mística y hacia la poesía (aunque use a menudo metáforas y defienda efectivamente su empleo
como herramienta de expresión conceptual en Filosofía). Ortega no discurre con metáforas, mucho
menos con símbolos herméticos y por muy vital que se considere su meditación, el afán de
comprensión es para él pensamiento lógico preciso, sintético y formalmente clarificador. Ortega no
pudo o no supo aceptar esa heterodoxia en el seno mismo de su razón vital como idea de filosofía. La
cosa, como se sabe, tuvo incluso su particular desencuentro personal.

Del  otro maestro (apenas se llevaban seis años de diferencia), Zubiri, aquel que ni siquiera
podía verla, resulta a la vez excusado y prolijo dejar indicado siquiera su disparidad de intereses, su
distancia en los temas, los autores y los asuntos. El proyecto filosófico de Zubiri, como buen
fenomenólogo, era el de ir a las cosas mismas utilizando el método de la descripción pero, a diferencia
de Ortega y sobre todo de Heidegger, quiso contar siempre con los resultados y los últimos avances
científicos que corrían parejos a la filosofía de su tiempo, en espacial aquellos nuevos descubrimientos
que tenían que ver con la matemática y en general con las ciencias naturales. María Zambrano sospecha
que “los fenómenos naturales pueden ser reducidos por el hombre a fórmulas matemáticas, pero de esas
fórmulas transciende algo innominable, irreductible que deja al hombre asombrado ante el misterio de
su presencia, ante lo impresionante de su belleza”.3

La necesidad, casi la exigencia de contar con la ciencia natural para asegurar el rigor de la
descripción sobre el análisis de las más finas intuiciones es, sin duda, una característica propia y casi
exclusiva del estilo del filosofar zubiriano. No es posible dejar al margen de la intuición de la cosa real,
actualizada en la inteligencia (intus-legere) todos aquellos conceptos que nos facilitan las diferentes
ciencias. En Ortega y en Heidegger, en contraposición, lo que abunda en sus descripciones son la
filología, la historia, la teología por ejemplo: la búsqueda del sentido del ser lleva hacia la

1 Hacia un saber sobre el alma,29
2 ZAMBRANO,M.: Cartas de la Pièce, correspondencia con Agustín Andreu. Pretextos. Valencia, pág 122.
3 Hacia un saber sobre el alma,27
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Hermenéutica, una disciplina, ésta última, alejada por completo de los intereses de Zubiri. En María,
por el contrario, la necesidad, la exigencia es la de topar con una nueva revelación de la razón, un muy
orteguiano retorno a las fuentes originarias de la vitalidad, dejando a un lado lo poco que la Filosofía,
sea o no también razón científica, ha dicho acerca del alma cuando ha arrojado su luz sobre ella. La
exigente necesidad no es el lenguaje filosófico, lógico-enunciativo, sino dejarse cautivar por todo
aquello lo que la palabra en su forma lógica parece haber dejado atrás. Late aquí de nuevo Bergson.

A María le gustaba la Filosofía desde la infancia, antes incluso de acabar sus estudios de
bachillerato y que acostumbraba a leer ya entonces con filosófica pasión algunos clásicos de la
biblioteca de su padre. Al parecer, María hubo de renunciar a una afición precedente: la Música por los
estudios de Filosofía. Pero el alma, el corazón del poeta/filósofo ha de buscar más lo plástico que lo
formalmente conceptual: como seguramente leyó en Schopenhauer y en Nietzsche, es en el culto a
Dionisos donde el alma busca a la naturaleza por lo que tiene de musical “el pensamiento, cuanto más
puro, tiene su número, su medida, su música”1.

Horizonte del liberalismo2 fue publicado en septiembre del año treinta, 1930. Se trata de la
primera publicación como libro de María Zambrano. No me interesan sus ideas políticas (como
tampoco las de Ortega ni las de Zubiri), ni su activa participación a favor de tal o cual partido o
movimiento social en aquellos años de violenta y enconada turbulencia social. Lo cual no quiere decir
que no lo considere decisivo en su formación como pensadora. Lo que interesa aquí es su vinculación
con la intuición como el principio de todos los principios. Muy poco, sin embargo se puede rastrear de
ella en esta primera publicación suya. Advierte María que no es un trabajo de investigación sino un
“pensamiento muy espontáneo nacido de los grandes problemas”. La filósofa se pregunta por la raíz
vital que sustenta la acción política, su afán de reforma, su fundamento en el poder así como por su
vinculación con la ética y con la religión. Quizá sea la política la “actividad más estrictamente
humana”. Frente al positivismo, cientificismo mediocre, la situación intelectual, cultural o filosófica se
abre con “amorosos ojos” una verdadera historia en la que orteguianamente la razón y la vida “son los
grandes temas metafísicos” pero unamunianamente “de la vida en su raíz irracional”3.

La vida se le aparece a la joven María “por encima de la razón” y la razón su órganon intelectual,
de manera que para el viejo idealismo las cosas quedan como “sombras de las ideas” y para  el nuevo
vitalismo se invierte la relación, quedando  las ideas  como “sombras inertes que nunca nos podrán dar
la autenticidad de las cosas”. La vida no cabe en ninguna estructura inteligible sino que se nos aparece
“oscura e irracional en sus raíces”. Creo que la joven filósofa camina del brazo del poeta y del
meditador don Miguel, muy a pesar del influyente magisterio orteguiano, pues como el poeta, María
entiende la vida como un valor afectivo y contra los valores afectivos no valen razones, por muy vitales
o existenciales que sean esas mismas razones. No vale sólo con pensar la vida, aunque sea de otro
modo,   porque  “la razón es un instrumento y las ideas sus signos, que no valen por sí, sino por lo que
significan, por las realidades ocultas a que aluden”. A la razón como instrumento ha de acompañarle,
curiosamente, “una compañera más potente y flexible, más rápida y certera: la intuición”.
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Summary
Ramírez Voss J. Ortega and the Problem of Intuition. The Effectiveness of Intuitionism at the School of

Madrid. This article shows, according to new researches, the interweaving of Brouwer's original intuitionism,
phenomenology and intellectual life around Ortega y Gasset. We emphasize discipleship of Zubiri in conection
with philosophy of mathematics, logic and Husserl’s logical investigations. Finally, we attempt to Maria
Zambrano peculiar and original conception of philosphical vocation and the method implicit in her work.  We
are sure that these different topics would open a new subject and a new matter to bear in mind. Keywords:
Ortega y Gasset, intuition, intuitionism, School of Madrid.

1 Hacia un saber sobre el alma,55
2 ZAMBRANO, M.: Horizonte del liberalismo. Edición de Moreno Sanz. Ediciones Morata. Madrid, 1996.
3 Op.cit, 207.



Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 77958

ІСТОРИКО-ТЕОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ

УДК 235 : 7.046.3
© Ольга Богомолець

Верховна Рада України
press@bogomolets.com

ОБРАЗИ СВЯТИХ ВОЇНІВ У ПРАВОСЛАВНОМУ ІКОНОПИСІ

Досліджено витоки культу образів святих воїнів і доведено, що їх вшанування у християнстві, з одного
боку, пов’язане з розвитком християнського віровчення апостолами та Отцями Церкви, а з іншого – біблійною
розповіддю про створення світу, гріхопадіння людини та притаманною християнському геоцентризму ідеєю
боротьби божественних і диявольських сил. Зважаючи на те, що християнська громада вважалася виявом
Царства Божого на землі, вона, ще більше, ніж Єрусалим Небесний, потребувала захисту, позаяк
утверджувалась у місті перебування скинутого з неба Денниці. Небесними покровителями та захисниками
християнської спільноти стали люди, які за життя були воїнами і боролися за віру та церкву
Христову.Виявлено, що іконографія святих воїнів вибудовувалась у прямій залежності від особливостей їхнього
житія. Зокрема, ті святі воїни (наприклад, Іван Воїн), які померли своєю смертю в старості, зображувались у
лицарських обладунках, у вигляді окремих молільних образів, або ж у багатоперсонажних композиціях, без
додавання великої кількості другорядної символіки. Натомість святі воїни, які померли мученицькою смертю
(святі Юрій Змієборець, Микита Мученик, Федор Стратилат, Трифон та ін.) зазвичай писалися в образі
вершника на білому коні, що символізував їх зв'язок з Христом заради утвердження «святого міста» на землі.
Поряд з іншим висвітлено символічний зміст образу коня в іконографії; експліковано зміст образів святих воїнів
у різних соціальних середовищах.Ключові слова: образ, ікона, воїн, Небесний Єрусалим, символ, кінь, апокаліпсис.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що активне дослідження змісту, символіки та
функцій православного іконопису розпочалося ще в середині ХІХ ст., навіть сьогодні є проблеми,
які залишилися поза увагою як фахівців, так і широкого кола віруючих. Так, наприклад, в
українській обрядовій практиці (як і у всьому східнохристиянському світі), глибоко вшановуються
святі воїни, які, як свідчить церковний переказ та іконопис, зі зброєю в руках боронили віру
Христову, віддавши за неї життя. В цьому контексті можна пригадати іконописні образи Георгія
Побідоносця (Юрія Змієборця), Івана Воїна, Федора Стратилата та ін. Поряд з ними вшановує
православна церква й Архистратига Михаїла, голову Воїнства Небесного. Саме він, на думку
православних вірян, захищає непорушність Божого Закону. Його високе становище в небесній
ієрархії засвідчує біблійний переказ про явлення Архистратига Михаїла Ісусу Навину при Єрихоні:
«звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці його.
І підійшов Ісус до нього, та й сказав йому: Чи ти наш, чи наших ворогів? А той відказав: Ні, бо я
вождь Господнього війська, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі, і вклонився, та й
сказав йому: Що говорить мій пан своєму рабові?» (Ісус Навин 5:13,14). Цей біблійний переказ не
лише виявився в іконографічних сюжетах, а й став підвалиною для єретичних учень, які,
спираючись на буквальне тлумачення імені Михаїл (у перекладі з єврейської означало «той, хто
рівний Богові» [13, с. 265]), доводили, що саме Архангел Михаїл був утіленим Христом [див.: 12].

Аргументи єретиків небезпідставні, оскільки цілком суголосні свідченням пророка Даниїла
про те, що настане час, коли «Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде
час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із
народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі» (Даниїл 12:1). Іншими словами, за
свідченням пророка, саме Михаїл за велінням Господа, має провадити суд Божий. Звичайно, це
свідчення доволі неоднозначне і може зумовлювати гострі дискусії, залишаючи водночас
безапеляційною думку про вищість Архистратига Михаїла в небесному світі. Понаад те, саме Його
вважають покровителем «воюючої Церкви» [13, с. 266]. Однак, саме образ старшого серед ангелів,
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біблійний опис якого, ймовірніше за все став світоглядною основою та праобразом земних воїнів
за віру Христову, виявляє найбільшу суперечність християнського віровчення. Позаяк ідея
боротьби, у тому числі й Архангела Михаїла з Денницею (Люцифером), суперечить словам Христа
з Нагорної проповіді: «А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку
твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща
йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто
просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього. Ви чули, що сказано:
Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх,
благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих,
хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю
Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних… Отож, будьте
досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!» (Від Матвія 5:39-48). Як бачимо, Христос
закликав людство до любові та смирення, яке мало виявлятися передусім через неспротив злу,
водночас заперечуючи доцільність боротьби.

Ступінь наукової розробки проблеми. Підкреслена нами суперечність зумовлювала гострі
дискусії серед богословів і науковців, викликаючи сумнів у серцях віруючих, які хоча й
дотримувалися слів Тертуліана «Вірую, бо абсурдно», все ж потребували зрозумілішого
дороговказу на шляху до спасіння. Цю місію взяли на себе спочатку євангелісти, зокрема, Іван та
апостоли, серед яких ключову роль у становленні християнського віровчення зіграв Петро. Не
менш важливе значення для роз’яснення змісту християнського віровчення мали богослови. У
цьому контексті показовими можуть стати праці Августина Блаженного «Про град Божий» та
Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію».

На відміну від богословів східної та західної християнських традицій, які намагалися
прояснити основи християнського віровчення, провідні мислителі різних історичних періодів
акцентували увагу на світоглядних і соціокультурних підвалинах змістової своєрідності
християнства та експлікували його вплив на подальший суспільний розвиток, що виразно
виявляється у «Лекціях з філософії історії» Г. Геґеля, «Протестантській етиці та дусі капіталізму»
М. Вебера. Натомість дослідники іконопису акцентували увагу зазвичай на особливостях
богослов’я ікони, що спостерігається у працях Л. Успенського, Є. Трубецького, М. Покровського,
П. Флоренського, І. Язикової та ін., а мистецтвознавці, історики та культурологи, а саме:
В. Лазарев, М. Попович, О. Грищенко, Л. Міляєва, П. Жолтовський, В. Откович, В. Свенціцька,
О. Каждан, М. Скабаланович, Г. Острогорський та ін. вивчали вплив православного віровчення на
становлення мистецтва, досліджували зав’язки іконопису з попередньою релігійною та
художньою традицією та вивчали рівень відображення соціокультурних і політичних
особливостей різних історичних періодів у змісті та своєрідності іконопису тощо.

У цілому, пильна увага інтелектуального дискурсу до християнської догматики та
своєрідності її виявів у соціокультурному, політичному житті суспільства супроводжується
дефіцитом уваги дослідників до окремих елементів символічного ряду православної культури та
причин її вияву в різних соціокультурних середовищах. Серед них чільне місце посідає питання
про причини глибокого вшанування у православній культурі в цілому та народній обрядовій
практиці зокрема ікон святих воїнів-вершників і чинники, що зумовили появу в сюжетній
композиції антропологічної за внутрішньою інтенцією ікони образу коня. Зважаючи на це, метою
нашого дослідження стала експлікація богословських підвалин вшанування ікон святих воїнів-
вершників у православній культурі в цілому та українській народній обрядовій практиці зокрема, а
також відтворення символічного змісту коня в іконописі.

Дослідження богословського та символічного змісту іконопису в цілому неможливе без
повернення інтелектуального дискурсу до ключових ідей біблійного переказу. Саме звідси черпає
своє коріння богослов’я ікони, ідея якого закладена словами «Споконвіку було Слово, а Слово в
Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що
повстало, не повстало без Нього» (Від Івана 1:1-3). Іншими словами, Бог творить світ за
допомогою Слова, надаючи йому образу – світ ніби оформлюється Словом. Водночас сам Бог не
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має образу, оскільки він постає причиною світу, Бог є Праобразом. Поряд із цим, повертаючись до
Буття, нагадаємо, що «На початку Бог створив Небо та землю» (Буття 1:1), однак згодом іде
уточнення: «І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє» (Буття 2:1). Саме тут з’являється
перше запитання: про яке саме воїнство йдеться? Хто був воїном Господнім на землі, а хто – на
небі. Відповідь на перше запитання отримуємо згодом – у біблійному переказі про втечу з Єгипту,
зокрема, біблійних слів про те, що «вийшли всі Господні війська з єгипетського краю» (Вихід
12:41). На цьому тлі є всі підстави вважати, що в старозавітній релігійній традиції «воїнством
Господнім» були «сини Ізраїлеві», натомість новозавітна релігійна традиція, сформувалася на тлі
Нового Завіту Бога з людьми [0], у підсумку якого «воїнами» ставали всі ревні християни, які
захищали Новий Закон, сформований Христом у нагорній проповіді.

У той час, як роз’яснення про те, хто належить до земного «воїнства Господнього»
отримуємо в біблійному переказі щодо «небесного воїнства», Святе Письмо нам жодних
конкретних свідчень не дає. Це роблять згодом святі Отці Церкви. Так, приміром, у праці Діонісія
Ареопагіта «Про небесну ієрархію» розкриваються особливості світу небесного та притаманна
йому ієрархія. Мислитель, керуючись різними свідченнями Святого Письма, доходить висновку,
що так само, як усі речі в земному світі, будучи розташованими у певному ієрархічному
відношенні до Першообразу, різною мірою відображають образ Бога («Бо ми знаємо частинно, і
пророкуємо частинно;… коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне… тепер
бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці» (1 до Коринтян 13:9-12)), так само й на небі має існувати
певна ієрархічна система, яка вибудовується на тлі священного чину, знання та діяльності,
спрямованої уподібнюється божественній красі [0]. Заключну ланку цієї ієрархії, зауважує
мислитель, посідають ангели, які були створені Богом, так само як і людина, «за образом і
подобою» Бога, тобто вільними. Вони могли добровільно коритися Богові, а могли й не коритися.
На цьому світоглядному тлі формується переказ про вигнання Денниці (Люцифера) з неба: «Як
спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная зоре, ти розбився об землю, погромнику людів! Ти
ж сказав був у серці своєму: Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я
на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому!»
(Ісая 14:12-14). Паралельно з формуванням концептуальної опозиції Добра та Зла, Бога та
Диявола, утверджується культ Архангела Михаїла як головуючого всіх ангельських сил,
формуються перекази про невпинну його боротьбу з нечистою силою та усяким злом [13, с. 265].

Поряд з ученням про «небесну ієрархію» та «воїнство» Саваофа («Господа Вседержителя»)
важливе значення в новозавітній тематиці посідає образ Небесного Єрусалиму: «І я, Іван, бачив
місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста,
прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з
людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними…» (Об'яв.
21:2,3). У свою чергу в Книзі Премудрості Соломона зустрічаємо наступні слова: «Ти сказав, щоб
я побудував храм на святій горі Твоїй і вівтар у місті пробування Свого, за подобою святої скинії,
яку Ти приготував від початку» (Кн. Прем. Соломона, 9:8). Поєднання цих двох свідчень стало
світоглядним тлом утвердження концепції Нового Єрусалиму або «граду Божого», яким, за
словами Августина Блаженного, стала католицька церква [0]. Ідея земного Єрусалиму була взята
за основу міського будівництва [10, с. 20-21] та підтримувалася «монументально-художнім
утвердженням краси як онтології Божої присутності та містобудування як іконотвочості
«небесного Ієрусалиму» [8, с. 297].

Іншими словами, розбудова середньовічних міст відбувалася відповідно до «Небесного
Єрусалиму», «міста святого», яке намагалася відтворити християнська громада на землі. Разом із
тим, так само як і «Небесний Єрусалим», «земний Єрусалим» потребував захисту від ворогів та
єресі. На чолі цієї боротьби стали святі воїни. Їх вшанування у християнській культурі відбувалося
паралельно зі становленням самого християнського віровчення, яке, як слушно зауважує Г. Геґель,
утвердилося не стільки на основі вчення Христа, скільки на основмі свідчень апостолів [4, с. 310].
Зокрема, перші християни, беручи до уваги слова Христа «Бо де двоє чи троє в Ім'я Моє зібрані, там
Я серед них» (Від Матвія 18:20), організовуються у громади, які, підкреслює П. Козловські, в цей
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час трактуються як єдина можливість долучитися до християнської істини [7, с. 61]. Ці християнські
спільноти постали як специфічні та відокремленні, що відмовляються від участі в державному житті
та поклонінні імператору. Така світоглядна настанова християнської громади щодо держави
зумовлювала ненависть, гоніння та страти найбільш ревних сподвижників християнської віри. Ті ж,
хто в реальному житті, як Георгій Побідоносець, Іван Воїн, Микита Воїн, або Федор Стратилат,
перебували на військовій службі, прославилась як захисники віри та християнської громади, почали
шануватися не тільки як сподвижники віри, а й святі воїни. Їх образи на іконах, за виключенням
Івана Воїна, нагадують образи Архистратига Михаїла, зокрема, ікони «Архангел Михаїл грізних сил
воєвода» [13, с. 264] та «Архангел Михаїл з діяннями» [13, с. 268], що дає підстави вважати, що святі
воїни християнства стали земними відповідниками воїнства небесного на чолі з Архистратигом
Михаїлом. Ця змістова єдність найповніше проглядається в спорідненості сюжетної лінії, зокрема,
розповіді про перемогу над змієм. Очевидно, що ця ідея черпає своє коріння з біблійної розповіді
про небесну битву та перемогу Архистратига Михаїла над Денницею. Ця історія есплікується на
християнську громаду, яка після визнання християнства офіційною релігією Римської імперії
починає розбудовувати «град Божий» на землі. Водночас цей процес, як показав Августин
Блаженний, відбувався у різкому протистоянні з язичниками та політичною владою, яка подекуди
трактувалась як «царство Диявольське» [1].

Ще складнішою була доля Візантії, яка, з одного боку, в силу свого казкового багатства,
привертала увагу середньовічних європейських правителів, які прагнули заволодіти ними [див.: 9],
а з іншого – самої православної ідеології, зокрема, вчення про неможливість досягти
Першообразу, в підсумку якого утверджувалися консервативна ідеологія та суспільна
інфантильність, які формували внутрішню потребу в захисті. Цю інтенцію значно посилював
притаманний візантійському суспільству культ міста [5, с. 120]. Отже, Візантія, що трактувала
себе як «Новий Єрусалим», так само як і Єрусалим Небесний, перебувала у гострому протистоянні
зі злом, яке втілювали язичники та світські європейські правителі, а тому потребувала захисту не
лише з боку державного війська та його небесних покровителів.

Ті ж самі світоглядні підвалини спостерігаються також у вшануванні святих воїнів на Русі, а
згодом Україні та Росії. Так, приміром, образ святого Юрія Змієборця був зображений на гербі
Володимир-Волинського князівства та гербах багатьох українських міст, а саме: Кам'янця-
Подільського, Збаража, Ніжина, Любомля та ін. Сьогодні святого Юрія можна побачити на прапорі
та гербі Київщини. Виразно виявлявся культ святого Юрія й серед російського народу – Олександр
Невський, а згодом Іван Грозний мали державні печатки з образом Юрія Змієборця. Понад те,
вшанування ікон Юрія Змієборця щоразу актуалізувалося тоді, коли держава вела активні військові
дії, або стояла перед загрозою війни. Лик переможного Георгія як одного з кращих представників
війська Христового вселяв надію та сподівання на перемогу й заступництво.

У той час, як вшанування святих воїнів у церковному православ’ї та привілейованих
верствах населення було пов’язане з ідеєю захисту та перемоги над ворогом, в українському
народному світогляді ці святі набували додаткових функцій – вони поставали покровителями тих
справ, якими займалася людина. Так, приміром, образи Архангела Михаїла, відповідно до
народного переказу, зцілюють від різних захворювань, захищають від злодіїв, ворогів, війни та
всього того, що зумовлює марну смерть. Поряд із цим його вважають покровителем мисливців.
Натомість святого Юрія Змієборця вважають опікуном аграрної сфери. Ця ідея, ймовірно,
сформувалася на тлі народної реінтерпретації християнської легенди про те, як Юрій врятував
безневинну дівчину в лівійських степах. За старим звичаєм, вона була принесена в жертву змієві,
який у християнській символіці позначав поганство. Зрештою, образ святого Юрія Змієборця став
символом перемоги християнства над язичництвом [див.: 3, с. 41]. Але для народу, який жив
двоєвірно [0, с. 313], ідея перемоги над поганством, так само як усі догматичні суперечки, не стала
близькою, в результаті чого він за основу вшанування образу святого Юрія взяв буквальний
переклад з латини його імені – Georgius – яке означало «землероб, хлібороб», сформувавши
водночас переказ про те, що Юрій, поборовши змія, який позбавив землю води, відімкнув небо і
землю та випустив на волю росу і рослини. Власне, саме з цього народного уявлення повівся
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звичай обливати пастуха, або іншу, наперед встановлену особу водою. Вважалося, що якщо «дощ
на Юр’я, то буде хліб і в дурня». Крім того, люди вірили, що коли в день святого Юрія сховається
в житі ворона, то буде врожайне літо, а як горобцеві по коліна, то буде лиха година [див.: 3, с. 48].

Загалом, задана у ряді іконографічних сюжетів ідея перемоги над змієм, хоча й набувала
різного змістового наповнення в церковному та народному світогляді, однак завжди зводилася до
спільного знаменника – перемоги життя над смертю та забезпечення вічного життя, яка в різних
світоглядно-релігійних системах тлумачилася по-різному. Зокрема, в народному світогляді вічне
життя реалізувалось у вічному коловороті народження та смерті, який спостерігався і в природних
процесах, і соціальному вимірі. Натомість у християнстві, вічне життя передбачало реалізацію
Царства Небесного не тільки після смерті, а й за життя.

Більш неоднозначним, порівняно із символічною перемогою змія, видається іконографія
зображення самих святих воїнів, позаяк незважаючи на те, що більшість із них, зазвичай,
зображені у військових обладунках, усе ж існують істотні відмінності в сюжетній лінії зображень.
Так, приміром, Іван Воїн зазвичай зображується на іконі у вигляді молодого воїна у військових
обладунках. Його образ пишеться окремо у повний зріст або погрудно, або в єдності з іншими
образами, частіше за все разом з Миколою Чудотворцем, Христом, Богородицею, Варварою та ін.
Ікони житійного циклу не зустрічаються. Натомість інші святі воїни, можуть зображуватись або ж
у подібних сюжетних композиціях, або ж у житійних циклах ікон з клеймами – такі ікони пишуть
тим святим, які загинули мученицькою смертю. Проте найбільш поширеними є образи, на яких
святі Юрій, Микита, Федор, Трифор та інші зображені верхи на коні. Поряд зі святими воїнами-
вершниками, коні зображені на іконах святого пророка Іллі, Архистратига Михаїла – він може
бути зображений верхи, а на іконі «Чудо про Флора і Лавра» Архистратиг тримає віжки коней
різної масті. Подекуди коні зустрічаються й на іконі «Різдво». Їх зображення, на думку єпископа
Віденського і Австрійського Іларіона (Алфеєва), є другорядним, позаяк писаним у фас
персонажам, зокрема, тваринам, людина не поклоняється [13, с. 23].

Зроблені авторитетним православним ієрархом зауваження не викликають жодного сумніву
в світлі літургійного виміру ікони, водночас породжуючи дисонанс при переході до її містичного,
світоглядного та дидактичного змісту, позаяк ікона постала в результаті еволюційного розвитку
ранньої язичницької символіки, детально проаналізованої Д. Степовиком [див.: 14, с. 38-61].
Водночас, привертає увагу той факт, що ретельно аналізуючи перші християнські символи та
алегорії, вчений приділяє значну увагу голубові, агнцеві, рибі, волові тощо. Водночас він уникає
навіть згадки про символіку коня. Ймовірно, ця обставина зумовлена більш особистими
вподобаннями, ніж символічним значенням коня в іконописі та богослов’ї. Діонісії Ареопагіт,
експлікуючи головні християнські символи, підкреслює, що «образ коней означає покірність і
передусім послух; білі (Захар. VI, 3) коні означають світлість, або, краще, спорідненість зі світлом
Божественним; вороні (ст. 2) – таємниці непізнаванні; руді (ст. 2) – полум’яність і швидку
діяльність; строкаті (ст. 3) – чорного і білого кольору – силу, за допомогою якої пов’язуються
крайності, і мудро перший з'єднується з другим, друге з першим» [2].

Зауваженням Діонісія Ареопагіта щодо образу коня в християнській символіці цілком
суголосні змісту іконописних образів святих воїнів-вершників Юрія, Микити, Федора, зображених
верхи на білому коні. Ймовірно, кінь є образом покірності святого воїна волі Господній щодо його
місця та ролі на шляху реалізації Царства Небесного. Водночас, визнавши цілковиту
правомірність зауваження Діонісія Ареопагіта щодо цього питання, ми вступаємо у суперечність з
біблійним свідченням про вершників апокаліпсису: «І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на
ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти.

І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала: Підійди! І вийшов кінь
другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один
одного. І меч великий був даний йому.

І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Підійди! І я глянув, і ось
кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред
чотирьох тих тварин, що казав: Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й
вина не марнуй!
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А коли Він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Підійди! І я
глянув, і ось кінь чалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому Смерть, за ним же слідом ішов Ад.
І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними
звірми» (Об’явлення 6:2-8).

Виходячи зі свідчення Об’явлення, немає підстав трактувати зображення образу коня як
символу смирення. Навпаки, тут він символізує радше ідею посланництва заради звершення
задуму Божого, або ж навіть зв’язкового між світом божественним і земним. Одночасно привертає
увагу й те, що кінь втрачає в Об’явленні притаманну буденному сприйняттю відчуття лагідності,
тут він постає носієм грізної, не завжди приємної ідеї справедливості та відплати, зміст якої
виражений мастю (кольором) коня. Крім того, саме колір коня розкриває зміст вершника. Так,
приміром, виходячи зі слів Об’явлення, можна було б припустити, що першим вершником був
Архангел Михаїл як головуючий воїнства небесного, однак цю ідею повністю спростовує
своєрідність його іконографії. Архангел завжди зображується на червоному коні – через нього
виявляється змістове наповнення цього образу – діяльність, спрямована на зруйнування «царства
Диявола» (Діонісій Ареопагіт). Натомість на чалому коні була Смерть, а на вороному, ймовірно,
Голод. Що стосується білого коня, то, зважаючи на всі зроблені зауваження, маємо всі підстави
говорити, що він символізує Христа. Саме Його перемога очікується після Другого Пришестя.
Крім того, під час Преображення на горі Фавор, «одежа Його стала біла, як світло» (Від Матвія
17:2). Поряд з іншим, не варто забувати й про те смирення, з яким Христос прийняв смерть.

У цілому, досліджуючи образ білого коня на іконах святих воїнів-вершників (та пророка
Іллі), маємо всі підстави вважати, що він символізує передусім зв’язок із Царством Небесним і
безпосередньо – з Ісусом Христом. Так, приміром, усі святі воїни-вершини, зображені на білому
коні, боролись і померли за віру Христову, натомість пророк Ілля мав явлення про пришестя
Христа. Крім того, він разом із апостолами був на горі Фавор під час Преображення Господнього.
Не суперечить загальному контекстові нашого припущення й ікона «Чудо про Флора і Лавра», на
якій Архистратиг Михаїл тримає за поводи коней різних мастей. З одного боку, цей образ може
символізувати зв’язок святих Флора і Лавра з християнською вірою, а з іншого – тут
проглядається ідея утриманням Архистатигом Михаїлом коней усіх мастей до певного,
визначеного часу, коли вони знайдуть своїх вершників і принесуть вість Судного дня на землю.
Змістовно близьке значення відіграють коні й на іконі «Різдво» – тут вони символічно
передбачають усю християнську історію та її завершення.

Висновки. На основі здійсненого дослідження бачимо, що вшанування святих воїнів у
християнстві, з одного боку, пов’язане з розвитком християнського віровчення апостолами та
Отцями Церкви, а з іншого – біблійною розповіддю про створення світу, гріхопадіння людини з
притаманною християнському геоцентризму ідеєю світової драми про боротьбу божественних і
диявольських сил та звершення історії в Небесному Єрусалимі. Правителі тих земних міст і
держав, населення яких сповідувало християнську віру, намагалися розбудувати «святе місто»,
однак його становлення, відповідно до біблійної історії, відбувалось у місці перебування
скинутого з неба Денниці, а тому потребувало захисту та небесних покровителів. Цими небесними
покровителями ставали воїни, які ще за життя боронили віру та церкву Христову.

Іконографія святих воїнів вибудовувалась у прямій залежності від особливостей їхнього
життя. Зокрема, ті святі воїни (наприклад, Іван Воїн), які померли своєю смертю в старості,
писались у лицарських обладунках, у вигляді окремих молільних образів або багатоперсонажних
композиціях, без додавання великої кількості другорядної символіки. Натомість святі воїни, які
померли мученицькою смертю (святі Юрій Змієборець, Микита Мученик, Федор Стратилат,
Трифон та інні) часто писалися в образі вершника на білому коні, який символізував їх зв'язок з
безпосередньо з Христом заради утвердження «святого міста» на землі. Часто таких воїнів-
мучеників писали з житієм. Поряд з іншим показано, що образ коня не можна трактувати як
другорядний елемент ікони, оскільки він символізує зв’язок з Христом, отримуючи функцію,
подібну з ангельським чином. В українській релігійній свідомості ікони святих воїнів глибоко
шанувались усіма прошарками населення, набуваючи водночас у кожному з них власного
символічного наповнення, яке зазвичай виявлялось у відмінностях тлумачення вічного життя в
церковному віровченні та народному світогляді.
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Summary
Bohomolets O. Icons of Holy Warriors in the Orthodox Iconography. The article explores the origins of the

cult of holy warriors images and proved that their veneration in Christianity, on the one hand, associated with the
development of Christian doctrine by the apostles and Fathers of the Church, and on the other - the biblical story of
creation, the fall of man and the inherent to Christian geocentrism idea of fight of the divine and devils. Despite the
fact that the Christian community was seen as a manifestation of God's kingdom on earth, it is even more than the
heavenly Jerusalem was in need of protection, as affirmed in the seat of the ousted from heaven Lucifer. Heavenly
patron and protector of the Christian community were primarily soldiers who fought during the life of the faith and the
Church of Christ. It was revealed that the iconography of holy warriors lined up in a straight line depending on the
features of their lives. In particular, those holy warriors (for example, Ivan the Warrior), who had died a natural death
in old age, were written in knight armor, in the form of separate praying images or multycharacter compositions
without addition of a large number of secondary symbols. Meanwhile, the holy warriors, who died a martyr's death (St.
George the Victorious, Nikita Martyr, Theodore Stratelates, Tryphon, and others.), usually were written in the form of
a rider on a white horse, which symbolizes their bond with Christ for the approval of "the holy city" on the ground.
Among other things, illuminated the symbolic meaning of the horse image in iconography, as well as explicated the
content of the images of holy warriors in different social strata. Keywords: image, the icon, the warrior, the heavenly
Jerusalem, symbol, horse, apocalypse.
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СВЯЩЕННЕ І ПРОФАННЕ
В СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНСЬКИХ ВІРУЮЧИХ

Досліджується проблема взаємозв’язку між священним і профанним у сімейно-побутовій сфері
сучасного українського суспільства. Автор аналізує зміну акцентів між цими категоріями в сучасній
українській сім’ї. Розкривається зміст категорій священного і профанного з поглдяду філософії, соціології та
релігієзнавства. Автор аналізує витоки формування уявлень про сакральне і профанне в сім’ї та побутовій
сфері українського народу з язичницьких часів до наших днів. Стан сучасного українського суспільства
характеризується як поступовий відхід від того, що належить світові Вищих цінностей і світові
Сакрального. Наслідком цих процесів є перевага матеріального над духовним, особистих інтересів над
інтересами суспільства. Нинішня ситуація вимагає звертання до явищ священного і профанного в сім’ї, тому
що це місце, де поєднується сакральне і профанне, впливаючи на формування  цінностей суспільства в цілому.
Ключові слова: священнее, профанне, сім'я, обряди, священні речі, аналіз, категорія, процес, цінності.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що стан сучасного українського суспільства
характеризується поступовою відмовою від того, що належить до світу Вищих цінностей, до
сфери Сакрального. Сучасна ситуація потребує звертання до феноменів священного та
профанного в  сім’ї,  адже  саме  тут відбувається  поєднання священного та профанного, що
впливає на формування, систем ціннісних  орієнтирів  всього суспільства.

Мета статті – з'ясути роль священного та профанного в сімейно-побутовій сфері сучасного
українського суспільства. Для цього потрібно реалізувати низку дослідницьких завдань:

- розкрити зміст феноменів священного та профанного;
- з'ясувати, що християнська релігія відносить до священної та профанної сфер існуванні сім'ї;
- показати джерела формування уявлень про священне та профанне в сімейно-побутовій сфері;
- з’ясувати якого статусу набувають священні речі при використнні їх у повсякденному житті.

Категорії священого та профанного – базові для будь-якої світоглядної системи. Вони
традиційно вивчаються у  філософії, релігії,  соціології та культурології. Звертаючись до
роз’яснення категорій священного та профанного, зауважимо, що їх численні трактування
привели до розмитості в семантичному плані та невизначеності.
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Сакральне і профанне постають як парні поняття та  феномени, тісно взаємопов’язані. Зміст
сакрального виявляється через смислові відтінки, які втілені в його синонімах: священне, приховане,
божественне, надприродне, небесне, трансцендентне, вічне, істинне.  Зміст профанного виявляється
через такі синоніми: мирське, минуще, буденне, земне, матеріальне,  низьке. У парі “сакральне –
профанне” ціннісною домінантою постає сакральне. У своєму найбільш чистому вигляді сакральне
розуміється як причетність до духовного світу, яка дається в одкровенні та втілена в знаках і символах
[див.: 1, с. 214]. Релігія ототожнює  поняття «святий» та «священний» з поняттям «сакральний», яке
похожить від латинського  «sacrum» і вкладає в нього буквальний етимологічний зміст.

Профанне – від латинського profanus – позбавлене святості. Ця категорія як онтологічно
так і аксіологічно виражає низьке становище об’єкта, який позбавлений святості. Профанне
викликається життєвими потребами для підтримки сім’ї, роду.

Людське існування, буденне життя також набуває священних ознак. Людина може
сприймати працю, задоволення потреб, інтимні стосунки як щось позбавлене святості, проте ще з
давніх часів їм надавали сакрального змісту (ритуальні жертвопринесення, заборони, табу тощо).

Для нерелігійної людини народження, шлюб, смерть – конкретні життєві події, які не мають
потаємного змісту, для релігійної людини вони мають сакральне значення.

Рівень дослідження проблеми. Найбільш вагомий внесок в розробку поняття
«священного» зробив філософ Рудольф Отто у ХХ столітті у своїй роботі «Священне».
Соціологічний підхід, який представлений у працях Е. Дюркгайма, М.В ебера, Г. Зіммеля,
розкриває роль соціуму як джерела формування уявлень про священне та суперечливе ставлення
до нього з боку різних членів суспільства.

Представники соціальної філософії другої половини ХХ століття, серед яких Ж. Бодріяр,
П. Бергер, Д. Белл, М. Бланцо, зверталися до символів, знаків, мови, розкривали поняття
священного в різних аспектах. Засновник антропнології Л. Фоєрбах зробив  свій внесок у розробку
священного та профанного. Він показав людські витоки ідеї Бога, критикуючи при цьому
божественне як особливу сферу сакральної реальності.

Серед значної кількості праць із цього питання особливо варто відзначити твір М. Еліаде
«Священне та мирське», в якому дослідник аналізує поняття, винесені в назву роботи, в їх
конкретному вияві.

Категорії сакрального та профанного були об’єктом дослідження багатьох російських
філософів, зокрема, В. Соловьйова, М. Бердяєва, І. Іль’їна, П. Флоренського, О. Лосєва,
Д. Андреєва, в яких сакральне пов’язане з причетністю до Бога, а профанне розумється як втрата
Божественного та орієнтація на матеріальний світ.

В українській науковій думці фактично не існує ґрунтовних досліджень священного та
профанного в сімейно-побутовій сфері віруючих.  Цим поняттям  приділялась увага лише побічно,
в процесі дослідженні інших тем.

В умовах, коли суспільство перебуває в стані ціннісної дезорієнтації, коли держава
неспроможна сформувати нову систему цінностей, що зможе об’єднати людей, сформувати
життєві орієнтири, люди звертаються до релігії як інституту, який упродовж багатьох століть
сприяв консолідації суспільства, особливо в часи, коли інші засоби не діяльні.

Здатність релігії до інтеграції людей реалізується тому, що вона відносить усе існуче до
однієї з двох категорій – священного чи профанного. В уявленні про священне виражається
визнання першості та більшої цінності суспільства як цілого порівняно з індивідом як похідним
від суспільства: священне – це те, чому індивід підкоряється, як силі, що стоїть над ним та є
вищою стосовно нього.

Дюркгейм визначає релігію як внутрішньо впорядковану і пов’язану система вірувань і
обрядів, які вважаються священними, тобто належать до відокремлених, заборонених речей, до
вірувань і обрядів, які поєднують в одну моральну громаду, звану церквою всіх, хто є їх
прихильниками. Дюркгайм виходить з того, що відмінність між священним (сакральним) і
світським (профанним) – універсальна, властива всім без винятку релігіям.

Саме в сім’ї можна спостерігати поєднання священного та профанного. Вони надають
стійкості цьому феномену попри різноманітні зміни. Поєднання цих сфер постає в сім’ї
піклуванням про задоволення утилітарних потреб, здоров’я її членів, їх духовний розвиток.
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Опозиція «сакральне – профанне» існує як протиставлення двох первнів: духовного і
тілесного. Християнська культура трактувала дану опозицію як протиставлення гармонійного та
дисгармонійного.

Погоджуючись із думкою російскої дослідниці Т. Глазкової, зазначимо, що єдність священного
та профаннного в особистому житті людини становить її повсякденне життя та включена у побутову
культуру. Ця єдність репрезентує дії ритуального та утилітарного характеру, які покликані
підтримувати фізичне здоров’я та матеріальне благополуччя людини, а сакральне повинно забезпечити
духовний розвиток особистості. Профанне регулюється законами суспільства, які складаються в
конкретну історичну добу з урахуванням традицій та моральних настанов [див.: 2].

Релігія та сім’я – найдавніші інститути, які перебували упродовж багатьох століть у тісному
взаємоза’язку. Кожна релігія має свої особливості у визначенні сакрального та профанного у сфері
сімейно-шлюбних відносин, у побуті.  Християнство, з одного боку, зберегло елементи язичництва,
а, з іншого, встановило свої принципи, пов’язані із зазначеними категоріями. Це стосується і
поглядів на сімейно-шлюбні стосунки: роль чоловіка і жінки у взаємовідносинах, сексуальні
стосунки між ними, вибір партнера (одного на все життя); сформувало свої погляди на стосунки
поза шлюбом, трактуючи їх як гріх, та надоло свого звучання народженню дітей в сім’ї.

Звертаючись до сім’ї як сакрального утворення, з позиції християнського віровчення
зупинимось на тих складниках сімейних відносин, які вважаються священними. На думку
дослідників сакрального, воно має функцію об’єднувати людей. Сім’я заснована на духовному та
фізічному  єднанні  чоловіка і жінки. Вони постають частинами цілого, тому цікаво з’ясувати, що з
позицій християнської релігії постає священним у сімейно-побутових відносинах і чи сприяє це
об’єднанню.

Створенню сім’ї у християнській культурі передують певні етапи. Сім’я починається зі
шлюбу. Шлюбна обітниця, якою пов’язує себе подружжя, з якої розпочинає подальше укладання
шлюбу, називається «заповітом». Сам термін означає найбільш святу та непорушну об’явницю
(Притч. 2:16, 17). Прикладом взаємин між чоловіком і дружиною є вічний заповіт Бога з Його
народом, Церквою (Еф. 5:21-33). При цьому найціннішими обітницями  подружжя є вірність,
терпіння. Християнське подружжя повинно розуміти, що вступаючи  у шлюб, вони укладають
заповіт вірності одне з одному на все життя. Створення союзу – наступний крок, який становить
таїнство. (Святість шлюбу незаперечна, оскільки сам Бог освятив його. «Сам Бог поєднує тих, що
освячені таїнством та серед них є присутнім», – каже про святість шлюбу Климент
Олександрійський. Бог освячує поєднання подружжя в таїнстві шлюбу та зберігає непорушним їх
душевну та тілесну єдність, союз.

Альтернативою шлюбу є безшлюбність, тобто чернецтво. Цнотливість також наділена
ореолом святості. Свята християнська цнотливість і святе таїнство шлюбу – ось два шляхи, на які
вказується у Слові Божому. (Мт. 19:11-12; 1; Кор. 7:7-10). У християнстві шлюб благословлявся з
апостольських часів. Теолог раннього християнства  Тертуліан зазначав:  «Як зобразити щастя
шлюбу, який схвалюється цервою, освячується її молитвами, та благословляється Богом!».

Якщо аналізувати інтимні стосунки, то вислів «стати однією плоттю» передбачає сексуальну
єдність: «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла» (Бут. 4:1). Інтимні стосунки –
найбільш близька форма фізичного союзу, на яку здатне подружжя. Вона підтверджує духовну та
емоційну близькість подружжя. Любов у християнському шлюбі виявляється у повноті та
насолоді. «Нехай буде в усіх чесний шлюб і ложе непорочне» (Євр. 13:4). У Святому Писанні
йдеться про те, що радісний сексуальний вираз любові між чоловіком і дружиною – Божий дар.
Подружнє ложе – святе, де чоловік і жінка зустрічаються наодинці для продовження своє любові.
Цей час повинен бути святим і приносити велику фізичну та духовну насолоду [див.: 3, с. 72].

При цьому зазначимо, що фізична єдність чоловіка і жінки повинна служити передусім
народженню дітей, а не задоволенню сексуальних потреб. Доречно згадати, що з цього приводу
писала І. Зейберт у книзі «Жінка на древньому Близькому Сході»: «Те, що у сфері впливу
християнської релігії вважалося «гріховним», а саме статева насолода, у давньосхідних релігіях
пов’язувалось із самою природою. Статевий зв’язок вважався культовою дією та у своєму
сакральному значенні не передбачав нічого непристойного та аморального».
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Особливої уваги заслуговує подружня любов як сакральне посвячення чоловіка і дружини
одне одному. Любов  у християнстві – священна основа створення сім’ї. Можна сказати, що сім’я
є втіленням любові. Але любов у християнській сім’ї – це форма жертовності, яка повинна
виявлятись упродовж усього життя. Любов – це панування духу над сексуальним потягом. Саме
подружня любов сприяє всебічному розвитку фізичних, емоційних, інтелектуальних іа духовних
здібностей людини, формуючи в ній образ Бога. У шлюбі можливі різні види любові: романтична,
пристрасна, сентиментальна, втішна, об’єднуюча. Все залежить від обставин. Однак саме біблійна
любов, яка в Новому Заповіті має назву «агапе», базується на самовідданості, готова на все заради
іншого. Так любов лежить в основі подружньої любові.

Апостол Павло писав: «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не
величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву,
не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається
на все, все терпить! Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч
мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується» (1 Кор. 13:4-8). Письменник Ед Уїт
писав, коментуючи цей уривок: «Любов «агапе» черпає сили з вічного джерела та здатна діяти
навіть тоді, коли інші види любові безсилі. Вона любить попри все. Якою б негідною не була
людина, «агапе» торкнеться і її серця. «Агапе» настільки ж безумовна, як Божа любов до нас. Це
свідомий вибір, заснований на свободі волі».

Історія формування  уявлень українського народу про священність речей, предметів і явищ,
які й сьогодні використовуються всімейно-побутовій сфері, сягає корінням давніх часів і пов’язана з
язичництвом, елементи якого тісно переплелись у подальшому з християнською традицією.

Важливим джерелом формування традиційних світоглядних уявлень і вірувань українців у
язичницькі часи були апокрифи, тобто релігійні оповіді, які виникли в давні часи під впливом
священних книг. У них розкривалися світотворення і доля перших людей, божественне
світоуправління та майбутнє людства, доля праведників і грішників, есхатологічні уявлення тощо.
Саме апокрифна, а не канонічна християнська література справила визначальний вплив на
формування побутового християнського віровчення. Народне середовище сприймало з християнства
лише те, що в його уяві за формою, характером і змістом наближалося до язичництва.

Елементи міфологічного мислення і сприйняття чітко видно в легендах, присвячених
природним стихіям, окремим етапам життя та смерті людини, явищам оточуючого світу.

Згідно з традиційними  космологічними уявленнями всесвіт поділяється  на три зони: небо,
землю та підземний світ [див.: 4, с. 393]. Традиційні уявлення українців про небо, наприклад,
ілюструють космогонічні погляди народу, що утворюють різнобарвну розмаїтість, розкриваючи
пов’язаність пережитків міфічних вірувань з елементами пізнішого християнського
світорозуміння. Подекуди традиційні уявлення про небо набули виключно християнського
забарвлення – «на небі розташований рай, куди Бог допускає лише душі праведників».

Глибини віків сягають корінням уявлення про небесні світила, головним з яких є сонце.
Українська міфологічна традиція зображає сонце як головну космічну силу – творця всесвіту. В
Україні збереглося й сьогодні колись повсюдно поширене вірування в божественну, священну
природу сонця.

До нашого часу дійшли обряди, які мають язичницькі елементи, що збереглися з прадавніх
часів. Первісний зміст цих обрядів забувся, але народ їх дотримується за традицією, «бо так треба».

У дохристиянській традиції земля вважалась святою, матір’ю та було заборонено її бити.
Побутували в Україні деякі магічні засоби, пов’язані з жертвопринесенням землі. Своєрідною
«відкупною жертвою» землі-матері було закопування пасхальних яєць і освяченого хліба на полі,
або покладання на місце викопаного лікувального зілля монети, шматка хліба чи грудки солі.

Варто також відзначити, що в традиційному світорозумінні українців поняття природи і
землі переплітаються з уявленнями про простір, тобто його соціальну та господарську
організацію. При цьому основними соціально-значущими для людини семіотичними опозиціями,
які визначали позитивне чи негативне значення конкретного простору, місця,  була замкнутість і
відкритість локального простору чи місця; протиставлення свого місця, тобто того, що є освоєним,
обжитим людиною, – чужому, зазвичай, небезпечному та недружньому [див.: 5, с. 262].
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Винятково важливого значення надавалось і ритуально-очисним можливостям вогню,
зокрема обкурювання димом, символічному спалюванню, відвертанню злих духів і проведенню
через вогонь з метою позбавитися хвороби. Саме з цією метою українці, як і інші народи,
використовували вогонь у купальських, весільних, родинних і похоронних обрядах.

Багато  уявлень і вірувань, пов’язаних з культом вогню, й у наш час зберігаються у  вигляді
різних обрядів у сімейно-побутовій сфері народного життя.

Священні властивості за народною традицією українців приписувалися й воді, адже вона за
народними уявленнями була символом сили та чистоти. У народних уявлення українців і нині
зберігається віра в те, що освячена святовечерня вода, «йорданська» і стрітенська має певні
захисні властивості.

Для українця обрядові форми завжди були окрасою народного побуту, засобом
упорядкування свого життя та надання йому певного смислу.

Найбільш відомими церковними обрядами, які посідають важливе місце у сімейно-шлюбній
сфері, вважаються: хрещення, що символізує духовне народження людини, надання імені, обряд
вінчання, богослужіння, поховання та поминання померлих. До складу будь якого богослужіння
входять молебні співи. У таких співах церква освячує та благословляє стихії – воду, вогонь,
повітря, землю; помешкання та інші види перебування православних християн – будинок,
монастир, місто; їжу та побутові речі – плоди вирощених рослин, домашню худобу тощо; початок
і завершення певних видів діяльності, наприклад, сіяння, збору врожаю, навчання, роботи,
будівництва, військової служби; духовне та тілесне здоров’я людини.

Специфіка і зміст релігії визначаються потребою суспільства у священному. В уявленні про
священне втілюється визнання першості та цінності суспільства як цілого порівняно з індивідом
як похідним від суспільства – це те, чому індивід підкоряється як силі, що над ним, вищій
стосовно нього силі. Вище ми зазначали, що людина потребує відчуття священного та
присутності священного у своєму, житті, оскільки це дає можливість мати сталі моральні
орієнтири, впорядковувати своє життя.

Однак у сучасному суспільстві постала проблема взаємодії священного та профанного в
буденному житті. Ця проблема активно обговорюється в наукових колах і в церковному
середовищі. Сутність її полягає в тому, що  за допомогою  сучасних технологій випускається
необмежені тиражі речей з іконними зображеннями; має місце нерегламентоване використання
священних зображень та інших священних речей у сферах, які не належать до священного
простору, зокрема в побуті, світському мистецтві, рекламі, торгівлі тощо.

Неблагочестиве використання священного у світських сферах життя стає можливим
внаслідок відсутності відповідального ставлення до священних зображень у самому церковному
середовищі. Це може виявлятись у невиправданому, безконтрольному  використанні  священних
зображень як декоративного оформлення побутових речей (одягу чи посуду), рекламної,
сувенірної та ювелірної продукції, що продається в магазинах при церквах. Самі  віруючі та
суспільство починають схвально ставитися до такої практики, хоча наслідки такого стану речей
ведуть до профанації священного.

Поширення та затребуваність зазначеної продукції можуть свідчити про втрату значною
частиною народу священного та благоговіння перед ним. У суспільній свідомості спостерігається
тенденція до стирання межі між священним і профанним, розрізнення яких є основою справжньої
релігійності. Як наслідок, у сучасному суспільстві формується поверхова релігійність, так зване
«гламурне православ’я». Меркантильне ставлення до ікони, використання священних зображень
на предметах загального вжитку,у сферах, які не вважаються релігійними, не обмежують список
того,  що веде до розмивання межі між священним і профанним. Останні десятиліття стало
надзвичайно популярним, особливо  серед молодих пар, які одружуються вперше, вінчатись у
Церкві. Проте вони, зазвичай, мають поверхові уявлення про зміст, який вкладає християнська
Церква у поняття вінчання.

Основні церковні обряди досить популярні сьогодні, оскільки в них передусім приваблює
зовнішня сторона: гарні співи під час богослужінь, оздоблення храмів, одяг священиків.  Під час
таких великих релігійних свят як Хрещення Господнє та Пасха люди із задоволенням ідуть до
Церкви, маючи можливість освятити воду чи їжу. В інші свята храми також переповнені людьми,
які бажають принести до дому певну освячену річ, отримати відповідний настрій, якому сприяють
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обряди богослужінь. Однак при цьому існує значний розрив між внутрішнім благочестям
небагатьох і зовнішньою стороною причетності до обрядів.

Людина сучасного суспільства не бажає глибоко занурюватись у вивчення складного
церковного життя, яке має велику кількість правил і традицій, незрозумілих заборон і приписів,
усних і писемних переказів, які сягають своїм корінням глибини віків. Суспільство споживацьких
інтересів, у якому відбувається підміна духовного матеріальним, породжує свій запит та ставлення
до священного. Таке ставлення переважає у значної частини сучасних українських сімей.

Висновки. Проаналізувавши категорії священного і профанного та їхнє місце в сімейно-
побутовій сфері сучасного українського суспільства, можемо зазначити, що священне та профанне
у сімейно-побутовій сфері виявляються у взаємодії на побутовому рівні. Водночас сім’я відчуває
на собі різноманітні тенденції суспільного життя, які мают деформуючий вплив. Наслідком цих
процесів є знецінення самої сім’ї як сакрального утворення. Доволі часто  сім’я є тим місцем, де
дотримуються певних релігійних обрядів, але це відбувається як данина моді й тому, що так «усі
роблять». Сімейний союз у народній уяві більше не сприймається як такий, що укладається на
небесах. Відповідно, його цінність як таїнства визнається більше на словах. Те, що написано в
Біблії про шлюб і зазначене богословами, відходить у минуле. Поширюється тенденція щодо
використання  священних речей і священних зображень у сферах, які не належать до світу
сакрального. Дедалі частіше превалюють особисті потреби у ставленні до священного. В основі
цього лежить відмова від прихованих, трансцендентних святинь, що призводить до домінування
профанного, яке дедалі частіше посідає місце сакрального як вищої соціальної цінності та
виявляється ціннісно значущим.
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Summary
Maskevich O. Sacred and Profane in the Family and Domestic Sphere of Ukrainian Believers. The article

disclosed the problem of the relationship between the sacred and the profane in the family and domestic sphere in
the modern Ukrainian society. The author analyzes the change of emphasis between these categories in the modern
Ukrainian family. The article reveals the meaning of the categories of the sacred and the profane in terms of
philosophical, sociology and religious positions. The author analyzes the origins of the formation of ideas about the
sacred and the profane in the family and the domestic sphere of the Ukrainian people since pagan times to the
present day. The state of modern Ukrainian society is characterized like the gradual abandonment of what belongs
to the world of higher values and sacred world. The consequence of these processes is the predominance of the
material over the spiritual and human supremacy over the interests of society. The current situation requires an
appeal to the phenomena of the sacred and the profane in the family, because it is place, where the combination of
the sacred and profane, which affects the formation of the moral values of society. Keywords: sacred and profane,
family, ritual, sacred things analysis, category, process, values.
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HYPERDEMOCRATIC PATTERNS OF JUSTICE AND LAW
IN THE CONTEXT OF DEMOCRACY DRIFT

The mosaic structure of hyperdemocratic patterns causes shifts in the idea of ordinariness supremacy. The
uncritical attitude to We-group gives the basis for monopolization of justice, law and other formative democracy
concepts. Supercritical perception of self-space makes adequate attitude towards otherness impossible, due to
fragmentation and appropriation of these concepts through attributing them to the We-group space, marginalizing
Other-group and Alien-group in the context of hyperdemocracy. Justice and law concepts transformation has been
viewed through the parallels between the visions of ordinarity power; strategic and communicative actions theory;
ethics of equality and supraethics of non-equivalence. The study has been aimed at the specific conditions and
scenarios for political elites to influence the political discourse by causing cognitive clashes in understanding law and
justice, as well as by changing ethical, axiological and mythologemic structure of the notions. Keywords: justice, law,
otherness, hyperdemocracy, mythologeme.

Articulation of the issue. The mythologemes that emerge in the informational space may become
non-critical and full of contradictions. The mythologeme-forming field of particular political implicatures
get fixed in the form of general definitions blocking out the social orientation in the process of democratic
transition. This can be analyzed in the context of attributive justice for Common-participant, labeling of
Alien as being not democratic/patriotic/nation-centered enough, as well as through political manipulation
and cumulative pressure between national idea and diversity dimensions.

The concepts of justice and law semantically determine the democracy notion, and democratization in
Ukraine is based upon the complicated and contradictory tendencies arising from clash and adaptation of
various cross-interpretations in the social space. The mythologemes made out of the concepts and their
interpretations affect the patterns of monologue and dialogue responsibility. The consequent changes in the
models of culture lead to fragmentation of the latter and further development of mosaics state. The otherness
categories tend to form felt-like structures on the basis of informational threads and fragments of different
origins and quality. Therefore, it is necessary to investigate the mechanisms of structuring the links between
these key concepts of democracy, the latter acquiring their sense and impact scope through the intertwined
markers of We-space and Other-space.

Actual scientific researches and issues analysis. The concept of justice has been studied in
numerous works, among them there should be mentioned those by J. Habermas, J. Rawls, O. Hoffe,
L. Sytnichenko for justice theory investigations. In the works by H. Arendt, G. Debord, Ch. Taylor there
is the outline of totalitarianism overcoming, justice priority, authenticity ethics – in the context of self-
identification of a society. It is also necessary to mention the investigations by Z. Bauman, I. Wallerstein,
W. McBride and A. Toffler, where the principles of forming the democratic image of a country are
reviewed through systemic transformations in power and intentions, as well as in ethnical identity shifts.
In particular, justice concept transformation can be viewed through the parallels between Jose Ortega y
Gasset’s vision of ordinarity power [4] and justice of exchange vs. justice of distribution by O. Hoffe and
his successors [9]; teleological and deontological paradigms by J. Rawls [5]; strategic and communicative
actions by J. Habermas [2]. The studies are aimed at the problematics of justice concept realization; the
specific conditions and scenarios for political elites functioning may influence the political discourse by
causing cognitive clashes in understanding law, goodness and justice, as well as in ethical, axiological
and mythologemic structure of the notions.

mailto:balinchenko@gmail.com
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The key problem of ethical and legal aspects of justice being interrelated in the democracy patterns
transformation is focused at the modern tendencies that can be described through hyperdemocracy notion.
The modern situation of hyperdemocracy has the additional burden of vocabularies changes from the
vocabulary of power based on the disciplinary enthusiasm for the law and justice in their mythologized
and partially deprived of primary sense connotations, a totalitarian-like model [1], – to the universal
patterns regulating masses and making possible their coexistence with the otherness in many aspects.

Reconstruction and comparative analysis of the aspects having impact on democratic principles
realization in the social-cultural space is regarded in the above-mentioned studies with the particular
attention being paid to the influence of informational and political space on the values and concepts as the
milestones for identification of otherness dimensions: We-space, common and defendable; neutral and
understandable though different Other-space, the latter distinguished from the space of Alien, different
and potentially dangerous due to informational gaps and distortions.

Unresolved problem analysis. There is the need for studies on social cultural codes of common
and alien in the liberal democracy drift situation. The opposition of We and They is regarded through the
concepts of justice and law in their axiological context.

The concepts of justice and law under the pressure serve as counterposed mythologemes of Unity,
Polarization and Split. Contemporary myth-creating in the political space of Ukraine is arranged in
accordance with the political elites identifying their interests with the notion of justice and trying to form
a positive image of Common-participant and dangerous image of the opposition as Alien. At this stage,
there emerges the problem of political discourse concentration around the actors of the situation, which
are interested in their status support or improvement by means of eliminating publicity from the decision-
making process.

Research objectives setting. The investigation is aimed at studying manipulation tendencies
imitating reality within post-communism informational space, in particular, regarding the democracy drift
in Ukraine. Particular attention is paid to the stereotypes concerning the problem of fragmentation and
atomic behaviour resulting from changes in the orientation concepts. Humanitarian expertise of the
patterns and ways suggested in mass-media is regarded as a project for overcoming the manipulative
features of both hyperreality and hyperdemocracy in the context of justice and law concepts. This
approach is also aimed at the social transformations taking place under the ever-growing informational
and digitally-organized social pressure nowadays, as well as at the social-cultural impact caused by
destructive informational gap-forming in mass-media, and the ways for standing against this mass
intentional shift.

Therefore, the methodological basis lies within structural-functional method and analytical-
prognostic approach to otherness transformation through the patterns of democracy, in particular, in
Ukraine, as well as to dialogical responsibility frame introduction in the social-cultural space.

Research results presentation. Understanding the processes of opinion-moulding and selective
informational mechanisms in the context of social media field is focused on studying the means and
intentions connected with attempts of monopolizing the key notions of liberal democracy. Based on
ignoring both values and digitally interdependent clusters of information, new forms of opinion-moulding
can be regarded in the wider perspective, as a refusal to learn about some social, cultural or cognitive
aspects of reality; which can become a comparatively new dimension of the possible priority shift from
obtaining knowledge to its limitation up to particular cognitive or social needs. Thus in the informational
hypertension there emerge the adapting or falsely adapting means for interpersonal, cross-cultural and
interstate communication in the overloaded informational space.

For instance, Jose Ortega y Gasset’s distinction of otherness in its axiological sense lies within the
sphere of counteracting barbarian and civilizational modes. The first one being defined as striving for
particular and separate space, and the second one being considered enrooted in the need for every person
to correlate with the other ones in the common space [4].

The mere possibility of co-existing contentedly with a weak enemy or the small group
contradicting the political majority can be as well regarded both unnatural and paradox-like, Jose Ortega
y Gasset stated. The majority outlines the We-space while opposing it to the space of Others.
Transformation of an Alien into a neutral Other, with the commonness being constructed, means a mutual
agreement for the borderline of impact and responsibility to be merged within the majority of decision-
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making actors. The situation of the Other demands taking to account vulnerability and subjective
uniqueness of the latter, as in Levinas` theory of the Third. An Alien’s values and statuses are rejected by
the mass through them being under the cognitively vague mythologemes and irrational fear-based
stereotypes. Even the hypothetical monopolizing liberal democracy concepts lead to the attempts for
justice, law, unity, equality to be semantically fixed by a particular group. In the situation of
hyperdemocratic pressure, the intentions of the group tend to become the dominating ones in the process
of making political decisions.

The traditional culture undergoes transformations into the “mosaic” one, after A. Moles [3], while
there is an indefinite in scope and structure unorderly flow of eventual data, and the mere contingency
may appear the basis for sense emergence. This causes the situation when an individual states the sense of
the key notions of democracy on the grounds of context-deprived information fragments, distorted facts
and even social or cultural prejudices.

For Ukrainian society, understanding of the roots and matters of the opposition of the stated notions
could become the first step for discourse conflict resolution of political groups through the establishment
of common conceptual space. The difficulty of demarcation line setting between monologue and dialogue
responsibility in the context of democratization should be subjected to the analysis and matching of the
existing models. The investigation of the democratic transition through the Protestant political tradition
involves a complicated mechanism of balancing of the groups’ interests in the framework of consensus.
Jacobinic tradition of democratic transition, in its turn, according to the majority rule, leads to the elite
formation, or central and peripheral political influence against the underlining of the freedom and free
argumentation [9, p. 10]. Consequently, the identification of the democratization line of the Ukrainian
society should be started with the social and cultural, as well as informational, content of the concepts of
justice and law that structure the political space.

It should be added, that opposition of teleological and deontological models assume significance in
the complex political situation of Ukraine. Teleological paradigm as a strategic action, by J. Habermas,
holds down the idea of goodness, and turns the interest both into the purpose and supreme value, which
can bring the concept of justice under control, transform it and, at long last, adapt according to the
ambitions and ideas of the political influence elite [2]. Thus, during the conflict between political groups,
elite and minority there could emerge the paradox of the “justices competition”.

Since there is the thesis substitution behind such conflict, we can state incompatibility of the
intentions and ideas of goodness that within the teleological paradigm are identified with the concepts of
order and justice by each political force. This polysemic model of justice category nullifies the lawful
sense of the latter, since it does not lead to the formation of common coordinate grid with clearly stated
margins for positive and negative evaluation of the political discourse participants’ actions, means, and
intentions.

On the contrary, each political force, within its definition of the category, strives to build the
coordinate grid of negative/positive, and insists on it as a universal system, despite the differences in
other political forces’ evaluations [7].

In contrast to the above-mentioned completion of the interests, which is usually disguised as a
struggle for justice, deontological paradigm by J. Rawls, similar to J. Habermas’ communicative action,
breaks the rational link between an interest and goodness, putting the justice concept beyond the idea of
goodness and above it.

Investigating the theories of justice in modern Western philosophy, L. Sytnichenko points out
that deontological understanding of law and justice correlation meets democratic processes in a society ,
since “the deontological approach to the problem of justice is primarily theoretical justification of
benefits over the other moral and political ideas and values” [10, p. 125]. Justice and law, in this
conceptual field, are not limited to setting goals through interest, but become the goals themselves;
through the common coordinate grid of positive/negative attitudes, and the measure to determine the
conditions of consensus and conflict.

The concepts of justice, law and goodness, mentioned above, often act in Ukrainian society as
similar mythologemes. Modern mythmaking of Ukrainian political field operates, using the stated
categories, according to the teleological paradigm. Political elites, identifying their interest with justice,
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try to form, on one hand, the positive image of We-group, and on the other hand – negative image of the
opposition as an Alien-group, which carries a threat.

The model of an Alien-group image formation is based on the mythologemes of enemy, monster
lacking human features, opposite to hero and patriot. This model uses primitive black-and-white ethics
for contradicting We-group (positive, civilized) to They-group (aggressive, stupid, rude). Such
contradiction traditionally is considered to be the critical factor for social and cultural code system, and as
means of manipulating mass consciousness with simple contrasting images.

Discussing otherness in the context of democratization, we should address A. Toffler’s concept
concerning implementation of democracy under the conditions of mass society clash of the Second
Wave and fail of the masses of the Third Wave, in particular semi-direct democracy, distribution of
judgments and elites.

A. Toffler considers that democracy is “not a matter of choice, but evolutionary necessity” [8,
p. 384] nevertheless he states that there is a problem of political elite structuring due to the lack of
adequate representation and sometimes impossibility of its performance. On the other hand, the burden of
decision-making in the conditions of conflict political diversity becomes discrete; so, there again comes
the issue of ethics and fairness, as discontinuity that causes functional transition of democracy to the
attribute status of this or other political actor.

We can observe some of the outlined features in the political framework of Ukrainian environment.
Thus, the myth-making like We – They, as axiologically contrasting categories, can be considered
through the formation of the frame initiating evaluative standardization mentioned above. Therefore, the
overcoming of such black-and-white political game, that levels down democracy to the attribute, is a step
to release ontological content of the latter in terms of maximum responsibility and principles of
unconditional justice. Failure to distribute conflict statements of opposition, due to Ch. Taylor [6],
confirms irrelevance and absolute difference by ethic concept of justice.

Under such conditions, hyperdemocratization stands for amended formulation of the sub-
authorization model concerning safety both on the individual and governmental level, as well as in the
international community of nations.

Conclusions and research perspectives. There should be highlighted a number of factors
determining specific Ukrainian context formation and relevant to the tendencies of otherness category
emerging within modern drift of democracy patterns. In the first place, there should be noted
mythologization of the past and present political frameworks that influences the formation of the
particular system of social and cultural codes of otherness under modern conditions. In the second place,
there plays an important role the factor of the new type of elites, the latter having underdetermined rules
of participation in political discourse, as well as discourse scissors between the political viewpoint
expression and intersubjective political framework formation in the process of communicative interaction
aimed at norm developing, with regard to the argumentation of all hypothetic participants who may be
related to the normative system suggested by the political elite. And in the third place, there is a certain
compressing of national social and cultural space, as well as simultaneous development of
democratization and nationalization processes, that promotes pro-government suppression of social and
cultural codes relative to the other actors of international communication, and, consequently, rejection of
the acculturation or assimilation ideas in the integrated space, common with other countries.

Thus, discourse political framework formation in Ukraine should be realized within the control
framework of task-oriented and conscious self-containment of the political elites’ ambitions in
monopolizing the concepts of law and justice. Development in the public opinion of the frame of
tolerance comprehension is to be regarded not as an abstract category, but as the limitation of the Alien-
group world and its gradual transformation into the Other-group, and, eventually, into We-group, in the
field of mutual discourse responsibility.
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Анотація
Балінченко Світлана. Гіпердемократичні патерни справедливості та права в контексті

трансформації демократії. Гіпердемократичні патерни відповідальності, переважно – монологічної,
спричиняють вплив на концепти у соціокультурному просторі і стають залежними від категорій
інакшості, утворених на основі некритично сприйнятих інформаційних уривків різного кшталту.
Визначення механізмів, які структурують інформаційне поле демократії, зокрема, ключові концепти
справедливості та права, відбувається через співвідношення їх з сукупністю міфологізованих уявлень про
«своє» та «чуже». Засади формування соціокультурних кодів прийнятного та чужорідного в умовах
дрейфу демократії, а також відокремлення концептів справедливості та права від аксіологічної
наповненості опозиції «Ми – Вони», спираються на стохастичну категорію Іншого, оцінка якого може
призвести до інформаційного переходу суб’єкта як до категорії Свій, так і до маргіналізованого стану
Чужого. Обличчя Іншого, у левінасівському сенсі, на відміну від неприйнятного для маси Чужого, потребує
інформаційного захисту поза можливими міфологемами, що існують в інформаційному просторі,
незважаючи на маніпулятивні припущення з боку більшості про неподібність Іншого критеріям
прийнятності, притаманним масі, його конфліктність і суперечливість. Сучасні українські політичні еліти
діють за телеологічною моделлю справедливості і, ототожнюючи свій інтерес зі справедливістю,
намагаються утворити, з одного боку, позитивний образ своїх політичних однодумців, а з іншого боку,
негативний образ опозиції як Чужого, що містить загрозу. Такі негативні моделі інакшості потребують
критичного осмислення, з метою подальшої відмови від монополії на демократичні концепти, з
встановленням обмежень на притаманне гіпердемократії закріплення ексклюзивного уособлення «єдності»,
«справедливості» чи «права» за окремою групою, залежно від її участі в актуальному розподілі влади.
Ключові слова: справедливість, закон, інакшість, гіпердемократія, міфологема.
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ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджено поняття «глобалізація» і «ненасилля» та встановлено зв’язок між ними; проаналізовано
причини актуалізації принципу ненасилля в сучасному світі, серед яких основною постає можливість його
практичного застосування у різних сферах суспільного життя. З’ясовано потенціал принципу ненасилля у
розв’язанні глобалізаційних проблем людства (міжетнічних, міжнаціональних, міжнародних і
міжрелігійних конфліктів, екологічної кризи). Ключові слова: принцип ненасилля, глобалізація, глобальні
проблеми людства, ненасильницькі методи.

Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні процеси планетарного масштабу оцінюються
дослідниками і науковцями неоднозначно. Поширюються та закріплюються ідеали гуманізму,
стабільності, поширюються антивоєнні акції та миротворча діяльність. Але на цьому тлі
продовжують спалахувати міжнаціональні, міждержавні, міжрелігійні та інші конфлікти. Тому в
такій парадоксальній ситуації, на нашу думку, одним із можливих шляхів розв’язання сучасних
проблем, пов’язаних із процесом глобалізації, могло б стати закріплення принципу ненасилля.

Аналіз останніх досліджень. Пошук можливих шляхів розв’язання глобальних проблем
сучасності спонукав багатьох учених до ґрунтовних досліджень альтернативних принципів
людського буття, серед яких є принцип ненасилля. Такі науковці як А. Гусейнов [1],
Г. Дилигенський [2], В. Дудченко [3], А. Назаретян [6], В. Стьопін [7] звертають увагу саме на
ненасилля як альтернативу багатьом сучасним способам розв’язання міжнародних проблем і
відповідного ставлення до дійсності.

Так, російський етик А. Гусейнов, досліджуючи сучасний йому стан розвитку суспільства,
стверджує, що ненасилля варто розвивати, навіть абсолютизувати, поставивши його в основу
суспільних відносин як у внутрішній, так і у зовнішній політиці різних країн. Дослідник
стверджує, що процеси глобалізації можуть отримати моральну санкцію лише в тому випадку,
якщо вони будуть співвіднесені з діалогом культур, враховуючи різноманітність людського буття,
своєрідність традицій, моралі та вірувань [див.: 1, с. 251]. У свою чергу В. Стьопін підкреслює, що
заклики до ненасилля вмотивовані конкретним історичним досвідом. Практична частина ненасилля
підтверджує, що ця теорія не є ефемерною. На його думку, одна з глобальних проблем сучасності
полягає в тому, що людство «стає заручником зброї масового знищення, яку воно саме і створює» [7,
с. 104]. Люди створюють різні види захисту в прагненні до миру, бажаючи досягнення ненасилля у
світі, а в підсумку це призводить до зростання насильства. Сучасний світ настільки техногенний, що
лише ненасилля, на думку дослідника, може стати стратегією майбутнього.

Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Якщо уважно проаналізувати позиції
згаданих дослідників, то виявиться, що вони здебільшого звертали увагу на характеристику ненасилля,
співвідносячи його з проблемами свого часу. Проте саме неможливість остаточного подолання
існуючих глобальних проблем і постійна поява нових спонукають до перегляду застосування
принципу ненасилля та його дієвості в розв’язанні найактуальніших проблем сучасності.

Формулювання мети і постановка завдання. Метою статті є виявлення потенціалу
принципу ненасилля в контексті сучасних процесів глобалізації. Відповідно до поставленої мети
основні завдання статті такі:

- охарактеризувати поняття «глобалізація» і «ненасилля», з’ясувавши зв'язок між ними;
- виявити причини актуалізації принципу ненасилля в сучасному світі;
- розкрити потенціал принципу ненасилля в розв’язанні глобальних проблем людства.
Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося, людство переживає процеси

глобалізації. Сьогодні термін «глобалізація» міцно увійшов у науковий обіг, міжнародні
документи і мову засобів масової інформації. Як і за будь-яким поняттям, за ним стоїть певна
реальність і процеси, що відбуваються у світі. В межах філософсько-методологічного дослідження
глобалізації А. Уткін дає таке визначення цього поняття: «Процес універсалізації, становлення
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єдиних для всієї планети Земля структур зв’язків і відносин у різних сферах життя суспільства» [8,
с. 96]. Так, глобалізація – це об’єктивний процес закономірного об’єднання всіх народів Землі в
єдину гомогенну систему «нового світового порядку». Ця система становить певну узагальнену
модель усього історичного досвіду людства.

Характеристика глобалізації не може бути однозначною, оскільки аналізуються досить
суперечливі процеси, в надрах яких визріває нова якість буття людства, формуються інакші умови
людського існування. Тому глобалізацію можна вважати важливим соціально-історичним викликом,
з яким пов’язані й нові загрози, які виникають перед лицем усієї планети [див.: 4, с. 355]. Саме з
глобалізацією пов’язані сьогодні й небезпека військових вторгнень, і тероризм, і сепаратизм, які
набувають варварських форм, і міжнародна злочинність, і найголовніше – збільшення економічного
розриву між різними регіонами планети, посилення напруженості, поглиблення соціальної
несправедливості тощо. Як бачимо, глобалізація як суспільне явище має діалектичну природу.

Виникнення глобальних викликів сучасності та пошук відповідей на них підштовхують до
подальших етико-філософських, соціологічних, політологічних і психоаналітичних досліджень.
Результатом таких досліджень має стати найглибше усвідомлення причин, характеру, можливих
наслідків дій, які визнані загрозою не лише для кожного народу, нації чи етнічної групи, а й для
окремої сім’ї та кожної людини. У таких дослідженнях ключовим є пошук альтернативних шляхів
розвитку задля уникнення будь-яких загроз існування. Одним із таких шляхів дослідники
називають принцип ненасилля.

У філософській літературі поняття «ненасилля» тлумачиться як етична категорія, а також
пов’язується переважно з релігійними доктринами, пацифістськими рухами і відповідними етико-
філософськими поглядами: «Ненасильство – морально-етичний принцип, одна із засадничих
соціальних цінностей, що утверджує відмову від спричинення шкоди (зла, болю, страждання)
іншим людям. Антиподом ненасильства є насильство. В основі філософії ненасильства лежить
заперечення брутальної сили як засобу досягнення цілей, підґрунтя влади й управління» [9, с. 417].

З огляду на сучасні тенденції розвитку світу (глобалізація господарської діяльності,
створення нового виду соціалізації, національна й етнічна дивергенція), ненасилля виявляється
інтенцією вселюдських інтересів і потреб. Так, В. Дудченко підкреслює, що цей принцип є
неодмінною передумовою соціальних зв’язків і нових форм комунікації. Вважається, що коли
головною потребою людей стає досягнення миру для свого виживання та повноцінної
життєдіяльності, то саме ненасилля стає ключовим чинником [див.: 3, с. 96].

Одна з причин актуальності принципу ненасилля в сучасному суспільстві криється в
можливості його практичного застосування. Саме на межі ХХ – ХХІ століть виникла можливість
спроектувати ідею ненасилля в практичну площину, вивести на рівень соціально-політичних
процесів. Ідея ненасилля – це певний етико-особистісний і соціальний проект, який включає не
лише завдання, а й конкретну технологію діяльності.

На думку А. Гусейнова, неможливо вважати випадковим той факт, що мислителі, завдяки
яким у ХХ столітті оформилася теорія ненасилля, були водночас видатними практиками
ненасильницької боротьби. Л. Толстой, М. Ганді, М.-Л. Кінг – відомі теоретики і практики
ненасильницької альтернативи. А. Гусейнов доходить висновку, що «теорію і практику ненасилля
можна правильно зрозумти лише в їхньому співвідношенні, завдяки чому теорія виявляє свої
емпіричні межі, предметний зміст, а практика – як свідомо культивована життєва настанова» [1,
с. 256]. Саме тому  практичне використання принципу ненасилля містить у собі той потенціал,
який допоможе в ситуації розв’язання глобальних проблем сучасності.

Наступну причину звертання до принципу ненасилля спровокувало виникнення глобальних
небезпек і усвідомлення їх руйнівних наслідків для всього людства. Ядерна, екологічна,
демографічна й антропологічна небезпеки поставили людство перед вибором: або воно
відмовиться від насилля, етики боротьби, або взагалі загине. Виходить так, що усвідомлення
доцільності, неодмінності виживання людства, тобто суто прагматична аргументація підводять
людство до потреби застосування ненасилля до етики довіри і співпраці.

А. Назаретян, аналізуючи сучасність, доходить висновку, що ненасилля еволюціонує.
Сьогодні суспільство, вважає науковець, рухається в бік зменшення насилля, незважаючи на
численні песимістичні прогнози. Тож у зв’язку зі складністю політичної ситуації та загостренням
зазначених конфліктів роль принципу ненасилля лише зростає [див.: 6, с. 89].
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Актуалізація принципу ненасилля в сучасному суспільстві часто пояснюється тим, що його
застосування можливе не тільки стосовно окремої особистості чи групи людей, а й у
найрізноманітніших сферах суспільного життя. Ненасилля може бути дієвим у розв’язанні
конкретних проблем, які викликала глобалізація (міжнаціональні, міжрасові, міжконфесійні,
міждержавні конфлікти, екологічна криза, інформаційне насилля та ін.). Алгоритм його дії в
кожній ситуації може бути різним, тому треба дослідити можливість застосування принципу
ненасилля, аналізуючи конкретні проблеми сучасності та виявляючи його потенціал.

Особливо гостро в сучасному суспільстві стоїть питання врегулювання міжетнічних і
міжнаціональних відносин. Одним із варіантів розв’язання проблеми є застосування принципу
ненасилля. У міжетнічних і міжнаціональних відносинах спостерігається реалізація етносами
власних інтересів, і тому важливо в цьому випадку не завдати шкоди іншому народові, реалізуючи
свій потенціал, особливо етнічній меншині. Відмітною особливістю нечисленних народів є
передусім усвідомлення себе як автономного утворення, що перебуває під загрозою ущемлення
національної своєрідності, тому робиться великий акцент на збереженні своїх специфічних рис.

Г. Дилигенський визначає цілу низку важливих гуманістичних принципів, які сприятимуть
успішному розвитку міжетнічних і міжнаціональних відносин:

1. Відмова від насилля та примусу, які породжують відповідну реакцію.
2. Визнання прав і свобод людини найважливішою цінністю безвідносно до її національної

приналежності і, як наслідок, встановлення відносин рівності та братерства.
3. Готовність до мирного врегулювання суперечностей, участь третьої сторони в досягненні

компромісних рішень.
4. Розвиток економічного та культурного співробітництва між етнічними спільнотами [див.: 2, с. 8].

Усі ці принципи становлять етику міжнаціональних відносин, основою якої є принцип
ненасилля, що включає всі перелічені принципи. Тому задля уникнення міжетнічних і
міжнаціональних конфліктів потрібно вже в дошкільному віці розпочинати виховання такої етики.
Повага, розуміння, мир і співпраця – основні постулати вказаного принципу. Вони можуть стати
рушієм у подоланні міжетнічних і міжнаціональних суперечностей. Крім того, вже давно існують
алгоритми, які застосовували М. Ганді і М.-Л. Кінг для досягнення незалежності відповідно
індійського народу і темношкірого населення Америки. Вони так само дієві у згладжуванні
подібного роду конфліктів.

Так, принцип ненасилля вже давно почали використовувати на практиці, створюючи у
великих містах центри адаптації для мігрантів. Такі центри не лише допомагають самим мігрантам
зорієнтуватися на новому місці, а й готують місцевих жителів, налаштовуючи їх на толерантне
ставлення до приїжджих. До такого ж роду організацій можна віднести центри об’єднання діаспор,
у межах яких відбувається не лише спілкування людей різних національностей, а й збереження
традицій народів. У таких центрах і об’єднаннях завжди використовуються ненасильницькі
методики, навіть якщо така організація безпосередньо не проголошує ідеї ненасилля. Бо сама
практична діяльність з урегулювання та поліпшення міжетнічних і міжнаціональних відносин у
своїй основі пов’язана з принципом ненасилля.

Не менш складним видом відносин у сучасному світі є міжрелігійні стосунки. Релігійна
приналежність людей була важливим чинником суспільного життя в минулі часи, залишається
ним і сьогодні. Від цих відносин залежить стабільність суспільств, які відзначаються
різноманітністю конфесій та етнічних груп. Згода між релігіями – неодмінна умова збереження
миру та їхнього безпечногго існування.

Соціальна складність міжконфесійних відносин зумовлена тим, що кожна релігія культивує
свій світогляд як догматичний. Це створює підґрунтя для залучення релігій у міжетнічні та
міждержавні конфлікти. Перебільшення значущості своєї системи вірувань і бажання нав’язати її
іншим можуть призвести до насильницьких дій прити інших систем, а в крайніх формах – до війни
і тероризму. Незважаючи на те, що період «хрестових походів» давно минув, проблема
міжконфесійної терпимості й сьогодні залишається актуальною. Відносини мусульманського і
християнського світів напружені, серед віруючих поширюються такі явища як фарисейство,
обрядовість, фанатизм [див.: 4, с. 344].

Однак такий жорсткий, насильницький підхід свідчить або про недостатнє знання
ненасильницьких законів, які відомі більшості релігій (про них говорили Толстой, Ганді, Кінг і
багато інших гуманістів), або про невміння практичного використання цих законів.
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Ненасилля і вірність своїй релігії цілком можуть уживатися в діяльності однієї людини.
Свідченням цього є життя Кінга, який розробив цікаві та ефективні методики ненасилля, але до
кінця залишився вірним баптистській конфесії. Понад те, він зумів залучити до організованих
соціальних протестів людей різних поглядів і віросповідань. У 50–60-і рр. в США до страйкарів
приєдналися священики різних конфесій, а білі брали участь в акціях нарівні з темношкірими.

Отже, в суспільстві потрібно формувати віротерпимість через співпрацю та взаємодію
різних релігій. Особливо важливо, щоб віротерпимість пропагували їхні духовні лідери. Саме
культура поваги до інших релігій і буде виявом істинного ненасилля. І це не дивно, адже однією з
важливих функцій релігії в суспільстві є підтримка моралі, перешкоджання поширенню вбивств і
насилля. Так, в історії відомі спроби об’єднання людей різних релігійних поглядів (філософія
Всеєдності В. Соловйова, екуменізм і т. ін.).

Також важливу роль відіграють освіта й інформування про релігійні цінності, в тому числі
цінності ненасилля. Наприклад, сьогодні таке інформування може здійснюватись у процесі
вивчення курсу релігієзнавства, або світської етики у школах, або через систему релігійних
об’єднань певної конфесії.

Ненасиллю також відведене окреме місце у міжнародних відносинах. Будучи своєрідним
ідеалом таких відносин, ненасилля пропагує грамотно вибудуване дипломатичне спілкування і
відсутність воєн. Звичайно, повністю втілити його в реальне життя практично неможливо, але
можна максимально наблизитися до нього. Повага до інших держав, до їхніх інтересів – це те, на
чому будується діалог країн, а отже, й міжнародні відносини.

Недотримання згаданих принципів може призвести до конфліктів міжнародного рівня. Так,
Г. Дилигенський виокремлює декілька фаз розвитку подібного роду конфліктів.

Перша фаза – формування конфліктного ставлення протилежних сторін одна до одної.
Друга фаза – суб’єктивне визначення конфліктуючими сторонами своїх інтересів, цілей,

стратегій та форм боротьби для розв’язання суперечностей.
Третя фаза – залучення до конфлікту економічних, політичних, ідеологічних, психологічних,

моральних, правових, дипломатичних засобів, а також держав через блоки чи договори.
Четверта фаза – наростання боротьби до найгострішого політичного рівня – міжнародної

політичної кризи.
П’ята фаза – міжнародний збройний конфлікт [див.: 2, с. 5].
На будь-якій із вказаних фаз може розпочатись альтернативний процес розвитку, здатний

втілюватись у переговорний процес і сприяти послабленню й обмеженню конфлікту. Такою
альтернативою має стати ненасилля. Для успішного подолання конфліктів потрібні передусім
взаєморозуміння, взаємні вчинки і компроміси конфліктуючих сторін. Ефективне розв’язання
конфлікту зумовлене наявністю в кожної сторони позиції, що визнає компроміси, межі компромісних
поступок, характер і обсяг можливих взаємних компенсацій за ці вчинки. Конструктивний аналіз
конфліктної ситуації, пріоритет мирних шляхів розв’язання проблем і принципи мирного
співіснування («панча шила») – неодмінна основа будь-яких міждержавних відносин. Дипломатичні
підходи, продиктовані концепцією ненасилля, сприяють об’єктивній оцінці складних політичних
ситуацій і розв’язанню конфліктів, тому що в їх основі лежить прагнення поважати обидві сторони
конфлікту й детально прораховувати наслідки вчинків обох сторін для пошуку компромісу.

Дієвість принципу ненасилля спостерігається і в розв’язанні екологічних проблем. У XX
столітті людська цивілізація повністю оформилася в техногенну, смислом життя та розвитку якої є
виробництво матеріальних цінностей, матеріальних благ для споживання та використання їх
людиною. Понад те, вчені вчасно не прорахували, які небезпеки несуть нові винаходи, що
призвело до насилля над довкіллям. У підсумку людська діяльність привела нашу цивілізацію до
екологічних проблем, катастрофічних змін навколишнього середовища і клімату планети,
нерозв’язних при теперішньому устрої суспільства. Інакше кажучи, людство зіткнулося з
серйозною екологічною кризою як частиною системних потрясінь, які переживає сучасна
цивілізація. Пошуки принципово нових підходів до розв’язання цих проблем, зокрема проблеми
взаємодії «людина – природа», розпочалися на Заході ще на початку 70-х років представниками
Римського клубу. Ними було порушене питання про соціально-екологічне розуміння середовища,
сформульовано важливу світоглядну тезу про зміну типу відносин між людиною і середовищем її
проживання. Як одна з перспективних альтернативних концепцій обговорювалася концепція
ноосфери (сфери розуму), біля витоків якої стояв видатний український учений В. Вернадський.
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Ключовим стало створення такої взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна людська
діяльність має стати визначальним чинником розвитку.

Саме тому вчені М. Моїсеєв, А. Урсул і інші дійшли висновку, що головною рушійною
силою майбутньої екологічної революції має стати екологічна освіта, тому що лише по-
справжньому освічене та інтелігентне суспільство здатне вступити в епоху ноосфери і реалізувати
режим коеволюції природи і суспільства [див.: 5, с. 8]. Створення передової системи освіти є
ключовим етичним, екологічним і стратегічним завданням. «Поки існує настанова на неекологічну
освіту і недооцінка екологічного мислення, кожне нове покоління буде знову і знову намагатися
«привести екологію до ладу», не вміючи обрати біоадекватні цілі і засоби своєї діяльності» [5,
с. 9], – вважає професор М. Моїсеєв.

Основа розумного ставлення до природи та нового ноосферного мислення полягає у
принципі ненасилля. В. Стьопін і М. Моїсеєв наголошують на важливості повороту сучасного
світу до ненасильницьких цінностей, особливо щодо природи [див.: 5; 7]. Цей напрям можна
назвати екологією ненасилля. Тому задля уникнення екологічної катастрофи людство повинно
знайти шлях до зменшення насилля над природою. Потрібне формування екологічної культури як
на духовно-теоретичному, так і на практичному рівні.

Висновки і перспективи розвитку напряму дослідження. Підводячи підсумки, варто ще
раз наголосити на реалізації потенціалу принципу ненасилля в розв’язанні глобальних проблем
сучасності, спираючись на алгоритм його застосування:

1. Розуміння та виховання через освіту ненасильницьких принципів – гуманності, миру,
злагоди, любові, толерантності.

2. Створення ненасильницьких організацій та об’єднань людей.
3. Посилення та вдосконалення ненасильницьких методів розв’язання конфліктів на

державному рівні шляхом дипломатії та переговорів.
Отже, дослідження показало, що практика ненасилля веде до діалогу та співпраці, згладжує

конфлікти у міжнаціональних, міжрасових, міжнародних і міжрелігійних відносинах. Принцип
ненасилля постає інтенцією загальнолюдських інтересів і потреб.

Література
1. Гусейнов А. А. Ненасилие как правда жизни / А. А. Гусейнов // Опыт ненасилия в  XX столетии:

Социально-этические очерки / под ред. Р. Г. Апресяна. – М.: Аслан, 1996. – С. 236-265.
2. Дилигенский Г. Г. Глобализация в человеческом измерении / Г. Г. Дилигенский // Мировая экономика и

международные отношения. – 2002. – № 7. – С. 4-15.
3. Дудченко В. С. Ненасильницький шлях розвитку людства в сучасних умовах / В. С. Дудченко //

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Зб. наук. праць, випуск 18 / відп. ред.:
М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 93-98.

4. Ларіонова В. К. Історія і теорія етики: посібник / В. К. Ларіонова. – Івано-Франківськ: підпр. Голіней О.
М., 2015. – 372 с.

5. Моисеев Н. Н. Мир XXI века и христианская традиция / Н. Н. Моисеев // Экология и жизнь. – 2003. – №
1. – С. 5-12.

6. Назаретян А. П. Историческая эволюция морали: прогресс или регресс? / А. П. Назаретян // Вопросы
философии. – 1992. – № 3. – С. 88-95.

7. Стёпин В. С. Цивилизация и культура / В. С. Стёпин. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 408 с.
8. Уткин А. И. Глобализация / А. И. Уткин // Глобалистика: Международный междисциплинарный

энциклопедический словарь / гл. ред.: И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. – М., СПб.: ИЦ «Элима», ИД «Питер»,
2006. – C. 96-104.

9. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; гол. ред. В.
І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Стаття надійшла до редакції: 23.11.2016

References
1. Huseinov A. A. (1996), Nenasylye kak pravda zhyzny [Nonviolence as a the Truth of Life], In R. H. Apresian

(Ed.), Opyt nenasylyia v  XX stoletyy: Sotsyalno-эtycheskye ocherky [The Experience of Nonviolence in the XX
Century: Social and Ethical Essays], Moscow, Russia, Aslan, pp. 236-265.

2. Dylyhenskyi H. H. (2002), “Globalization in the Human Dimension”, Myrovaia эkonomyka y mezhdunarodnye
otnoshenyia, no. 7, pp. 4-15.

3. Dudchenko V. S. (2007) Nenasylnytskyi shliakh rozvytku liudstva v suchasnykh umovakh [Nonviolence Path of
Human Development in Modern Conditions], In. M. M. Brovko, O. H. Shutov (Ed.), Aktualni filosofski ta



Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 779 81

kulturolohichni problemy suchasnosti [Recent Philosophical and Cultural Challenges of Our Time], Kyiv,
Ukraine, Vydavnychyi tsentr KNLU, pp. 93-98.

4. Larionova V. K. (2015), Istoriia i teoriia etyky: posibnyk [History and Theory of Ethics], pidpr. Holinei O. M.,
Ivano-Frankivsk, Ukraine.

5. Moyseev N. N. (2003), “ The World of the XXI entury and the Christian Tradition”, Эkolohyia y zhyzn, no. 1,
pp. 5-12.

6. Nazaretian A. P. (1992), “Historical Evolution of Morality: Progress or Regress?”, Voprosy fylosofyy, no. 3, pp.
88-95.

7. Stёpyn V. S. (2011), Tsyvylyzatsyia y kultura [The Civilization and the Culture], SPbHUP, Sankt-Peterburh,
Russia.

8. Utkyn A. Y. (2006), Hlobalyzatsyia [The Globalization], In. Y. Y. Mazur, A. N. Chumakov (Ed.),
Hlobalystyka: Mezhdunarodnyi mezhdystsyplynarnyi эntsyklopedycheskyi slovar [Global Studies: International
interdisciplinary Encyclopedic Dictionary], Moscow-Sankt-Peterburh, YTs «Эlyma», YD «Pyter», pp. 96-104.

9. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] (2002), In. V. I. Shynkaruk
(Ed.), Abrys, Kyiv, Ukraine.

Received: 23.11.2016

Summary
Sahanovska T. Ethics of Nonviolence in the Context of Modern Globalization Process. Modern processes

of globalization of planetary scale are measured by researchers and scientists ambiguous. On the one hand, fixed
ideals of humanism, stability, spread antiwar actions and peacekeeping. However, against the background of
continuing to flare up ethnic, interstate and interreligious conflicts. Therefore, in this paradoxical situation, one of
the possible solutions to contemporary problems related to globalization, would be to consolidate the principle of
nonviolence. Among philosophers we can name the following representatives of various branches of philosophical
thought, who analyzed different aspects of nonviolence: A. Huseynov, G. Dylyhenskyy, V. Dudchenko, A.
Nazaretian, V. Stepin and others. The article describes the concept of «globalization», «nonviolence» and the
connection between them; the reasons of mainstreaming the principle of nonviolence in the modern world, including
the main raises the possibility of practical application in various areas of public life; found potential principle of
nonviolence in resolving the problems of globalization (interethnic, interconfessional and international conflicts,
environmental crisis). Thus, the analysis showed that the practice of nonviolence leading to the dialogue and
cooperation, smoothing conflicts in interethnic, interracial, international and interconfessional relations. The
principle of nonviolence stands the intention of human interests and needs. Keywords: the principle of nonviolence,
globalization, global problems, nonviolent methods.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ ТУРИЗМУ

Осмислюється поняття «туризм» у філософському дискурсі. Автори аналізують два принципово
відмінні методологічні підходи дослідження туристичної діяльності – соціокультурний та екзистенційний.
Розкриваються сильні та слабкі сторони кожного з них. Простежується світоглядний взаємозв’язок
подорожування і філософування в контексті екзистенційного аналізу туризму, виявляється
трансформація сучасного стилю мандрівництва у взаємозв’язку з домінуванням цінностей суспільства
споживання. Особливу увагу зосереджено на взаємовідношенні туризму і дозвілля, з’ясовуються світоглядні
метаморфози ставлення людини до відпочинку в контексті понять «активність» і «пасивність».
З’ясовано, що сутністю мандрівки є сукупність неформалізованих моментів, які фіксуються в поняттях
«очікування», «бездіяльність», «порожнеча». Ключові слова: активність, бездіяльність, екзистенція,
дозвілля, пасивність, подорож, споглядання,  туризм, філософування.

Поняття «туризм» потрапило у фокус філософських досліджень відносно недавно, однак
практика філософського осмислення подорожі має багату історію. Незважаючи на те, що
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формування «філософії туризму» як окремої галузі знання заледве можна назвати завершеним, її
предметна сфера достатньо чітко визначена. В сучасній літературі зустрічаються поняття
«антропологія туризму», «онтологія туризму», «аксіологія туризму», «феноменологія туризму»
тощо. Туризм – це не лише культурний, психологічний або економічний феномен, він здатен
виявляти нові смисли на рівні рефлексії відношення «Людина – Світ».

Актуальність філософської рефлексії туризму незаперечна. Передусім туризм як культурне
явище набув нечуваних масштабів. У межах туристичної діяльності спостерігається певна
еволюція, нині вона включає у своє смислове поле нові культурні феномени, серед яких: спорт,
захист навколишнього середовища, здоров’я тощо. Їх осмислення формує інтерес до проблеми
туризму. Разом з тим, аналіз туризму як особливої культурної діяльності має методологічне
значення. Його результати можуть істотно збагатити гуманітарну методологію.

Теоретична рефлексія туризму здійснюється в багатьох напрямах. Туризм стає об’єктом
дослідження психології, економіки, культурології, соціології, політології, географії, історії, екології
тощо. Умовно всі розвідки, присвячені поняттю «туризм», можна розділити на два блоки. Перший з
них – соціокультурний, де увага дослідників зосереджена на декодуванні культурних феноменів через
аналіз форми та змісту подорожування, з'ясуванні значення та видозміни туризму в різні історичні
періоди. Цей блок представлений розвідками таких авторів, як О. Базалук, С. Горський, В. Пазенюк,
Ф. Рудич, В. Федорченко й інші. Другий блок досліджень туризму можна охарактеризувати як
екзистенційний. Автори, які працюють  цьому напрямі, стверджують, що філософія туризму з усіма
притаманними їй особливостями не може бути лише прикладною чи аналітичною дисципліною, тому
шо в такому випадку ми віддаляємося від сутності самого феномену. Туризм – екзистенційна ситуація,
в центрі якої – особистість, яка знаходить себе як мандрівника. Такий зріз туризму представлений
працями З. Баумана, М. Кисельова, В. Малахова, Д. Свириденко, Е. Фромма та інших.

Екзистенційний аналіз туризму відсилає нас до гуманітарно-наукового дискурсу. І ми повністю
погоджуємося з таким підходом. Понад те, вважаємо, що осмислення гуманістичних і гуманітарно-
наукових вимірів туристичної діяльності – найменш досліджена сфера «філософії туризму».

Предметом нашої розвідки є світоглядний потенціал туризму в розмаїтті способів його
актуалізації: економічного, психологічного, соціального, культурного, пізнавального тощо.
Об’єктом дослідження є методологічний зріз філософської рефлексії подорожі в усіх можливих її
виявах: від релігійного паломництва до масового туризму. Мета дослідження – з’ясувати
евристичний потенціал філософської методології в дослідженні феномену туризму. Звідси
випливають такі завдання: визначити смислове поле поняття «туризм» у межах філософської
рефлексії; розкрити особливості методологічних підходів до осмислення поняття «туризм» у
сучасній філософській літературі; з’ясувати онтологічний статус «мандрівника» в історичній
перспективі; проаналізувати когнітивні потенції мандрівки як способу пізнання світу.

З давніх-давен людина регулярно покидала місця свого постійного проживання з метою
мандрівки. І не лише кліматичні умови, виснаження ресурсів чи перенаселення спонукали її
віддалятися від звичного середовища існування. Наполегливість, з якою людство освоювало нові
місця, свідчить скоріше про вроджений авантюризм, властивий окремим особам, ніж про банальну
прагматику. Чого лише варті відважні морські подорожі мешканців Острова Пасхи, які на
примітивних плотах долали тихоокеанські простори, чи інуїтські експедиції безкрайніми
льодяними пустелями. Очевидно, що подорож – невід’ємний елемент людської культури, певний
спосіб її буття, в основі якого лежить прагнення до відкриття нового.

Тут ми робимо перше наближення до розкриття феномену туризму, адже визначення
подорожі як «відкриття нового» демонструє нам один з її сутнісних аспектів – когнітивну
спрямованість. Пізнавальний мотив, безперечно, є рушієм будь-якої подорожі. Та які саме
пізнавальні потенції реалізує індивід, відправляючись у незнайомі місця? На нашу думку, в цьому
випадку можна виокремити два головні аспекти – пізнання Світу і самопізнання. Перший аспект
розкривається в соціокультурних аналізах туризму, про які вже йшлося, другий – у пошуках
екзистенційних, онтологічних вимірів подорожі.

Використовуючи метафору як методологічний інструмент аналізу туризму, можна провести
аналогію з філософією. Абстрагуючись від формальностей і беручи за основу пізнавальний мотив,
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у туризмі присутній процес філософування. Порівняння подорожі та філософування розкриває
певні сутнісні характеристики самої філософії та залучає туризм у смислове поле гуманітаристики.

Характер подорожування змінювався від століття до століття, так само як і характер
філософування. Це спонукає нас чіткіше визначити саме поняття туризму, на основі якого можна
провести аналогію з філософським мисленням. Інтуїтивно зрозуміло, що сутність туризму полягає
в подорожуванні, тобто зміні місця свого звичного існування, а головним критерієм подорожі в
нашому аналізі поставатиме її «безцільність». Якщо людина, котра щойно повернулася з
мандрівки, не може чітко пояснити задля чого вона її здійснила і яку «користь» для себе чи інших
отримала, то тим ближча до своєї сутності була сама подорож.

Наша аргументація в цьому випадку ґрунтується на тих самих методологічних принципах, що й
критика раціональності. Тобто прагнення експлікувати раціональний зміст будь-якої діяльності
неодмінно веде до повної втрати її первинного смислу. Схожих труднощів зазнавала і філософія, тому
що спроби раціоналізувати філософське мислення зазвичай призводили до заперечення її сутності.

Наш проміжний висновок і аргумент на користь спорідненості філософії та подорожування
виглядає так. І подорож, і філософування – це такі феномени, які не вербалізується, не вкладаються в
раціональні форми. Подорож, як і філософія – це певна реальність, сутнісна, нерозкрита і дана нам у
своїй безпосередності, подібній до гайдеґерівського сутнього. Будь-які спроби експлікувати
позитивний зміст подорожі (чи філософії) неодмінно призведе до підміни сутнього і поведе нас
хибними шляхами. Отже, подібно до того, як мислення перебуває між двома полюсами – буденним і
філософським, подорожі можуть відрізнятися одна від одної рівнем абстрагованості й осмисленості.

Смисложиттєвий потенціал поняття «шлях» виражений у народному прислів’ї «Життя
прожити – не поле перейти», яке натякає на те, що світоглядний смисл подорожі розкривається не
в екскурсіях, чи експрес-турах, коли розпланована кожна хвилина, а в підкоренні невідомої
вершини чи проникненні глибоко в джунглі.

На цьому етапі дослідження слід уточнити поняття «турист» і розкрити його в контексті
суб’єкт-об’єктної опозиції. Хто є суб’єктом туризму, а хто об’єктом? Одразу треба вказати на те,
що людина може займати обидві позиції, а детальний аналіз кожної з них розгортається в новому
смисловому полі.

Повертаючись до нашої класифікації підходів у дослідженні туризму на соціокультурний та
екзистенційний, можемо констатувати, що в контексті першого людина постає об’єктом, а в
другому випадку – суб’єктом туризму. Так, В. Пазенюк пише: «Головним об’єктом
туризмознавства є не готелі, кемпінги, турбюро і агенції, а людина, що подорожує – Homo viator»
[5, с. 7]. Звісно, це не означає, що в такого роду дослідженнях поза об’єктом туризму немає
людини з усією розмаїтістю її життєвих потенцій. Однак така методологічна позиція, де людина
поміщена в контекст подорожі як певна змінна, позбавляє можливості аналізувати глибинні
світоглядні мотиви туризму. Мандрівник – це всього-на-всього лиш одна з соціальних ролей
людини. Але коли вона стає об’єктом туризмологічного дискурсу й осмислюється в його
поняттєвій структурі, то стає обмеженою цією соціальною роллю й цим дискурсом, не маючи
можливості виявити себе в іншій формі.

У межах такого підходу мета мандрівки завжди перебуває поза межами самої мандрівки,
передбачається, що особистість долучається до інших культур, насолоджується краєвидами,
поступово змінюючись у процесі туристичної діяльності. «Людина, яка подорожує, – пише
В. Пазенюк, – (учений, науковець, бізнесмен, прочанин, відпочивальник, країнознавець,
спортсмен-альпініст, або «молодий шукач пригод») – це не просто «споживач туристського
продукту», який пересувається у просторі й часі, а особистість, яка упродовж мандрівок, поїздок,
походів долучається до світу природи і культурних артефактів, до «ціннісних галактик» інших
країн, народів, людей. Саме така особистість, за нашим переконанням, утворює епіцентр
філософських рефлексій туризму» [5, с. 7].

Ми, в цілому, погоджуємося з такою характеристикою людини як об’єкта туризму, проте
переконані, що поза увагою залишаються два важливі запитання. Подорож – це сукупність
окремих «яскравих» моментів, чи проміжок між цими моментами? Що залишається у свідомості
мандрівника: стислий конспект «яскравих» моментів (фотозвіт, відеозвіт, магніти, відкритки
тощо), чи те, що залишилося на периферії (підготовка, дорога, очікування)? Адже насправді
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«людську особистість значною мірою і витворює саме те, що залишається обіч її повсякденного
життя, у звабливій царині необов’язкового, несподіваного» [2, с. 29-30].

У контексті екзистенційного дискурсу поняття «турист» має трохи іншу специфіку. Тут
людина постає як суб’єкт туризму і перебуває в процесі творення, що і є головною метою подорожі.
Так, В. Малахов, осмислюючи розбіжності між мандрівкою і туризмом, писав: «Смисловий контур
того типу людського мандрівництва, який (принаймні, позірно) передусім і протистоїть туризмові —
мандрівництва як реалізації певної змістовної мети, що безпосередньо залучена до життєвого
плану особистості, визначає його загальну смислову перспективу» [2, с. 18].

Суб’єкт туризму – мандрівник, який знаходиться в розломі між яскравими подіями. Перед ним
немає конкретного плану. Він перебуває в очікуванні. Це не очікування чогось конкретного, не
реалізація наперед визначеного плану, а нескінченна множина можливостей. «Серце туриста як
туриста, – пише В. Малахов, – порожнє і, треба гадати, залишиться порожнім аж до кінця його
подорожі (якщо, знову ж таки, він залишиться туристом, тобто не змінить свій екзистенційний статус,
скажімо, не закохається «всерйоз», не відчує духовного покликання абощо). Проте типологічно це та
сама порожнеча, що уможливлює творчість, мудрість і любов: адже для того, аби щось створити,
потрібен належний простір (як часто ми саме цього простору, простору натхнення й не знаходимо у
нашій повсякденній метушні!); для того, щоб прийняти когось у свою душу і серце, треба знайти там
вільне місце для цього – як, утім, і для будь-якого справжнього знання тощо» [2, с. 24-25].

Відповідаючи на поставлені вище запитання, можемо констатувати, що в екзистенційному
вимірі подорож трактується як очікування, порожнеча, розлом, що протистоїть сучасним підходам
до життя, де час – це ресурс, який слід використовувати максимально ефективно.

Подорожувати означає нічого не робити, байдикувати, реалізувати власну бездіяльність, що є
джерелом дискомфорту для сучасної людини, оскільки створює ілюзію беззмістовності, відсутності
смислу. Але, з іншого боку, бездіяльність – неодмінний елемент активності, своєрідний спосіб
акумуляції життєвої енергії. «Моменти життя, коли ми нічого не робимо, – час, потрібний
І. Ньютону, щоб доїхати в кареті з Лондона до Кембріджа, час, коли ми йдемо на роботу (без плеєра
у вухах), темнота, в якій неможливо читати, – все це зникло. Тепер кожна хвилина, яка не
використовується продуктивно, перетворюється на втрачену можливість» [1, с. 260].

У світлі сказаного особливої гостроти набуває проблема співвідношення туризму і дозвілля,
котрі перебувають на одному смисловому рівні. Підпорядкування туризму ширшому поняттю
«дозвілля» відтіняє одну із сутнісних його характеристик, сформульованих нами як бездіяльність.
Напевне, не випадково поняття «активний відпочинок» нині стало таким широковживаним. У
ньому сконцентровано головний лейтмотив сучасного дозвілля, що уособлює прагнення людини
проводити час із користю.

Г. Маркузе добачав у цьому елементи домінування цивілізації над індивідом і
маніпулювання масами. «Лише на пізній стадії індустріальної цивілізації, – пише філософ, – коли
зростання виробництва загрожує виходом поза межі, встановлені репресивним домінуванням, час
дозвілля примусово контролюється державою, або підпадає під безпосередній контроль індустрії
розваг, елемента техніки маніпулювання масами. Індивіда неможна залишити одного. Оскільки,
будучи відданим сам собі та своєму розумові, він доходить до усвідомлення можливостей
визволення від домінуючої дійсності» [3, с. 48].

Е. Фромм, торкаючись проблеми дозвілля в суспільстві споживання, дотримується іншого
погляду. Причина занурення дозвілля в активність пов’язана не лише з домінуванням цивілізації
над людською індивідуальністю. Насправді не цивілізація «боїться» залишити людину наодинці з
собою, а сама людина боїться залишитися сама, оскільки це передбачає нестерпну необхідність
самостійно обирати. Людина втікає від свободи і раціоналізує свій страх, маскуючи його
активністю, корисністю, практичністю. «Лише у вільний від роботи час, – пише Е. Фромм, – є
видимість якогось вибору. Але ми зазвичай організовуємо своє дозвілля так само, як і працю, або
повстаємо проти тиранії часу, віддаючись абсолютним лінощам. Однак неробство, – якщо
непокору часові не вважати ділом, – лише ілюзія свободи, насправді це всього-на-всього умовне
визволення з в’язниці часу» [6, с. 142].

Задля справедливості слід сказати, що туризм, хоча він і став регламентованою формою
діяльності, в основі якого споживацьке ставлення до світу, все ж зберігає свій екзистенційний
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зміст у контексті маргінальних форм подорожування. Серед них: подорожі автостопом,
екстремальні гірські походи, одиночні або малочисельні вело- і мотоподорожі, піші мандрівки
великої протяжності тощо. Такі подорожі становлять альтернативу масовому туризму, а їх
екзистенційну сутність доречно охарактеризував В. Малахов: «Турист не діє, не творить нічого,
навіть не перебуває у стані духовного самовдосконалення; головний його вчинок – це
споглядання, що біжить по поверхні речей світу і власного спорожнілого «я», задивлених одне в
одне. Однак така екзистенційна пауза сама по собі – засіб акумуляції нового «фонового» смислу,
визрівання «супутніх» думок, засвоєння нових стосунків: усього цього ми можемо просто не
зазнати, доки діємо «із себе», із власної життєвої необхідності» [2, с. 25].

З огляду на це, туристичну діяльність, звісно ж умовно, можна поділити на маргінальну та
споживацьку. Використовуючи термінологію Е. Фромма, зазначимо, що для одних важливо
«бути» мандрівником, а для інших – «мати» в колекції чергову подорож. Для споживача кожна
світлина, зроблена в подорожі, є своєрідним актом її привласнення, перетворенням на фетиш, який
у майбутньому стає інструментом відтворення задоволення, яке людина пережила в ту мить.

Повертаючись до осмислення екзистенційних вимірів туризму, слід скорегувати наш підхід у
нове русло. Зрозуміло, що «туризм» – це екзистенційна ситуація, а «турист» це форама
перебування у світі. Проте таке розуміння має свої недоліки. Передусім у такий спосіб ми
позбавляємося прив’язки до туризму як соціокультурного феномену, оскільки подорожувати
можна по-різному, скажімо, сторінками романів Джека Лондона, чи в коханні, почуттях, або
філософськими концепціями тощо. У такому контексті «турист» може відкрити нам нові, невідомі
досі, грані співвідношення «Людина – Світ», оскільки він мандрує самим вістрям цього
відношення, перебуваючи в обох світах одночасно.

Філософування подібне до туризму в його екзистенційному вимірі. Це також своєрідна форма
бездіяльності – в тому значенні, що йому потрібен вільний простір, порожнеча, тиша. І це лише на
перший погляд може виглядати пасивним ставленням до світу, тоді як насправді – це найбільш
продуктивна форма світовідношення. Е. Фромм доволі детально проаналізував проблему
активності та пасивності. В його праці «Мати чи бути?» наведено яскраві докази того, що
бездіяльність почала дошкуляти людині лише на сучасному етапі історії. Наприклад «Аристотель
не поділяв наших сучасних поглядів на активність і пасивність, – пише Е. Фромм, – це стає
очевидним, якщо зауважити, що для нього найвищою формою praxis, тобто занять, є споглядальне
життя, присвячене пошукам істини, і таке споглядання він навіть ставить вище від політичної
діяльності. Твердження, що споглядання – це одна з форм бездіяльності, було для нього
позбавлене смислу» [6, с.104].

Ще однією ниточкою, що пов’язує філософування з мандрівкою, є влучна фраза Новаліса,
використана М. Гайдеґером як романтична метафора філософії. «Філософія – це ностальгія, бажання
скрізь бути удома». «Подібним бажанням філософія може бути тільки тоді, коли ми, філософуючі,
скрізь не вдома» [7, с. 86]. Філософування – це знаходження себе в ситуації подорожі, поза межею
звичної, традиційної думки. Філософ – «турист», який відправився на пошуки істини, але не має на
меті привласнити її, чи зробити копію, щоб повернутися додому оновленим. У процесі подорожі стає
зрозуміло, що істина полягає в тому, що немає куди повертатися, точка, з якої він починав свій шлях,
давно зникла зі світоглядного горизонту і він не може повернутися в лоно свого попереднього
мислення, тому що воно давно знищене новим світорозумінням. Філософія справді – постійна туга за
домівкою, бажання повернутися в неіснуючий дім. З цього приводу влучно висловився Х. Ортега-і-
Гасет: «філософія – це біль у неіснуючих кінцівках» [див.: 4].

Підводячи підсумок, можемо стверджувати таке. «Філософія туризму» цілком самостійна та
предметно визначена галузь філософського дослідження, що має гарні перспективи у
філософському дискурсі, оскільки демонструє проблемогенність на різноманітних методологічних
рівнях. «Туризм» як феномен культури і як філософська категорія – це різні речі. Ця відмінність
виявляється у протиставленні соціокультурного та екзистенційного підходів до його вивначення.
Соціокультурний підхід позбавлений світоглядної перспективи і трактує людину як об’єкт
туризму. Екзистенційний підхід у свою чергу розцінює туриста як суб’єкта, однак занадто широко
трактує сутність туристичної діяльності, що не дозволяє дати чітке визначення  поняття «турист»,
а тому не може бути використаний у науковому дискурсі. Світоглядний аналіз туризму та
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філософування продемонстрував спорідненість між цими екзистенційними вимірами людського
буття через таке поняття як «бездіяльність». Екзистенційні виміри туризму – доволі масивна та
малодосліджена тема. Подальше її дослідження може принести позитивні результати у вигляді
нових висновків у психології, соціології, когітології.

Література
1. Дайсон Э. Мы живем дольше, а думаем меньше / Эстер Дайсон // Во что мы верим, но не можем доказать /

Эстер Дайсон. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – С. 259–262.
2. Малахов В. А. Екзистенційно-етичний сенс туризму як різновиду подорожування / Віктор Аронович

Малахов. // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права – К.: КУТЕП, 2008. –
253 с. – 2008. – №5. – С. 6–25.

3. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого
индустриального общества. / Герберт Маркузе. – М: ООО "Издательство АСТ", 2003. – 526 с.

4. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гассет. – М: Наука, 1991. – 408 с.
5. Пазенок В. С. Філософія та праксеологія туризму / В. С. Пазенок // Тези загальнокафедральної теми / В. С.

Пазенок. – К.: Київський університет туризму, економіки і права, 2009. – С. 3–29.
6. Фромм Е. Мати чи бути? / Еріх Фромм. – К: Укр. письменник, 2010. – 222 с. – (пер. з англ.).
7. Хайдеггер М. Что такое метафизика? / Мартин Хайдеггер. – М: Академический Про- ект, 2013. – 288 с.

Стаття надійшла до редакції: 11.11.2016

References
1. Dajson È. (2011), My živem dol’še, a dumaem men’še, Vo čto my verim, no ne možem dokazat’, Al’pina non-

fikšn, М., S. 259–262.
2. Malahov V. A. (2008), Ekzistencìjno-etičnij sens turizmu âk rìznovidu podorožuvannâ, Naukovì zapiski

Kiïvs’kogo unìversitetu turizmu, ekonomìki ì prava, KUTEP, К,  №5, S. 6–25.
3. Markuze G. (2003), Èros i civilizaciâ. Odnomernyj čelovek: Issledovanie ideologii razvitogo industrial’nogo

obŝestva ,  OOO "Izdatel’stvo AST", М., 526 s.
4. Ortega-i-Gasset H. (1991), Čto takoe filosofiâ?, Nauka, M., 408 s.
5. Pazenok V. S. (2009), Fìlosofìâ ta prakseologìâ turizmu, Tezi zagal’nokafedral’noï temi, Kiïvs’kij unìversitet

turizmu, ekonomìki ì prava, К., S. 3–29.
6. Fromm E. (2010), Mati či buti?, Ukr. pis’mennik, К, 222 s.
7. Hajdegger M. (2013), Čto takoe metafizika?, Akademičeskij Pro- ekt, М., 288 s.

Received: 11.11.2016

Summary
Daneliuk A. Melnychuk M. The Existential Dimensions of Tourism. The article is dedicated to the analysis

of tourism concept in the modern philosophical discourse. Philosophy of tourism is defined as a particular branch
of philosophical investigation; it has high theoretical potential and demonstrates its effectiveness on different
methodological levels. The authors study the concept of tourism in two dimensions: as a social-cultural
phenomenon, on one hand, and as a philosophical category, on the other hand. There are reviewed the strengths
and drawbacks of the approaches. In the social-cultural context, the concept of tourism lacks a worldview
perspective and regards a person as an object of tourism industry. A tourist is a social role for a person to reach
certain realization level, the latter means following a particular scenario. Tourism as a philosophical category is
considered in the context of the existential perspective of a person making choices and being involved in the creative
process on his or her own, while travelling. In the existential dimension of tourism, the person becomes the subject
of travelling, but this approach suggests a bit too wide idea of tourism, as it is oriented at the multi-dimensional
essence of a human sole. It interferes with defining the concept of tourist, so the existential dimensions of tourism
cannot be actualized to the full in the scientific discourse. In the article there is also regarded the worldview-related
link between travelling and philosophy, in the context of tourism existential analysis, as well as transformation
taking place in the modern mode of travelling, the latter viewed through consumer society values. The particular
attention is paid to the analysis of the correlation between leisure and tourism, in the context of the notions of
activeness and passivity. It is defined that the essence of a journey lies within the complex of non-formalized moment
fixed in the concepts of awaiting, lack of activity, emptiness. Keywords: activeness, lack of activity, existence,
leisure, passivity, travelling, contemplation. tourism, philosophizing
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК
НЕЛІНІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

З позицій методології нелінійного прогнозування розкриваються перспективи і ризики виникнення
штучного інтелекту. Виявляються причини оптимістичних прогнозів, а також загрози в «горизонтах»
сингулярності, зумовленої створенням машинного розуму. Особлива увага приділяється концепції дружньої
розумної машини в умовах інтелектуального вибуху. Здійснено спробу філософської рефлексії декількох
варіантів згубної відмови, а саме: порочної реалізації та інфраструктурної надмірності. Ключові слова:
штучний інтелект, сингулярність, нелінійність, антропоморфізація, «бог у ящику», тест Тьюрінга, три
закони робототехніки, «чорний ящик», генетичні алгоритми.

Одним з основних чинників, які впливають на відносно стійкий розвиток людини і
соціальних систем, постає діяльність, яка в міру ускладнення форм, засобів і способів інновацій
поступово перетворювалася на технології. Їх негентропійний потенціал і технічна реалізація в
різних сферах життєдіяльності з древніх часів впливали на формування наукової раціональності
сучасного типу, що, безсумнівно, корелює з виникненням інформаційного суспільства з
характерним для нього посиленням ролі статистичних закономірностей і чинника нелінійності. З
середини XX століття наука відіграє провідну роль у системі суспільного виробництва, а
наукомісткі технології стали претендувати на роль нового атрактора, що детермінує нові
гносеологічні вектори й аксіологічні горизонти розвитку соціальних систем. Але чим складніша
соціальна система, тим більше вона підвладна впливу стохастичних чинників, які створюють
нелінійний простір для подальших шляхів розвитку, що формуються в результаті актуалізації
фазових переходів – вимушених відповідей нерівновагої структури на загрозу зниження стійкості.

У цьому контексті прогрес набуває характеру не самоцілі, не самозумовленої цінності, а
постає в ролі способу збереження складної цілісності. Шляхи досягнення такого стану нелінійні,
тому що заздалегідь прорахувати їхню кількість, ступінь детермінації та небезпеки на певний
період часу неможливо. Майбутнє може стати як і «кращим» від сьогодення за строго
визначеними параметрами, так і «гіршим» за іншими параметрами. І технології, особливо
наукомісткі, які можуть стати причиною екзистенціальної кризи глобальних масштабів, віграють у
цьому не останню роль. Розв’язання одних суперечностей «запускає» нелінійний ланцюг багатьох
інших, нових, ще більш неоднозначних проблем. Надалі це зумовлює виникнення векторів
еволюційних змін: від більш стохастичних («природних») до менш імовірних станів. Відповідно
до нелінійної моделі прогрес як «відокремлення від природної ніші» означає відновлення
відносної стійкості системи на більш високому рівні нерівноваги.

У світлі сказаного слід підкреслити, що «технологізація» суспільства і прогрес становлять
нерозривну єдність, але, на жаль, не завжди органічну, як би того хотілося суб'єктові історичного
процесу. Сьогодні вчені та філософи визнають, що саме наукомісткі технології – це той чинник і
атрактор, які детермінують розвиток соціальних систем, а наука давно перетворилася на могутню
продуктивну силу, яка час від часу, ігноруючи гуманістичні ідеали, заганяє себе в цинічну сферу,
позначену формулою «мета виправдовує засоби».

Ілюстрацією подібного сценарію може слугувати класичний роман М. Шеллі
«Франкенштейн, або Сучасний Прометей» [14], лейтмотивом якого є ідея, що наука, як і науковий
метод, без аксіологічних засад і морально-етичних мотивацій ризикує перетворитися на знаряддя
м'ясника, який намагається прикрити високими цілями висохлий кістяк особистих амбіцій і
прагнень. Будь-яка наукомістка технологія спроможна як запустити нелінійний простір нових
ризиків, так і стати потенційним джерелом загрози. І в цьому розумінні, на наш погляд, особливо
цікавою стає проблема штучного інтелекту.

Створення думаючої машини, як і вона сама, є процесом із загостреним режимом
протікання, однією з відмітних сторін якого є розростання мікрофлуктуацій, внаслідок чого «миша
народжує гору». В нелінійній і нестійкій соціальній системі в планетарному масштабі це може
мати катастрофічні наслідки, всупереч численним думкам апологетів цієї технології, тому що
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будь-яку технічну інновацію можна використати як на зло, так і на благо. Історія вчить, що, як
правило, перше є закономірним наслідком другого, або ж ці іпостасі постають двома сторонами
однієї медалі. Ризики і ступінь відповідальності виростають у сотні разів, коли мова заходить про
технології, дітище якої буде мати можливість удосконалювати саме себе. А одним із варіантів
реалізації сценарію творення машинного розуму може стати інтелектуальний вибух, внаслідок
якого надрозумний агент, який вирвався у світову мережу почне стрімко експоненціально
навчатись і впродовж найкоротшого інтервалу часу вийде з-під контролю недалекоглядного
людства та, можливо, ідентифікувавши вид homo sapiens як конкуруючий, використає його як
ресурс, або просто знищить.

Але перш ніж аналізувати можливі негативні флуктуації, що можуть виникнути як у
процесі, так і в результаті виникнення штучного інтелекту, проаналізуємо причини, внаслідок
яких, незважаючи на очевидні ризики, людство все-таки жадає появи в цьому світі універсального
всемогутнього раба, який легко може перетворитися на штучного бога. Чому ж багато
представників наукового співтовариства не помічають або ж ігнорують можливість такої
трансформації?

Насамперед, це помилка завищеного оптимізму, зумовленого багатьма чинниками, спектр
яких досить широкий – від психологічних до економічних. Адже штучний розум, на думку
багатьох, здійснить, або значно прискорить якісний переворот у багатьох наукових і
технологічних галузях. Безумовно, що поява багатьох наукових відкриттів може виявитися
неможливою завдяки тільки одному типу наукомістких технологій, будь то нанотехнології чи
розумна машина. Як і не можливий розвиток у межах однієї наукової галузі. Така ситуація
зумовлена кореляційним характером наукових революцій, значна частина яких розпочалася ще в
минулому столітті у сфері інформаційних, комунікаційних і біологічних технологій.
Стрибкоподібний розвиток когнітивних наук в останні десятиліття дозволив говорити експертам
про наближення нової наукової революції. Особливий інтерес і значення має кореляційне
взаємопроникнення саме інформаційних, біологічних, нано і когнітивних технологій, що дістало
назву NBIC-конвергенція.

Штучний інтелект відіграє в такій синергетичній системі одну з провідних ролей. Наприклад,
штучний суперінтелект у перспективі може створити самовідтворюювані машини молекулярної
збірки, що дістали назву наноассемблери, давши обіцянку людству, що їхнє використання принесе
винятково користь. Об'єктивно ж надалі суперінтелект замість того, щоб перетворювати пісок на
золото, почне перетворювати матеріали на програмовану матерію, яку потім він зможе
перетворювати на що завгодно – від комп'ютерних процесорів до космічних мегамостів для
колонізації Всесвіту. Але все це виглядає поки що на рівні сюжету для художнього твору.

Стає зрозуміло, що людство у марнолюбній гонитві за лавровою гілкою першості мало
перед чим зупиниться, тим більше що далеко не останню роль у такій гонитві відіграє фінансова
сторона справи. Адже ні для кого не секрет, що одним з основних складників продуктивних сил є
прибуток. А штучний інтелект, можливо, не тільки прискорить цей процес, а й сам стане новим
видом способу виробництва. Питання лише в тому, чи буде в цей процес включена сама людина?

Безкрайній оптимізм підживлює також і комплекс складних психологічних причин,
сукупність яких дістала назву “антропоморфізм” – екстраполяція людських якостей на можливості
надрозумного агента. «Щоб розмова про надразум вийшла осмисленою, потрібно заздалегідь
усвідомити, що надрозум – це не просто ще одне технічне досягнення, ще одне знаряддя, що
збільшить людські можливості. Надрозум – щось принципово інше. Цей момент потрібно всіляко
підкреслювати, оскільки антропоморфізація надрозуму – плідний ґрунт для оман» [4, с. 224].

Штучний інтелект – якісно нове в технологічному розумінні, за словами Н. Бострома, в силу
того, що його виникнення змінить суть прогресу, виключивши із цього процесу людину.
Машинний розум буде ні на що не схожий. Будучи результатом людської діяльності, він буде
прагнути саморозвитку за одним, лише йому відомим сценарієм, який не залежить від людини. У
нього не буде особистісних мотивів, тому що не буде людської сутності.

Отже, антропоморфізація машини є джерелом помилкових уявлень про те, що можна
створювати безпечні машини, наділені розумом, і що це рано чи пізно не приведе до катастрофи.
Почасти така віра в «дружелюбних роботів» заснована на трьох законах робототехніки, які чомусь
широка публіка сприймає як даність і сліпо покладається на них. Тоді як насправді ці три закони в
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розповіді «Хоровод» [2, с. 122-164] були запропоновані фантастом Айзеком Азімовим. За
сюжетом, вони жорстко пов’язані в нейронні мережі «позитронного» мозку роботів:

1. Робот не може заподіяти шкоди людині чи своєю бездіяльністю допустити, щоб людині була
заподіяна шкода.

2. Робот повинен коритися командам людини, якщо ці команди не суперечать Першому законові.
3. Робот повинен піклуватися про свою безпеку доти, доки це не суперечить Першому і Другому

законам.
По суті, ці закони є своєрідною адаптованою інтерпретацією заповіді «Не убий»,

християнського розуміння того, що до гріха можна прийти як роблячи вчинки, так і «сидячи на
березі ріки», клятви Гіппократа. Важливе інше: у літературній спадщині А. Азімова ці закони так чи
інакше дають збій. Та й здебільшого творчість відомого фантаста спрямована на те, щоб
продемонструвати, наскільки самовпевнена людина у своїх спробах контролювати сутності, які
перевершують її практично за всіма параметрами. У вищезгаданій розповіді «Хоровод» геологічна
експедиція на Марсі довірила роботові перевезення токсичної для нього речовини. Але місія
виявляється невиконаною в силу того, що робот потрапляє в пастку зворотних зв'язків другого і
третього законів. Він би так і залишився в цьому лабіринті сумнівів, якби не прийшли йому на
допомогу геологи. Розповіді А. Азімова буяють сюжетами, в яких досягти мети можна лише в обхід
трьох законів (тобто первісно висувається постулат про сумнівний характер цих «трьох заповідей).

Оригінальні й захоплюючі сюжети в художній літературі та безпека в реальному світі – речі
різні. Різноманіття та складна нелінійність реального світу більш непередбачувані та стохастичні,
ніж будь-яка вигадка генія. Випадковість у літературі фіксована й ув'язнена в межах цього
семантичного поля (оповідання, повісті, роману). Випадковість же в реальному світі, з одного боку,
«виношує» наступна мить, а з іншого, попередньою миттю може бути «виношена» й розчинена в
потоці подій, не піддається фіксації та контролю до реалізації з потенції та її важко виявити й
описати після. Особливо, коли ми маємо справу з об'єктами, виникнення та поведінка яких не
піддається стандартним методам. До них, безсумнівно, належить і поява штучного інтелекту.
Згаданих трьох законів недостатньо. Річ у їхньому недостатньо чіткому формулюванні та
розпливчастій семантиці понять, якими ці закони оперують. Так, звична для нас сьогодні дихотомія
між живим (людиною) і неживим (роботом), імовірно буде розмита, коли наука навчиться
підсилювати тіло і мозок людини за допомогою, наприклад, комп'ютерного інтерфейсу. І що тоді
буде називатися людиною? Аморфні й інші поняття законів: «шкода», «безпека», «команди».

Задля справедливості варто сказати, що А. Азімов пізніше доповнив свої три закони своєрідним
«приквелом», нульовим законом, який забороняє роботам шкодити людству в глобальному масштабі.
Але якісно це проблему не розв’язує. Ці закони є монументальним обеліском великому генієві автора
художньої прози і самому жанру, але вони найбільш цитовані, коли здійснюються спроби вибудувати
стратегію майбутнього співіснування виду homo sapiens і надрозумного агента. Виникає очевидне, але
лякливе запитання: невже Три закони це все, що ми маємо сьогодні?

У той час, як «темні сторони» роботизації вже дають про себе знати і реальний стан справ
змушує замислитись. У світі в понад п'ятдесяти країнах сьогодні ведуться розробки мілітаризованих
думаючих машин. І вже є перші вияви неякісного програмування, що зумовили страшні наслідки: під
час воєнних дій на Близькому Сході бойові дрони, оснащені автоматичною зброєю, після використаня
проти своїх, були виведені з ладу. Збій у роботі програми роботизованої зенітної гармати спричинив
загибель девяти і важкі поранення п'ятнадцяти солдатів 2007 р. на африканському континенті [див.: 13,
с. 128]. Дуже симптоматичний той факт, що тривалість цього інциденту була меншою від секунди.
Отже, виникає думка, що дискусії про етику і про технічні інновації відбуваються на різних планетах.

Концепція техно-гуманітарного балансу постулює потребу в наявності відповідного
духовного рівня цивілізації для адекватної «притирання» до технологічних інновацій різного
ступеня складності [див.: 8]. Технологія штучного розуму, як і розподіл ядер, як і багато інших, –
технологія подвійного призначення. Розщеплення ядра є джерелом освітлення міст, вона живить
цивілізацію, але також може її й спопелити. Трагедія Хіросіми і Нагасакі – дивовижний приклад
того, як «технологічне насіння» впало в «незоране гуманітарне поле» цивілізації. В історії таких
прикладів цілком достатньо. Якщо стрибок від штучного інтелекту людського рівня до штучного
суперінтелекту відбудеться за сценарієм стрімкого інтелектуального вибуху, то людству ще раз
доведеться зіткнутись із загрозою планетарного масштабу. Питання в тому – чи вистачить нам
мудрості пережити черговий «виклик».
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Друге перекручування в осмисленні ризиків виникло внаслідок популярності теми штучного
розуму у світі розваг. Як правило, обговорення небезпек, які пов’язані зі штучним інтелектом,
відбуваються у відриві від контексту, з підміною понять і не відзначаються професійною оцінкою
та аналітичною глибиною. Зрозуміло, що в академічних наукових і філософських колах цю
проблему не обходять стороною, але найчастіше їй не приділяють належної уваги. Більшість
фахівців уважають створення штучного суперрозуму лише справою часу і перебувають у
приємній ейфорії від тих перспектив, які вимальовуються на горизонті.

Щойно мова заходить про неприємні прогнози, багато представників ЗМІ (технічні
журналісти, блогери, редактори) рефлексивно не приймають їх всерйоз. Така реакція
детермінована звичайним небажанням дістатися до суті проблеми, що свідчить про
неспроможність висунутих ними контраргументів. Для більшості обивателів, на яких розрахована
продукція ЗМІ, проблема штучного розумного агента здається чимось далеким і абстрактним, а
отже, вона не є для журналістів справою першорядною. Привабливішою для технічної
журналістики є сфера розваг: плазми на квантових точках, більше ємнісні носії інформації та інші
новинки програмного ринку. Кінематограф подарував нам десятки апокаліптичних фіналів, які
затіяв бунтівний машинний інтелект («З машини», «Космічна одісея 2000 року», «Термінатор»,
«Матриця», «Я-Робот» й інші), що породило ефект «комфортного абстрагування» від всерйоз
навислої небезпеки. Ці «техномонстри» доставили глядачеві стільки приємних годин «безпечного
лоскотання нервів», що зрештою в підсвідомості більшості закріпився ефект надуманої небезпеки.
Адже, по суті, побачене на екрані – результат чиєїсь уяви і не має до реального світу жодного
стосунку. Інакше кажучи, розтиражованість художніх інтерпретацій небезпек виникнення
машинного розуму (кіно, література) зіграла роль своєрідного щеплення, після якої можливість
серйозного осмислення й аналізу катастрофічних ризиків стала практично неможливою. Не
викликає побоювань і створена на початку XXI ст. роботизована імітація відомого фантаста Филипа
К. Діка. З роботизованою машиною можна обговорювати творчість автора. «Люб’язна імітація
імітує люб'язність». Як у цьому контексті не згадати: «Найбільша хитрість диявола – змусити всіх
повірити, що його не існує».

Когнітивне перекручування – ще одна причина помилкового уявлення, що виникнення
розумної машини рідко має деструктивний характер для людини. І на цій проблемі ми зупинимося
детальніше. Річ у тім, що людина в процесі своєї діяльності приймає рішення, керуючись,
здебільшого, власним досвідом, який найчастіше не піддається рефлексії, а має, скоріше, стихійно-
буденний рівень. Об'єктивно ж завжди залишається ймовірність того, що дослідник урахував не всі
вхідні дані експерименту й флуктуація одного з неперелічених елементів вплине на кінцевий
результат. А в результаті того, що будь-який досвід має обмежений характер, у гносеологічному
аспекті ми неминуче зіштовхуємося з проблемою невизначеності омани.

Є ймовірність того, що відсутність контакту з об'єктом у ретроспективному аспекті
унеможливлює побудови каузальних зв'язків між виникненням суперрозумного агента і
зникненням цивілізації в глобальному масштабі. Сьогодні жодна людина не стикається з жодною
серйозною подією, що має трагічні наслідки, до початку й до основи якої був би причетний
штучний розумний агент. Штучний інтелект поки не розцінюється як джерело екзистенціальної
загрози. Створюється думка, що для того, щоб людству оцінити всілякі ризики, причиною яких
може бути штучний інтелект, йому потрібно опинитися на грані життя і смерті. Зіткнення з
розумом, який перевершує наш, не буде мати нічого спільного з обмеженими в часі та просторі
терористичними атаками, ядерними зимами й іншими катастрофами, які мають ендо-техногенний
характер. У результаті актуалізації сценарію, що вирвався з неконтрольованого штучного
суперрозуму, глобальна людська раса, очевидно, залишить після себе лише слід у вигляді казкових
історій, які будуть розповідати роботи своїм дітям перед сном.

Звільнений з «ящика» штучний інтелект має ще одну принципово якісну відмінність від
техногенних катастроф. Сьогодні людство зіштовхувалося лише з тими подіями, негативні наслідки
яких були подолані. У випадку ж «повсталого демона в машині» має місце самовдосконалювана і
самовідтворювана розумна програма, яка потенційно може існувати вічно. І зрозуміло, що в цієї
усвідомлюючої себе системи, будуть базові потреби. Згідно з С. Омохундро, їх чотири:
ефективність, самозахист, ресурси, творчість [9], що дублює потреби людини й історія вчить до
чого, як правило, приводять спроби егоїстичного їх задоволення. Наскільки потенційно небезпечна
кожна з них сьогодні сказати складно, але якщо загрозу від перших трьох ми можемо уявити
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загалом, то потреба у творчості при першому осмисленні ніби й не несе жодних ризиків, а скоріше
навпаки. Але саме здатність до творчості є однією з основних умов існування та функціювання
думаючої машини. Саме вона буде зумовлювати можливість самоідентифікації машини й
усвідомлення нею себе як Я-буття, а отже й особистісної автономії.

Тут і виникає істотна проблема: створити штучний інтелект людського рівня – означає
наділити машину свідомістю, однією з основних характеристик якої є здатність до цілевизначення,
створення чогось нового, що неможливе без відносної самостійності функціювання програмного
забезпечення. Це неминуче приведе до відносної втрати контролю людини над своїм дітищем, а за
умов безперервного самовдосконалення машини – до повної автономії функціювання розумного
агента. Іншими словами, наявність творчості в машини, що усвідомлює себе, є її детермінуючою
характеристикою, що водночас і є ключем до її свободи, і цей ключ, так чи інакше, ми вручимо їй
самі. Чи спроможні ми протистояти загрозі, причина якої співвідноситься з нами в розумовому
розвитку приблизно так само, як ми і дощовий хробак? І чи зможемо ми подолати наслідки
катастрофи, яка один раз почалась, але триває нескінченно?

Також однією із причин некоректної оцінки штучного розуму як початку зворотного відліку
існування цивілізації є той факт, що феномен штучного розумного агента одержав своє
відображення в іншому неоднозначному явищі, що дістало назву “сингулярність”.

Поняття “сингулярність” широко використовується в наукових і філософських колах і має
різну контекстуально-семантичне забарвлення. У нашій статті вживання цього поняття має
значення, вкладене у нього Р. Курцвейлом, який розуміє під цим якусь міру переходу кількості в
якість, в якому стрибок технічного прогресу принципово трансформує буття людини. Розум
перестане бути винятково людською прерогативою і, на думку Р. Курцвейла, стане більш
комп'ютеризованим, що зробить його в рази могутнішим, ніж сьогодні. Автор цієї концепції
налаштований оптимістично, вважаючи, що такий перехід викорінить із людського існування такі
негативні явища як голод, хвороби, а, можливо, у перспективі людина здобуде й вічне життя [див.:
5, с. 136-147].

На думку Р. Курцвейла, штучний розумний агент вплине на принципово новий якісний
перехід світової цивілізації, але, як уже було зазначено, це спричинить розвиток і суміжних
галузей наукомістких технологій – нано [5, 47]. Прогнози фахівців указують на те, що
інтелектуальний вибух і наступна поява штучного надрозуму неминуче спричинить різкий
стрибок у розвитку нанотехнологій. Багато експертів уважають, що пріоритет у виникненні
повинен належати саме штучний суперрозум в силу того, що нанотехнології – занадто
стохастичний інструмент, контроль над яким може виявитися для людини неможливим. Стає
зрозумілим, чому оптимізм у контексті сингулярності виходить саме зі сфери розробок
нанотехнологій, а не штучного розуму. Інженерія на атомарному рівні, можливо в майбутньому,
дасть людині шанс обдурити смерть.

Але поряд із позитивними прогнозами існує і «ложка дьогтю». Наприклад, наніти, здатні до
самовідтворення, перетворять навколишній світ на так званий «сірий слиз». Сценарій «сірого
слизу» – один з імовірних апокаліптичних, і ця проблема – «темна територія» простору
нанотехнологій. Міркуючи про зловісну сторону нанотехнологій, багато хто випускають з уваги
принципову непередбачуваність, а отже, загрозу, пов’язану зі створенням штучного всемогутнього
помічника, якщо той буде прогресувати за сценарієм стрімкого самовдосконалення, в ході якого
машини, які перевершують за всіма параметрами людину, вийдуть з-під контролю та знищать
глобальну цивілізацію.

Тож у результаті аналізу дослідницького досвіду з проблеми оптимістичного ставлення до
розумних машин, умовно можна виокремити два підходи. Теоретико-світоглядні горизонти
першого варіанту задають дослідження в дусі праць Р. Курцвейла [5], в яких майбутнє антропної
компоненти нашої планети мислиться як украй позитивне. Негативні флуктуації в магістральному
перебігу подій у такому осмисленні придушувалися б оптимізмом.

Другий підхід заснований на працях у стилі Д. Стібела [10], який осмислює ці проблеми з
погляду прагматичного практицизму. Його прихильники трактують світову мережу як дедалі більш
ускладнюваний мозок з мільйонами зв'язків і гарний той ділок, який з оптимальним ефектом для
себе зуміє лавірувати в просторі інтернет-тенденцій та отримувати відтіля максимум прибутку.

Більшість експертів, задіяних у сфері наукомістких технологій не аналізують більше
скептичний третій варіант, суть якого полягає в тому, що фінальним етапом розробок розумних
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агентів, а потім і машин, які перевершують за інтелектом людину, стане не гармонійне єднання
штучного інтелекту з природним, а перетворення людини на сировину для «тріумфального
поступу» нового суб'єкта.

Взаємодія «традиційного» розуму людини із суперрозумом машини тотожна з розширенням
сфер впливу технологічної західної цивілізації на суспільства аграрного типу, які або асимілювали
їх, або перетворили на свій ресурс. Як приклад, досить згадати наступні антагонізми і чим вони
завершилися: Колумб – Тіано, Пісарро – Інки, європейці – американські індіанці.

Що далі – homo sapiens проти машинного суперінтелекту?
Цілком імовірно, що теоретики в галузі наукомістких технологій вже осмислили всі «темні

сторони» штучного інтелекту, але, проаналізувавши всі «за» і «проти», дійшли висновку, що мета
виправдує засоби. Або ж розуміють, що точку неповернення пройдено і приймають неминучість
будь-якого результату, постулюючи неможливість щось змінити. Висунуто ідею, відповідно до
якої людина зможе осмислити й відкрити способи захисту від прогресуючого машинного розуму
лише в процесі інтеграції цього феномену в наше буття. Ця взаємодія буде відбуватися поступово
й у людства буде шанс прищепити розумному агентові «алгоритми слухняності» та створити
дружній суперінтелект [див.: 3, с. 75]. Cпівзвучне цій ідеї розуміння неможливості усвідомлення
всіх істинних ризиків штучного розуму теперішнього зі звичними для нас патернами буття [див.:
5, с. 34]. Іншими словами, приборкання дикого мустанга на дикому Заході не приводить до
розуміння специфіки управління гоночним автомобілем на гірській дорозі.

Отже, проблема зазначеного підходу полягає в тому, що якщо загроза й визнається
серйозною, то випливає вона з непередбачуваності «темного простору» інтелектуального вибуху й
суперінтелекту, тоді як ризики і загрози від проміжних етапів створення штучного інтелекту
аналізуються недостатньо серйозно, або ж зовсім не беруться до уваги. Інакше кажучи, грізна
левиця, звичайно, є джерелом небезпеки для туриста в савані, але не можна забувати про
потенційну загрозу, що йде від її милого левеняти. Концептуальні побудови градуалістів тією чи
тією мірою конституюють поступовий характер стрибка від штучного інтелекту рівня людини до
штучного суперрозуму, часовий інтервал якого може розтягтися від декількох років до десятиліть.
Цей прогноз дозволяє розраховувати людині на період дружнього симбіозу з розумними
машинами людського рівня й уможливлює сценарій, в межах якого людина зможе створити діючі
важелі контролю над формованим суперінтелектом.

Але існує когорта дослідників, на думку яких людство позбавлене якого-небудь часового
запасу. Річ у тім, що стрибок від штучного розуму людського рівня до штучного супермозку через
самовдосконалення може відбутися різко. Відповідно до цього сценарію, стрімка трансформація
онтологічних засад людства стане відображенням швидкого перетворення штучного розуму рівня
людини на штучну надрозумну систему. Цей період може зайняти тижні, дні, а можливо й години.
Цей сценарій дістав назву Busty Child.

Система, що складається з декількох суперінтелектуальних систем, кожна з яких у кілька
тисяч разів буде перевершувати найрозумнішу людину, без особливих труднощів зможе подолати
всі перешкоди, створені нами. Це можна порівняти з безкрайнім простором чужого інтелекту й
однією його піщинкою. Для того, щоб загалом описати ті відчуття, які переживає людина в
процесі взаємодії всього-на-всього з окремою програмою (Deep Blue – комп'ютерний шахіст фірми
IBM), а не із самовдосконалюваною групою штучного суперрозуму, наведемо тут висловлення
двох гросмейстерів, досить подібні за змістом, суть яких зводиться до наступного: «Начебто стіна
на тебе насувається» [6, с. 48].

Досить показовий у цьому розумінні, проведений на початку XXI століття в Силіконовій
долині експеримент, суть якого полягала в наступному: фахівець із вивчення штучного інтелекту
уклав досить специфічну суперечку – хто переможе в грі, яку він назвав «штучний інтелект у
ящику». Ставки на гру були досить високими. У ході цього експерименту роль машини зіграв
ініціатор експерименту Е. Юдковскі [16], в ролі ланцюгових псів виступали мільйонери, які
заробили свої статки на різних інтернет-проектах. Кожен з них, по черзі, виконував роль творця
розумного агента, перед яким стояла мета не випустити з «ящика» штучний розум. «В'язень» і
«Страж» підтримували контакт через онлайн-чат. Гра тривала не більше двох годин і всього їх
відбулося п'ять. Можливість втомити «Вартового» мовчанням була передбачена, але не
використовувалась. У результаті машина здобула перемогу в трьох сеансах. Як «Пандорі» вдалось
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утекти невідомо, тому що однією з умов проведення експерименту була повна конфіденційність
змісту кореспонденції між «В'язнем» і «Стражем» [16].

Цей експеримент доводить наші побоювання – якщо звичайний смертний зміг за допомогою
слів «випустити з ящика Пандору», то ув'язнений суперінтелект, рівень якого буде в невідому
кількість разів перевершувати людський, зробить це швидко і гарантовано. До того ж для машини
досить усього лише раз вчинити втечу. І буде краще для всіх нас, якщо він виявиться дружнім.

Цікавий цей експеримент ще й тим, що, по суті, є варіантом тесту А. Тьюрінга, який
розробив його в 50-му році минулого століття для визначення рівня інтелекту в машині. У процесі
цього тесту програмі й опонентові, в ролі якого постає людина, задаються письмові запитання.
Арбітр повинен зуміти визначити за відповідями, хто – людина, а хто – машина. Якщо
ідентифікація неможлива, то комп'ютер здобуває перемогу. Виникає цілком закономірне
запитання: як відрізнити оригінальний людський розум і мислення від достовірних спроб
імітувати його? Де ця грань між об'єктом і образом об'єкта в мисленні суб'єкта? Інакше кажучи,
машині зовсім не обов'язково думати, як людина, щоб давати відповіді, які ідентифікують її як
таку. Машині досить зімітувати розумовий акт, даючи «антропоморфні» відповіді. Це стало «грою
в імітацію» А. Тьюрінга, який вважав, що машини здатні до діяльності, яку суб'єкт спостереження
легко прийме за розумну [див.: 12, с. 63]. По суті ж цей алгоритм у виконанні машини не має
нічого спільного з розумовим актом, який здійснює людина. Тим самим, А. Тьюрінг вступає в
полеміку з Д. Сьорлем, який вважав, що якщо машина не думає подібно до людини, то вона не
розумна. Але більшість дослідників у галузі створення штучного розуму виражають солідарність
із першим: якщо розумний агент здійснює розумні дії, імітуючи свідомість людини, то яка
різниця, які процеси запускають його програми?

Тривал час пройти тест А. Тьюрінга було нерозв'язним завданням для машинного інтелекту
й дослідників, які його створюють. Але влітку 2016 року в багатьох інтернет виданнях з'явилась
інформація про те, що вперше комп'ютерній програмі, розробленої російськими авторами, вдалося
це зробити. Ця програма видавала себе за 13 літнього хлопчика Євгенія Густмана й увела в оману
33% опонентів, спеціально запрошених із британського Університету Редінга. Один із членів
команди, який розробляв програму, розповів, що головною ідеєю було переконати комісію в
нібито широкому кругозорі, але який обмежений віком імітації [див.: 11].

Ця новина ще раз підтверджує той факт, що створення штучного розумного агента – справа
недалекої перспективи і хитромудрих пасток у його запасі буде більш, ніж достатньо, а здатність
імітувати людські якості, на додачу до всього сказаного, відображає вже цілком реальну
можливість досягати своїх цілей найрізноманітнішими шляхами.

Чи можливо за наявності накопиченого за час розвитку науки прогностичного потенціалу
передбачити ці цілі, способи і засоби, які машина для себе обере; а також рівень загрози, що
випливає з перспектив появи штучного мислячого розуму? Оцінюючи можливість появи штучного
розуму людського рівня, а потім і надрозумного агента з позиції однозначної позитивної рефлексії,
дослідники тим самим звужують свій методологічний інструментарій лінійного, жорстко
детермінованого прогнозування. Наявність у постнекласичній науці патернів лінійності зумовлена
орієнтацією класики і некласики спиратися на динамічні закони, які описують світ з позицій
жорсткої детермінації закритих систем. У розвитку таких систем не враховувалися флуктуаційні
впливи середовища, які привносять у їхню впорядковану структуру фактор випадковості, відносної
нестійкості. Прогноз на майбутню поведінку подібного типу систем був відносно простий –
вивчивши і знаючи причину, ми однозначно можемо передбачити і наслідок.

Істотний прорив у методології системного прогнозування було здійснено в межах нелінійної
методології, зініційованої теорією самоорганізації складних систем. Залежно від того, наскільки
відкриті системи різної природи здатні перетворювати внутрішні неоднорідності своєї структури на
корисний для себе потенціал, зберігаючи і збільшуючи рівень організованої складності та відносної
стійкості, дослідникам удалося систематизувати специфіку протікання режимів із загостренням, а
також cпособи ліквідації флуктуаційних відхилень, які ведуть до кризових станів. Як уже було
сказано, процес створення машинного розуму, як і факт його наявності в майбутньому, належать до
типу таких режимів, у яких випадкове мікровідхилення може спричинити низку непередбачуваних
макронаслідків. Аналізуючи перспективи виникнення та розвитку штучного розуму з позицій
нелінійного підходу, треба внести у прогностичну модель дані про специфіку штучної системи,
тенденції розвитку, рівні загрози, а також вектори нелінійності. Прогностичне моделювання з
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неврахованим вектором нелінійності не відображає всієї складності процесу і є лінійним. З
подібними недоліками ми маємо справу, зіштовхуючись із прогностичними моделями, які пов'язані з
технологією штучного інтелекту. У зв'язку із цим не варто недооцінювати творчий потенціал
еволюції, стохастичний вплив якої не є чимсь постійним і стійким. І з цієї позиції, процес
самовдосконалення штучного розуму, напевне, буде так чи інакше відповідати критеріям
еволюційного розвитку. А. Азімов у своїх працях висував тезу, що когнітивні моделі можуть бути
тотожні з компонентами психіки, іншими словами, він припустив, що роботи зможуть
еволюціонувати. Його ідея про «примари в машині» нині набуває нового смислового наповнення.
Він говорить про можливості виникнення випадково сформованих протоколів, які в перспективі
можуть розвинутися в те, що ми називаємо поведінкою, а непередбачені вільні радикали можуть
покласти початок креативності, свободі вибору, а можливо й душі [див.: 1, с. 253].

Також варто враховувати, що виникнення штучного суперінтелекту належить до розряду
тих подій, наслідки від яких можуть бути глобальними, а ймовірність виникнення низька в силу
того, що нічого подібного просто не відбувалося й емпіричний компонент людства тут дорівнює
нулю. Прийти до однозначного рішення, маючи на озброєнні традиційні статистичні методи,
завдання не з простих.

У процесі розробки штучно розуму варто мати на увазі, що фахівці не можуть собі
дозволити права на помилку. В умовах процесу із загостреним режимом протікання це може мати
наслідки «ефекту метелика» й у результаті ми одержимо щось зовсім чуже. Це можна порівняти з
діями ведмежатника зі злому суперскладного сейфа під сигналізацією в банку. Якщо він із
двадцяти цифр коду натисне правильно дев'ятнадцять, то двері не відкриються на п'ять відсотків,
вони так і залишаться замкненими. Завиє серена і все закінчиться жалюгідно. При створенні
штучного інтелекту помилка навіть в одну соту відсотка спричинить на сто відсотків
непередбачуваний результат. Він не буде майже гарним, він буде цілком поганим.

Більшість звичних для людини технологій потенційно для неї небезпечні, як і будь-яка
інновація – «ціпок з двома кінцями», про що вже йшлося. Очевидно, штучний інтелект – не виняток.
Він не буде виявляти до вас негативу, але вашим атомам він може знайти інше застосування.
Створюючи штучний розум із благими намірами й екстраполюючи ці позитивні емоції на машину,
фахівці помилково вважають, що це є гарантом появи дружніх характеристик. Така
недалекоглядність пов'язана з уже згаданим демоном антропоморфізму та лінійним детермінізмом,
який не враховує флуктуацій різного ступеня важливості.

Вид homo sapiens виник у процесі самоорганізації матерії, що передбачає боротьбу за вільну
енергію, інформацію та речовину. І, якщо на початку свого становлення в бутті людини
домінували процеси стохастичного характеру, то з розвитком суспільства стихійні процеси були
відсунуті на периферію завдяки свідомому чинникові та соціальним інститутам. Біфуркаційні фази
долалися завдяки перемозі техно-гуманітарного балансу й усвідомленню суті та причин проблеми.
Оглядаючись назад і аналізуючи сутність більшості антропологічних криз, можна дійти висновку,
що їхня природа полягає в недооціненому ступені загрози наслідків, або ж у нерозумінні суті
причин технологічного зльоту. Розвиток штучного інтелекту, напевне, теж буде передбачати його
активне включення в процес природного добору, в боротьбу за енергію, речовину та інформацію.
Та й, загалом, за все те, що вважатиме ресурсом.

Викликає, м'яко кажучи, побоювання той факт, що багато дослідників не зовсім розуміють,
як працює вся система в цілому. І в цьому контексті явно недостатньо створювати розумну
машину з чистим серцем і благими намірами, сподіваючись на благополучний результат і чудесну
появу дружнього штучного інтелекту. І в цьому немає провини фахівців. Корінь проблеми не
полягає в незнанні фахівців як створити дружню думаючу машину. Причиною, що може зумовити
припинення буття людини, принаймні у звичних для нас формах, може стати переконання, що
штучний інтелект буде обов'язково дружнім. Насамперед тому, що не можна нав'язати шляхи
розвитку складній системі, нелінійному середовищу, які їй іманентно не властиві. Маючи справу
зі створенням свідомості в машині, людина, як уже було сказано, не розуміє як працює вся система
в цілому і тому їй відоме те віяло нелінійних векторів, атракторів, до яких буде прямувати
штучний розум. Людині в принципі невідомо, що буде притаманне цій системі!

Віра у добрі наміри машинного інтелекту стає ще більш небезпечною після того, як
машинний інтелект людського рівня, порушивши міру, через стрибок інтелектуального вибуху
перейде у принципово нову якість – суперінтелект. Але все ж у своєму дослідженні Е. Юдковскі
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висуває тезу про те, що дружність штучного інтелекту може базуватися на так званій функції
корисності (синтез цінностей, уподобань, огорнутих у задоволення від досягнення мети, який
впроваджений у визначення користі в алгоритмічних патернах [див.: 16].

Яку ж семантичну специфіку вкладають дослідники у поняття «дружній», вживаючи його в
контексті штучного розуму? Передусім, штучний інтелект не повинен бути ніколи вороже чи
амбівалентно налаштованим щодо людського виду, до якої мети б машина не прагнула і скільки б
щаблів самовдосконалення не пройшла. Все це неможливо без глибокого розуміння машиною
людської природи (чи розуміє її сама людина?), щоб надалі не заподіяти людині шкоди навіть у
результаті випадкових, опосередкованих наслідків своїх дій (про що ми вже говорили в контексті
осмислення Трьох законів А. Азімова). При цьому ми не хочемо одержати штучного розумного
агента, який виконує короткострокові завдання за допомогою заходів, які б виявилися для людства
шкідливими згодом.

Як приклад реалізації непередбачених наслідків, Н. Бостром пише про так звані згубні
відмови [див.: 4, с. 153-176]. Тут ми наведемо деякі варіанти згубної відмови – порочну реалізацію
й інфраструктурну надмірність. Перший зі сценаріїв, за яким штучний надрозум досягає
поставленої мети у спосіб, оптимальний з його позицій, але суперечний загальнолюдській шкалі
цінностей. Наприклад, бажаний результат, до якого хочу прийти я – постійна посмішка на моєму
обличчі; спосіб досягнення цієї мети в розумінні машини – прямо задіяти нерв обличчя, що
неминуче спричинить параліч міміки, в результаті чого посмішка не буде сходити з обличчя.

Найстрашніше, що вибір цього способу реалізації ніяк не зумовлений прагненням машини
нашкодити людині. У цьому випадку порочна реалізація – маніпуляція на лицьовому нерві – для
машинного інтелекту набагато оптимальнша, ніж звичні методи людини, в силу того, що це
найповніший спосіб досягнення кінцевої мети. Чи існують якісь обхідні шляхи, котрі дозволяють
розв'язати цю проблему? Можливо це вдасться завдяки конкретизації формулювання мети? Мета:
без впливу прямо на лицьовий нерв забезпечити постійну посмішку. Спосіб побічної реалізації:
активізація зон кори головного мозку, відповідальних за функції лицьового нерва. Вічно сяюча
посмішка на обличчі забезпечена.

Можливо формулювання кінцевої мети утруднене внаслідок того, що ми використали
звичний для людини поняттєво-категорійний апарат? Спробуємо задати кінцеву мету, суть якої
пов'язана з позитивним феноменологічним станом, щастям, суб'єктивним відчуттям комфорту, без
опису поведінкових моделей. Гіпотетично ми припускаємо можливість реалізації фахівцями
«обчислюваного» уявлення ідеї щастя та подальшого його вживлення в ембріон штучного
інтелекту. Мета досить складна і спірна, якщо не неможлива. Тому в нашій статті шляхи її
розв'язання досліджуватися не будуть. Але припустимо, що програмістам удалося поставити перед
машинним розумом завдання ощасливити нас. Тоді порочна реалізація може набути такого
вигляду: впровадження електродів у центри задоволення мозку.

Наступний приклад є формою реалізації іншого виду згубних відмов – інфраструктурна
надмірність як такий процес, у якому розумний агент для досягнення конкретно поставленої мети
перетворює всі відомі для нього види енергії, речовини й інформації в ресурс, виробничо-технічну
базу для втілення цієї мети, внаслідок чого реалізація сутнісного потенціалу людства стає
неможливою. В межах цього сюжету запрограмований штучний розум, якому як кінцеву мету
було задано штампувати канцелярські скріпки, робить лише те, що від нього вимагалося, поза
системою людських цінностей. У результаті суперінтелект перетворює доступний простір і
речовину на фабрики з виробництва скріпок.

Відсутність закостенілих, догматичних цінностей – ще одна істотна, принципово важлива
якість дружнього штучного інтелекту. Аксіологічні орієнтири машинної свідомості повинні
зазнавати відповідних трансформацій у тісній кореляції зі змінами орієнтирів у суспільстві.
Приміром, якби функція корисності гіпотетичного розумного агент була зорієнтована на ціннісні
патерни переважної більшості населення Європи XVIII століття й не піддавалася змінам відповідно
до розвитку суспільства, то й сьогодні цей штучний інтелект за одну з основ свого робочого
алгоритму мав би систему архаїчних пережитків, серед яких рабовласництво, расова і статева
дискримінація, публічні страти й інше. Система цінностей, впроваджених у дружню машину не
повинна бути заданою раз і назавжди.

Такі теоретичні побудови виглядають, щонайменше, утопічно. З усього викладеного стає
зрозуміло, що тема дружнього штучного інтелекту вимагає подальшої конкретизації та розвитку,
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хоча її прихильники мислять украй оптимістично. Сьогодні наука не гарантує однозначної
перспективи концепції дружнього надрозуму мовою математики, як і немає гарантії, що створення
такого розуму взагалі можливе чи реальне його інтегрування в перспективні архітектури
комп'ютерної свідомості. Але тепер, коли Трьом законам робототехніки заслужено надано статусу
принципу побудови сюжету, а не засобу виживання, концепція дружнього машинного надрозуму,
напевне, – це найкраще, що може запропонувати людство перед обличчям потенційної
екзистенціальної загрози. Однак, дружня машина не створена, а проблем з її конструюванням
цілком достатньо.

Одна з них пов'язана з тим, що велика кількість організацій в усьому світі працює над
створенням штучного розуму рівня людини також у сфері суміжних технологій. У гонитві за
пальмою першості жодна них не призупинить свою діяльність на цьому поприщі, чекаючи дня
створення дружньої розумної машини. Занадто багато покладено на карту. Понад те, мало хто з
учасників цієї гонитви залучений у науково-філософський дискурс, який стосується проблем
дружнього штучного інтелекту.

До згаданих організацій, що працюють над створенням думаючої машини людського рівня,
входять: AGIRI, CYC, Google, IBM (кілька проектів), LIDA, Nell, Numenta, SNERG і Vicarious.
Також існує мінімум десять проектів, джерела фінансування яких не вважаються надійними:
NARS, Novamente, Sentience, SOAR, а також DAPRA, яка підтримує прямо, або через
посередників, проекти, пов'язані з розробкою штучного розумного агента, а також суміжні
технології [див.: 13, с. 36]. Це далеко не повний перелік. У контексті цього виникає цілком
логічний висновок: імовірність того, що перший штучний розум у межах легальних проектів
побачить світ саме в лабораторіях МIRI мізерно мала, й отже, досить мізерна можливість
впровадження в цю когнітивну архітектуру модуля дружності. Напевне, розроблювачів першої
розумної машини буде мало хвилювати проблема дружності програмного забезпечення.

Однак існують і стратегічні вектори, які, можливо, надалі посприяють блокуванню ворожого
надрозуму. Сьогодні існує освітня програма для передових університетів і математичних конкурсів, у
межах якої MIRI та CEAR організували так звані «тренувальні табори розуму». В цих осередках
навчають потенційних творців розумних програм і керівників, які формують подальшу технічну
політику, інноваційному мисленню. У перспективі це повинно допомогти уникнути тупиків у
розвитку та пасток на шляху вдосконалення створеного розуму. Зрозуміло, що цих заходів
недостатньо, але MIRI та CEAR вдалося звернути увагу громадськості на важливий чинник ризиків,
завдяки чому дедалі більше праць присвячується проблемі сингулярності, автори яких у такий спосіб
розширюють і поглиблюють наукові та світоглядні аспекти феномену ризиків штучного розуму.

Та навіть якщо потенція стане реальністю і дружній розумний агент буде створений, немає
жожної впевненості, що він залишиться таким після інтелектуального вибуху. Інакше кажучи, чи
збереже штучний розум доброчесні якості, якщо його інтелект виросте в тисячі разів? Постійна
поява нових якісних характеристик нескінченно зумовлюватиме новий характер кількісних змін.
Результатом сотень, тисяч таких стрибків може стати трансформація осмислення феномену
дружелюбності й однозначне спотворення запрограмованої семантики. У будь-якому випадку
відбудеться зміна уявлень про мораль, а отже, спотвориться і функція корисності.

Е. Юдковскі з таким поглядом не згодний, вважаючи, що прогрес машинного інтелекту
відіб'ється на поліпшенні ефективності функції корисності.

Реалізація такої можливості може мати місце в тому випадку, якщо процес інтелектуального
вибуху пройде без флуктуацій, системного збою, природу яких ми в силу своєї антропоморфності
навіть уявити собі не можемо. У людини і хробака великий відсоток спільного ДНК, але думка про
те, що в нас можуть бути спільні цінності та мораль, як мінімум, смішна. Не змінила б цей стан і
сенсаційна новина, в якій хробакові відводилася б роль нашого творця, який наділив своє дітище
цінностями й ідеалами свого виду. Спочатку це спровокувало б у нас відторгнення і здивування,
від якого ми швидко оправилися б і повернулися до свого звичного життя.

У цьому ж контексті дуже показовий приклад персонажу Доктора Манхеттена з графічного
роману А. Мура, включеного в сотню кращих романів 20 століття [7]. Відомий фізик у результаті
невдалого експерименту був розібраний на атоми і, відродившись, став іншою сутністю. Тепер йому
під силу змінювати структуру матерії, природу простору-часу, він бачить минуле і майбутнє, його
розум уже не турбує проблеми людства. Радості любові, страх смерті, суперечливість життя та інші
«дріб'язки» – все те, без чого жодна людина не здатна себе помислити, речі, котрі є альфою і омегою
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будь-якого особистісного існування, не турбують його більше. Після тривалих розмірковувань про
сутність буття у всесвітньому масштабі він доходить висновку, що феномен життя занадто
переоцінений. Надалі він розв’язує проблему загрози невідворотної ядерної війни, вбивши два
мільярди чоловік, але тим самим, рятуючи сім мільярдів. Людський дружній інтелект розвинувся у
Великий Розум, який зберіг якісь патерни людської моралі, але перетворився на щось чуже,
позбавлене особистісних характеристик, по-своєму інтерпретуючи поняття оптимальності, допомоги,
корисності. Іншими словами, у цьому випадку ми маємо справу з дружньою машиною, що пережила
інтелектуальний вибух, у результаті якого розуміння «дружності» зазнало якісних трансформацій.

Д. Х’юз також висуває тезу про неспроможність ідеї стійких і незмінних первісних якостей
штучного інтелекту в процесі стрибкоподібного розвитку машини, ґрунтуючись на осмисленні
перетворення вітальних потреб людини (їжа, захист, самозбереження) на алгоритми, які
відрізняються від первісних наборів цілей. Наприклад, людина може обрати стратегією свого
життя аскетизм або целібат, що суперечить генетичній програмі нашого організму. Або
середньостатистичний громадянин може стати терористом-смертником для того, щоб гонорар за
теракт після смерті був оплачений родині. Тож людина здатна піддавати рефлексії свої цілі та
вибудовувати різні алгоритми їхнього досягнення, які йдуть врозріз зі звичними моделями
раціональності та базових інстинктів. У зв'язку із цим, думка про те, що створений штучний
інтелект з відкритим і гнучким розумом (що, по суті, і є сутнісними характеристиками думаючої
машини) не буде змінюватись у процесі розвитку, принаймні, наївна [див.: 3, с. 115].

Д. Хілліс також уважає, що людство поступово передає «кермо влади» комп'ютерам, тим
самим віддаляючись від виробництва, управління, не вникаючи, по суті, у процес створення
машинами ще більш складних машин та інших речей. Людина вже не розуміє, що і як відбувається.
Технології створюють технології все більш самостійно без участі людини. На його думку, те що
відбувається нагадує еволюцію найпростіших організмів у багатоклітинні. І в цій еволюції Д. Хілліс
відводить людині роль амеби, яка не розуміє що і як ми створюємо [див.: 3, с. 117].

Істотною перешкодою на шляху до створення контрольованого штучного інтелекту стало
недосконале програмування. Упевненість у непогрішності функціювання комп'ютерних програм
розбивається об айсберг статистичних даних, що свідчать про те, що 60 млрд. доларів у рік
американська економіка недоодержує в результаті дефектного програмування [див.: 13, с. 47].
Здивування викликає той факт, що комп'ютери як математичні машини повинні бути абсолютно
лінійно детерміновані й передбачувані, тоді як у реальності все інакше: створення комп'ютерних
програм, по суті, – одне з найімовірнісних інженерних завдань, полєднаних з багатьма
помилками і проблемами безпеки.

С. Омохундро вважає, що способом боротьби проти неякісного програмування є створення
систем, які усвідомлюють себе і здатні до рефлексії над своєю поведінкою в процесі досягнення
поставлених цілей. Інакше кажучи, вони повинні вміти саморозвиваються. Програми
саморозвитку – неодмінна якість і неминучий етап на шляху до створення думаючої машини.
Однак програмне забезпечення, що усвідомлює себе, сьогодні ще не розроблене, а програми, що
модифікують себе, досить поширені [див.: 9].

Одним з алгоритмів машинного навчання, який використовує можливості природного
добору для пошуків відповідей, є генетичне програмування. Цей алгоритм – найважливіший
інструментарій для написання потужних програм. У цьому виді програмування, на відміну від
звичайного програмування, де використовується людська логіка, застосовується логіка
комп'ютерна. У звичайному програмуванні при написанні рядка коду використовується робота
програміста, завдяки чому процес обробки даних у межах схеми «вхід-вихід» прозорий і
підвладний верифікації. У випадку застосування генетичного програмування програміст лише
описує завдання, а її розв’язання передається на волю природного добору. Генетична програма
генерує фрагменти коду, які є елементами системи наступного покоління. Найпрогресивніші з них
синтезуються випадково, створюючи нову генерацію. Програма тим більш оптимальна і
перспективна, чим більше вона зуміла наблизитися до розв’язання поставленого перед нею
завданням. Такий процес у комп'ютерній еволюції, по суті, є подобою природного добору в
природі, упродовж якого слабкі відкидаються, а кращі вступають у взаємодію знову, приводячи до
випадкових трансформацій окремих команд і змінних. Такі якісні стрибки у розвитку природи
називаються мутаціями. Програміст, запустивши таку генетичну програму, надалі від корекції в її
роботі може усунутися. По суті, якийсь компьютинговий деїзм, у якому програмістові відводиться
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роль ініціатора, який запустив процес, але надалі не впливає на причини, наслідки яких у
перспективі, можливо, запустять ланцюг подій, здатних породити нову реальність.

С. Омохундро, ілюструючи небезпеку та непередбачуваність роботи систем, здатних
змінювати себе, наводить приклад робота-шахіста. Звичайно ж, мова не йде про комп'ютерну
програму, встановлену в будь-якому комп'ютері середньої продуктивності. С. Омохундро має на
увазі потенційного робота-шахіста, здатного до самоусвідомлення та самовдосконалення. Як
поводитиметься цей розумний агент у ситуації, якщо ви зіграєте з ним партію в шахи, а потім
дасте йому команду відключитись? І вся проблема полягає в тому, що відключення для машини,
яка усвідомлює себе, – подія досить значима в силу того, що включитися самостійно вона не
може. Тому вкрай важлива впевненість у цілком адекватній оцінці реального стану справ. І в
прагненні оцінити ситуацію якнайглибше робот може прийти до думки виділити якісь ресурси на
пізнання природи реальності перед тим, як вийти з неї, відключившись.

Виникає дуже важливе питання: яка кількість ресурсів розумний агент може порахувати
достатнім? Відповідь, що дав С. Омохундро змусить задуматися багатьох оптимістів
створення думаючих роботів: «Роботизированная програма вирішити рішення на це все
доступні людині ресурси» [9].

Отже, нелінійний простір розвитку штучного інтелекту – відображення нелінійної
еволюції людини, яка у боротьбі за ресурси не раз ставила себе на грань виживання, але вперше
за десятки тисяч років свого існування людині доведеться мати справу із системами, які
переважаючими її в іграх, рівних у яких їй досі не було, а саме в іграх розуму. Розкоші у вигляді
десятків-сотні років для техно-гуманітарної адаптації може не виявитися, в силу того, що
самовдосконалюваний штучний розум вийде у своєму розвитку за межі здатності людини якось
впливати на хід подій. А штучний інтелект, легко подолавши безодню між штучним і
природним, посяде почесне місце в природній ніші, впливаючи на процеси Всесвіту, або просто
замінить його. Доля людини в цьому контексті досить невизначена. С. Шостак справедливо
зазначив, що цивілізації самі створюють собі спадкоємців [див.: 15].

Очевидно, в Людини є два варіанти: думати, що ще є час інтелектуально й стратегічно
«згрупуватися», зробивши все можливе, щоб приборкати «чорно-білого мустанга» за назвою
Штучний Інтелект, що стрімко мчиться за горизонт подій сингулярності. Другий – сподіватися
на те, що С. Шостак недостатньо прозорливий.

Література
1.Азимов А. Загадки мироздания. Известные и неизвестные факты / Айзек Азимов. – М.: Центрполиграф,

2016. – 432 с.
2.Азимов А. Я - Робот / Айзек Азимов. – М.: Эксмо, 2007. – 1296 с.
3.Баррат Д. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens /

Джеймс Баррат. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 304 с.
4.Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии / Ник Бостром. – М.: Манн, Иванов и

Фербер, 2015. – 496 с.
5.Курцвейл Р. Эволюция разума / Рэй Курцвейл. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с.
6.Ллойд С. Программируя Вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки / Сет Ллойд. – М.: Альпина

нон-фикшн, 2014. – 256 с.
7.Мур А. Хранители / Аллан Мур. – М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 528 с.
8.Назаретян А. П. Нелинейной будущее / А.П. Назаретян. – М.: МБА, 2013. – 440 с.
9.Омохундро С. Чем нам угрожают роботы? [Електронний ресурс] // Technowars. – 2015. – Режим доступу

до ресурсу: https://technowars.defence.ru/article/1468/.
10.Стибел Д. Почему я нанимаю неудачников [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу:

http://www.michelino.ru/2016/06/blog-post_11.html.
11.Тест Тьюринга пройден (на детском уровне) [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:

https://habrahabr.ru/post/225599/.
12.Тьюринг А. Может ли машина мыслить? / Алан Тьюринг. – СПб.: Эдиториал УРСС, Ленанд, 2016. – 128 с.
13.Форд М. Технологии, которые изменят мир / Мартин Форд. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2014. – 268 с.
14.Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей / Мэри Шелли. – СПб.: Мартин, 2015. – 256 с.
15.Шостак С. Вероятно внеземной разум существует. Вы готовы? [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим

доступу до ресурсу: http://www.fassen.net/video/gLJZJuPM24M/.
16.Юдковски Е. Обратное глупости не есть ум [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу:

http://lesswrong.ru/w/Обратное_глупости_не_есть_ум.
Стаття надійшла до редакції: 22.11.2016

http://www.michelino.ru/2016/06/blog-post_11.html
http://www.fassen.net/video/gLJZJuPM24M/
http://lesswrong.ru/w/��������_��������_��_����_��


Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 779 99

References
1. Azimov A. (2016), Zagadki mirozdaniâ. Izvestnye i neizvestnye fakty, Centrpoligraf, М., 432 s.
2. Azimov A. (2007), Â – Robot, Èksmo, М., 1296 s.
3. Barrat D. (2015), Poslednee izobretenie čelovečestva: Iskusstvennyj intellekt i konec èry Homo sapiens, Al’pina

non-fikšn, М.:, 304 s.
4. Bostrom N. (2015), Iskusstvennyj intellekt. Ètapy. Ugrozy. Strategii, Mann, Ivanov i Ferber, М., 496 s.
5. Kurcvejl R. (2016), Èvolûciâ razuma, Èksmo, M., 448 s.
6. Llojd S. (2014), Programmiruâ Vselennuû: Kvantovyj komp’ûter i buduŝee nauki , Al’pina non-fikšn, M., 256 s.
7. Mur A. (2014), Hraniteli, Azbuka, Azbuka-Attikus, M., 528 s.
8. Nazaretân A. P. (2013), Nelinejnoj buduŝee ,  MBA, M., 440 s.
9. Omohundro S. (2015), Čem nam ugrožaût roboty?, available at: https://technowars.defence.ru/article/1468/

(accessed August 31, 2016)
10. Stibel D. (2015), Počemu â nanimaû neudačnikov, available at: http://www.michelino.ru/2016/06/blog-

post_11.html (accessed August 31, 2016)
11. Test T’ûringa projden (na detskom urovne), available at: https://habrahabr.ru/post/225599/ (accessed August 31,

2016)
12. T’ûring A. (2016), Možet li mašina myslit’?, Èditorial URSS, Lenand, SPb.,128 s.
13. Ford M. (2014), Tehnologii, kotorye izmenât mir, «Mann, Ivanov i Ferber», M., 268 s.
14. Šelli M. (2015), Frankenštejn, ili Sovremennyj Prometej, Martin, SPb., 256 s.
15. Šostak S. (2013), Veroâtno vnezemnoj razum suŝestvuet. Vy gotovy?, available at:

http://www.fassen.net/video/gLJZJuPM24M/ (accessed August 31, 2016)
16. Ûdkovski E. (2015), Obratnoe gluposti ne est’ um available at:

http://lesswrong.ru/w/Обратное_глупости_не_есть_ум (accessed August 31, 2016)
Received: 22.11.2016

Summary
Snehiriov І. The Nonlinear Space of Artificial Intelligence: the Philosophical and Ideological

Understanding. The author from the perspective of a nonlinear prediction methodology reveals the prospects and
risks of artificial intelligence. The reasons as the optimistic forecasts and complex threats posed by "horizons"
singularity, due to the creation of machine intelligence. Particular attention is paid to the concept of a friendly
intelligent machine in terms of intellectual explosion. One of the main factors influencing the relatively stable
development of man and social systems is transformational activity, which, as the forms, means and methods of
innovation become more complex, gradually turned into technology. Their negentropic potential and technical
implementation in various spheres of life since ancient times had a significant impact on the formation of scientific
rationality of the modern type, which undoubtedly correlates with the emergence of the information society with its
characteristic increase in the role of statistical regularities and the nonlinearity factor. From the middle of the 20th
century, science began to play a leading role in the system of social production, and high technology began to claim
the role of a new attractor, determining new epistemological vectors and axiological horizons for the development
of social systems. But the more complex a social system, the more it is subject to the influence of stochastic factors
that create a nonlinear space for further development paths that are formed as a result of the actualization of phase
transitions-the forced responses of a nonequilibrium structure to the threat of a decrease in sustainability.

In this context, progress is not an end in itself, not of self-imposed value, but acts as a way of preserving a
relatively complex integrity. The ways of achieving such a state are nonlinear, since in advance to calculate their
number, the degree of determination and danger for any period of time is not possible. The future can become like
the "better" of the present in strictly defined parameters, and "worse" in other parameters and technologies,
especially science-intensive ones, which can cause an existential crisis of global proportions play a significant role
in this sense. Solving some contradictions "launches" a nonlinear chain of many other, new, even more ambiguous
problems. In the future this causes the emergence of vectors of evolutionary changes: from more stochastic
("natural") to less probable states. In accordance with the nonlinear model, progress as "removal from the natural
niche" means the restoration of the relative stability of the system at an increasingly higher level of disequilibrium.
An attempt to philosophical reflection several options disastrous failure, namely the realization of evil and
infrastructure redundancy. Keywords: artificial intelligence, the singularity, nonlinearity, anthropomorphism, "God
in a box," Turing test, the Three Laws of Robotics, "black box", genetic algorithms.
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ПРОБЛЕМА ЗНАННЯ Й ОСВІТИ У ФІЛОСОФІЇ М. ШЕЛЕРА

Йдеться про специфіку розв́ язання Шелером проблеми знання й освіти на основі метаф ізично-
онтологічних і філософсько-антропологічних розмислів, історичних і системних, соціологічних і
феноменологічних підходів. Знання й освіта постають у полі напруги між стихією вітального пориву і
творчою активністю духу як універсальними космічними первнями, сконцентрованими у сутності людини.
Сутнісними інваріантами людини є наука, філософія, релігія та відповідні типи знання – позитивне,
освітнє, спасенне. Попри різноплановість їхнього входження в суспільство внаслідок неоднозначної
констеляції вітальних чинників, вони духовно та функціонально самодостатні, взаємонередуковані: наукове
знання забезпечує панування над природою, освітнє – формування особистості, спасенне – доступ до
абсолютного. За Шелером, найвищу цінність має метафізично-релігійне знання. Водночас він виступає
проти абсолютизації цих форм знання й освіти, обґрунтовуючи доконечність їхньої взаємогармонізації.
Ключові слова: дух, знання, людина, освіта, порив, соціологічний метод, феноменологічна настанова.

Актуальність теми. Здійснений Шелером аналіз проблем знання й освіти, що був
підготовлений його активною участю в загальнонімецькій дискусії про шляхи реформування
національної системи освіти, зберігає свою значущість у контексті сучасних процесів гуманізації
та гуманітаризації наукової й освітньої діяльності. Оригінальну інтерпретацію соціокультурної
детермінації науково-освітнього процесу мислитель органічно поєднав із дослідженнями
креативного потенціалу основних типів знання в аспекті їхнього впливу на формування
особистості та на духовний розвиток суспільства. Етос і результати цих досліджень цілком
відповідають трансформаційним запитам української спільноти. У філософії науки вони сприяють
подоланню опозиції “сцієнтизм – антисцієнтизм” і поглибленню інтеграції різних типів знання.

Аналіз останніх досліджень. Зростання інтересу до концепції знання й освіти відбувається в
міру актуалізації досліджень творчості Шелера. Відповідні аспекти цієї концепції виокремлюються й
аналізуються в контексті розробки мислителем проблем аксіології (С. Васильєва, А. Дєнєжкін,
П. Матвєєв, Л. Чухіна), соціології знання (Ю. Давидов, І. Кулик, А. Малінкін), філософської
антропології (Б. Григорьян, В. Губін, Б. Марков, С. Хоружий, Л. Чечулін), феноменології
(Д. Дорофєєв, В. Кебуладзе, І. Михайлов, В. Молчанов, Н. Мотрошилова, А. Огурцов, М. Плотніков,
Я. Слінін). Проте, навіть враховуючи отримані при цьому результати, слід визнати, що наразі
недостатньо досліджене сутнє шелерівської рефлексії знання й освіти в їх цілісності та динаміці.

Мета статті полягає в розкритті особливостей шелерівського обґрунтування типології і
статусу знання й освіти як передумов виявлення їх гуманітарно-духовного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Передовсім зазначимо, що до теми знання й
освіти Шелер звернувся у пізній період своєї творчості, тобто, на етапі реалізації своєї головної
ідеї – проекту філософської антропології, основою якого була проблема узгодження у
життєдіяльності людини креативного, але реально безсилого духу, та потужного, але
ірраціонального вітального пориву як універсальних космічних первнів. Покладатись у
розв´язанні цієї доленосної колізії людського буття на сакральну передвизначеність було б
спрощенням; ситуація вимагала особистісного самовизначення й оновлення людини та її реальної
участі в облаштуванні життєвого світу, що передбачало поглиблене розуміння фундаментальних,
ціннісно-смислових засад буття та пізнання. Головним засобом цих кардинальних змін Шелер
вважав знання й освіту. «У наш час, – зазначає філософ, – коли у важкій боротьбі за новий світ
людина дерзає створювати нові форми, центральною стає проблема освіти» [3, с. 20].

А проте, констатує Шелер, стан знання й освіти в сучасному суспільстві не відповідає
високій місії людини у світі; наша «розірвана епоха», «епоха з її загадковими безоднями» втрачає
дух науковості й освіченості. У системі освіти багатьох країн панують утилітарний прагматизм і
догматичні ідеології, войовничий атеїзм і зарозумілий клерикалізм, сумнівні філософії історії
тощо. Помітними стали втрата національних надбань освіти, підрив духовних основ соціальних
еліт, зростання напруги між владою і духом, зокрема, посилення негативного ставлення демократії
до науково-освітньої діяльності. Це веде до руйнації суспільних орієнтирів, поширення
бездуховності, що, зрештою, відкриває шлях до авторитарно-тоталітарних режимів. Це
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застереження мислителя у тодішній Європі не було належно сприйняте, що дорого коштувало
людству, але воно не втратило своєї актуальності сьогодні.

Шелер не обмежується соціально-політичною оцінкою кризи інтелектуальної сфери
суспільства і досліджує знання й освіту панорамно як феномени буття людини у світі – онтологічно
та історично. При цьому він виходить з того, що людина біологічно – то «глухий кут» природи і
водночас духовно вона (у формах знання й освіти) – ефективний вихід з цього кута, істота, в якій
першосутнє себе пізнає, усвідомлює та рятує. Культивування людиною знання й освіти трактується
ним як фундаментальна основа гуманізації світу й обожнення людини. Осягнення цього духовного
світостановлення передбачає виявлення гуманістичного потенціалу пізнавально-освітнього процесу
з урахуванням взаємодоповнюваності його логіко-гносеологічного і ціннісно-смислового вимірів.

У дослідженні багатомірного світу людини, в т. ч. царини знання й освіти, Шелер виходить із
принципу дуалізму. Для нього є аксіомою взаємодія і нередукованість двох сфер життєдіяльності
людини і суспільства: реальної (біологічні, географічні, економічні, політичні чинники, що
виявляються у відповідних інстинктах, спонуках, потребах та інтересах, підвладних стихії долі) та
ідеальної (сукупність світоглядних ідей, ідеалів, царство істин, а також таких якостей і станів
людини, як свобода, відповідальність, любов, благоговіння, відчай, покаяння тощо, підпорядкованих
ієрархічному порядку цінностей і смисловизначення). Амбівалентними уявлялися йому також
знання й освіта: з одного боку – такими, що замкнені на предметно-практичні та соціально-історичні
реалії, а з іншого – як духовні феномени, що засвідчують піднесеність і богоподібність людини, її
відносну незалежність від вітальних потреб свого організму. Тим-то мислитель вказує на
доконечність у дослідженні цієї проблеми двох взаємодоповнюючих методологічних підходів:
соціологічного, який дозволяє продуктивно досліджувати розвиток і форми інституціаліалізації
знання й освіти, їхній вплив на розв́ язання вітальних проблем, і феноменологічного, який
уможливлює виявлення самоцінності цих феноменів в аспекті життєвого досвіду людини, їхнього
гуманістичного потенціалу в формуванні духовного світу особистості.

За Шелером, оскільки знання й освіта втілюють у собі єдність вітальних і духовних первнів
буття людини, в їх дослідженні слід враховувати передусім той порядок або послідовність, у яких ті чи
ті реально-соціологічні та духовно-культурні чинники включаються в людську історію, специфічно
виявляючись у різних галузях знання й освіти. Те, що у цих дослідженнях Шелер послуговується як
головними методичними засобами соціологічними підходами, зовсім не означає апологію між
соціологізмом і соціологізацію шелерівської філософії. Так, критикуючи соціологізм Дюркгейма,
Шелер підкреслює, що соціологічно можна обґрунтувати селекцію предметів знання, форми і засоби
пізнавальних актів, саме ж знання, його об´єктивність, доконечність і загальність підвладні логіці
процесу пізнання. «Реальні» чинники він називає співдетермінантами знання й освіти, оскільки вони
уможливлюють вітальне і фактичне їх існування у тих або тих сферах соціальної практики, але їхня
змістовність визначається передусім цілісністю духовної сфери людської життєдіяльності. Між
реальними та ідеальними чинниками знання й освіти не існує ні координації, ні субординації, їх
порядок в емпіричній історії пізнавально-освітнього процесу співвідноситься з порядком ідеальних
сутностей, що осягаються феноменологічно. Це дозволяє виявити за всією розмаїтістю знання й освіти
їхню ціннісно-смислову компоненту, усвідомити їх як феномени долучення індивідів до Істини,
Добра, Краси, Блага тощо, які є справді «апріорними» щодо різних форм господарювання й політики,
але визначальні у формуванні духовності людини.

«Пізній» Шелер схиляється до онтологічно-метафізичних способів аналізу феноменів, у т.ч.
дослідження сутнього знання й освіти. Він постулює їхню вкоріненість у сутнісній основі світу і
вводить у сутнє людини як суб´єкта пізнавально-освітнього процесу відповідні духовні акти, які
уможливлюють виявлення за емпіричною історією цих феноменів їх сутнісне, ціннісно-смислове
значення у становленні світу людини. На його думку, існуючі визначення знання як мисленнєвого
конструювання предметів за законами логіки (Марбурзьке неокантіанство), формування суджень,
які забезпечують успішність діяльності (прагматизм), чуттєве вживання у предмет (Бергсон)
неадекватно відображають онтологію знання.  Буттєво знання – це відношення «цілого» і
«частини», така участь одного сутнього в бутті іншого сутнього, за якої в останньому не
відбувається жодних фізичних змін, тобто, це не каузальне відношення, а духовне – така
послідовність актів споглядання і мислення, яка забезпечує збіг усієї сукупності чуттєвих образів і
абстрактних понять з об´єктивними значеннями предметів. Таке широке тлумачення знання
дозволило Шелеру охопити не лише наукові твердження, а й релігійні та філософські висловлення,
техніко-технологічні рекомендації, зрештою, всю сукупність міфів, легенд, знань, які містяться у
природній мові.
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Так само й освіта трактується Шелером онтологічно як феномен людського буття, що виражає
сумірність сутності людини і сутності світу. Звертаючись до ідеї людини як мікрокосмосу, він
зазначає, що, незважаючи на відсутність ідентичності в аспекті наявного буття між предметністю світу
і людиною, в сутнісному відношенні вони «солідарні», внаслідок чого «особистість є монархічно
впорядкована структура духовних актів, що являє собою унікальну індивідуальну самоконцентрацію
єдиного безкінечного духу, в якому закорінена сутнісна структура об´єктивного світу» [3, с. 13].
Процес освіти постає як буттєва участь, причетність людини до всього сутнісного в природі та
суспільстві. Цей процес опосередкований знанням, яке виконує свою освітню функцію лише за умов,
якщо воно сягає сутності об´єктів, трансформуючись у форми самовизначення людини у світі. Освітнє
знання має універсальний характер, воно охоплює цілісно все єство людини, її практичні вміння,
поведінку, почуття, волю, інтелект, цінності тощо. Освіта функціонально не зводиться до формування
професійних якостей людини, передусім це процес плекання її духовності, входження людини «в щось
Цілісне і Справжнє, Вільне і Благородне» [3, с. 33].

Природно, що в центрі соціологічно-феноменологічного аналізу знання Шелера постали
наука, метафізика (філософія) і релігія, які, на його думку, найповніше виражають специфіку
людини як особистості. Мислитель доводить, що «сутнісна» можливість і доконечність цих видів
знання однаково «дана» разом із сутністю людини, і якщо в історичному процесі вони здійснили
себе в різний час і різними способами, то причина цього полягає в неоднозначному поєднанні
певних соціологічних чинників і умов розвитку кожного з них. Констеляції цих чинників, які
виникали у процесі людської історії, виявлялися, зазвичай, сприятливими для розвитку одних
видів знання (скажімо, релігійного і метафізичного) та несприятливими для інших знань (науки).
У зв́ язку з цим Шелер критично оцінює ті концепції, в яких релігія, філософія і наука трактуються
не як вираження сутності людини, а як послідовні стадії історичного розвитку суспільної
свідомості. З цієї причини він виступає проти «закону трьох стадій» Конта, висновків Дільтея про
відмирання метафізичного знання, ідей Спінози, Геґеля, Шопенгавера про поступове стирання
відмінностей між філософією і релігією. За Шелером, хоча ці три «вищі роди знання» виникли з
міфології, але сутнісно вони є результатом диференціації людського духу, що супроводжується
зміною взаємовідношень між цими автономними і самоцінними галузями знання. Типологію цих
знань мислитель здійснює не за їхніми предметними чи методичними критеріями, а на основі
відмінностей їх інтенцій, спрямування на відповідні цілі, а відтак і результати.

Першим у цій класифікації філософ виокремлює та аналізує «знання заради досягнень і
панування, що слугує нашій можливій технічній владі над природою, суспільством та історією» [3,
с. 5]. Цей вид знання Шелер пов́ язує з конкретними або позитивними науками та розвитком
західноєвропейського суспільства, починаючи з епохи Відродження. Найважливішою константою
цього знання є відкриття законів просторово-часових зв´язків явищ дійсності в їхній фактичності,
тобто, виявлення у нескінченному розмаїтті, мінливості та випадковості предметів, явищ, процесів
чогось інваріантного, повторюваного і доконечного як предметів ефективної адаптації організмів до
навколишнього середовища. Адже лише те, що закономірно відтворюється і повторюється, можна
передбачити, й отже, пристосуватися до нього, ним оволодіти й адаптувати до наших потреб. Ця
закономірність виявляється вже на рівні чуттєвого досвіду тварин і людей; цей досвід сформувався
та функціонує на основі моментів повторюваного світових процесів, зокрема, принципу «подібні
причини за одних і тих же умов викликають подібні наслідки». Тим-то і простір, і час – то не чисті
форми споглядання, як вважав Кант, а цілком реальні й змістовні атрибути життєво-практичного
досвіду людини у значенні схем усіх можливих наших спонтанних самозмін, згідно з якими ми
судимо про аналогічні зміни в зовнішньому середовищі. У своїй сукупності ця категоризація
дійсності є виявом іманентного всьому живому потягу до панування над природою. Звісно, на рівні
наукового пізнання ці процеси набувають якісно нових і спеціальних форм.

У контексті типології форм знання Шелер особливо акцентує на відносності наукового
знання; його надійність і належна обґрунтованість зберігається лише у межах прагматичної
настанови «панування». Наукове знання характеризується у цьому діапазоні підвищеною
вибірковістю, функціональністю, оптимальністю, доцільністю тощо. Це знання: виокремлює в
об´єкті переважно те, що можна контролювати і чим можна маніпулювати, тобто, його механічні
аспекти, придатні для техніки; «одягається» у зручні для калькуляції та прогнозування формули,
графіки, таблиці; підпорядковане принципу «економії мислення»; зводить невідоме до відомого;
надає перевагу спостережуваним фактам перед усім неявним і сутнісним, опису даних досвіду, а не
їх поясненням; вдається до тотальної символізації феноменів, абстрагуючись від їх буттєвої,
сутнісної та смислової визначеності; культивує інструментальне ставлення до всього існуючого як
до засобу досягнення мети і бажаного результату. В обґрунтуванні цих практичних вимірів знання
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пріоритет належить позитивізму та прагматизму. Філософсько-методологічне обґрунтування ними
цього знання виявляється ефективним лише в межах його техніко-інструментальних функцій, але ці
концепції зазнають невдач в осягненні гуманітарних і метафізичних вимірів наукового знання.

Попри відносність науки, зумовленої її прагматичною вибірковістю, Шелер не заперечує
самоцінність наукового знання, його непересічну значущість у розв́ язанні практичних проблем і
розвитку сучасної цивілізації. Започаткована в епоху античності піфагорійським природознавством,
наука неухильно нарощувала свій потенціал, перетворившись на «потужний життєвий світильник
світової орієнтації», який «ніколи вже не згасить жодна романтика – ні християнська, ні індійська
чи будь-яка інша «східна» [3, с. 47]. Водночас мислитель вказує на обмеженість людиноформуючих,
гуманітарних потенцій наукового знання. Незважаючи на його експансію в усі сфери суспільства,
воно «не дасть ядру нашої душі, тобто духовній особистості в людині, того світла, тихим сяянням
якого воно лише й може наснажуватися. Тому що людина може і за ідеального завершення
позитивно-наукового процесу залишатись істотою духовно абсолютно порожньою. Вона може
опуститися до варварства, порівняно з яким усі так звані природні народи були «еллінами»... Адже
науково-систематичне обґрунтоване варварство було б найжахливішим з усіх можливих варварств»
[3, с. 47]. Відтак виникає суспільна потреба в іншому типі знання – освітньому.

Головною метою освітнього знання Шелер вважає формування духовної культури людини
як особистості. Цю функцію в останнє століття покладали на «науки про дух», але з огляду на
відставання в їхньому розвитку, залежність від природничонаукової методології та недостатнє
самовизначення, мислитель пов´язує це знання з філософією, кваліфікуючи його як «знання тієї
фундаментальної науки, яку Аристотель називав «першою філософією», тобто науки про способи
буття і сутнісної структури всього, що є» [3, с. 7]. Щоправда, сутнє цього знання Шелер
виокремлює переважно на тлі знання «заради панування», але недостатньо чітко визначає його
відмінності від наступного типу знання (спасенного). Згідно з усталеними інтенціями філософії,
Шелер трактує освітнє знання як сутнісне і світоглядне. Вказуючи на особливості цього типу
знання в його відмінності від «знання-панування», мислитель пише: «Тут ставлять інше питання:
«Що таке світ, що таке, наприклад, будь-яке так зване «тіло», яким є будь-яка «жива істота», що
тановить сутність рослини, тварини, людини в їх інваріантній структурі, за їх есенціальними
характеристиками?». Й аналогічно: що таке «мислення», що таке «любов», що означає «відчувати
красу»? – незалежно від випадкового часового потоку свідомості тієї чи тієї людини, в якій ці
факти виявляються de facto» [3, с. 7]. Виробництво цього типу знання передбачає спеціальні
філософські дослідження і методи, спрямовані на пошук «ідеальних структур сутностей» світу та
«побудову ймовірнісних гіпотез» стосовно глибинних основ речей.

Шелер розкриває сутнє освітнього знання, вказуючи на низку його ознак. Це знання
передусім дистанціюється від вітальних потягів, спрямованих на адаптацію організму до
середовища і панування над природою, натомість тут «з´являється любляча, спрямована на пошук
прафеноменів та ідей світу поведінка» [3, с. 8]. За такої настанови відсувається на периферію
пізнавального процесу «реальне наявне буття речей» як їх випадкове, чуттєво-сприймане і
фактичне існування, а це означає, що сутнісне пізнання зазвичай реалізується на умовних,
ідеалізованих предметностях і моделях. Його мотиваційним імпульсом є «інтелектуальне почуття»
людини – здивування, як про це писав ще Платон. Освітнє знання не залежить безпосередньо від
емпіричного досвіду, кількості спостережень, вимірювань, індуктивних узагальнень і «може
здійснюватися, ґрунтуючись на одному єдиному показовому прикладі». Отримане за такого
«разового» підходу знання сутності стає «а priori» релевантним для всієї сукупності одиничних
фактів, які стосуються цієї сутності, «аналогічно тому, як постулати чистої математики передають
розмаїття можливих природних утворень і властивих їм доконечних ідеальних відношень, перед
тим, як буде досліджена за допомогою спостереження та вимірювання реальна природа» [3, с. 8].
Сутнісне або освітнє знання відзначається глибокою його освоєністю людиною, воно – знання
досвідності в цілому, і, як таке, є апріорною формою категоризації світу. «Освітнє знання, –
зазначає Шелер, – це отримане на одному чи декількох добрих, точних зразках і включене в
систему знання сутнісне знання, яке стало формою і правилом схоплювання, «категорією» всіх
випадкових чинників майбутнього досвіду, що мають таку ж сутність» [3, с. 37]. Мислитель
доводить, що такі форми і правила властиві не лише спогляданню та мисленню, як вважав Кант, а
й емоційно-вольовій сфері, ціннісним відношенням, а тому можна стверджувати існування освіти
серця, освіти волі, освіти характеру тощо.

Сутнісне, або освітнє знання, зазначає Шелер, має стійку тенденцію до виходу за межі
конкретного чуттєвого досвіду, йому властиве «трансцендентне» поширення і в цьому значенні
воно слугує «трампліном для будь-якої «критичної метафізики» [3, с. 9]. Філософсько-сутнісне
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осягнення світу, стверджує мислитель, це умоглядне або розумне пізнання, що стосується всіх
можливих видів досвіду, воно долає гносеологічну обмеженість розсудку, підпорядковує собі
інтелект, сягає фундаментальних – ціннісно-смислових – засад буття і пізнання, слугуючи
основою мудрості людини як особистості.

За Шелером, ці особливості освітнього знання імплікують дві головні можливості його
застосування: по-перше, виконання функції фундаментальної (світоглядної та методологічної)
основи конкретнонаукових досліджень, їх «сутнісної аксіоматики», яка самими науками зазвичай
не усвідомлюється; по-друге, – для філософії як метафізики воно може слугувати «вікном в
абсолютне». «Отже, – зазначає Шелер, – вища мета формування будь-якого метафізичного
світогляду за допомогою філософії полягає в тому, щоб: мислити і споглядати абсолютне сутнє,
котре існує саме собою, причому у такий спосіб, аби воно відповідало і було взагалі сумірне
віднайденій у «першій філософії» сутнісній структурі світу і реальному наявному буттю світу і
випадкового так-буття, що стає нам доступним в опірності нашому намаганню» [3, с. 10].
Мислитель вважає найважливішим атрибутом вищого або абсолютного буття нескінченний дух,
логос як породжуючий первень сутнісної структури світу та людини і водночас як такий, що
визначає наявне буття – нескінченне розмаїття живого пориву, стихії природи в цілому.

Найвищий тип знання Шелер називає метафізичним, священним, спасеннним. Воно
формується на перетині філософії як метафізики, метафізичних проблем позитивних наук і
аксіології, центрованих довкола філософсько-антропологічного вчення про людину. Оскільки
людина-мікрокосм втілює сутнісні потенції буття, то на ній «можна вивчати й вищу основу
«великого світу», «макрокосмосу». І через те буття людини як мікротеосу є також перший доступ до
Бога» [3, с. 12]. Шелер аналізує продуковане теологією та метафізикою спасенне знання як
осягнення абсолютної реальності, найвищої мети і смислу людського життя за допомогою
інтуїтивного бачення «ідеї вічного об´єктивного Логосу», закоріненого в «оrdo amoris» (порядок
серця). Обґрунтовуючи самоцінність релігійно-метафізичного знання, мислитель зазначає, що лише
емоційно-інтуїтивні, духовні засоби пізнання, що властиві релігії та метафізиці, є специфічна
монополія «homo sapiens», у той час як методи позитивних наук і техніки є лише ускладненням т. зв.
практичного інтелекту тварин. Тим-то помилково вважати, пише Шелер, що осягнення Бога й
отримання спасенного знання можливе на усталеній предметній основі через пізнання космосу
(природи); доступ до Абсолютного передбачає іншу, духовно-феноменологічну настанову. «Керівна
ідея при цьому така: вища основа всього того, що здатне бути предметом, сама не може бути
предметом, а є лише чиста здійснювана актуальність як атрибут вічного створюючого самого себе
буття. Єдиним доступом до Бога є через те не теоретичне, тобто упредметнююче розмірковування, а
особиста активна участь людини у Богові та в становленні його самоздійснення, спів-звершення
вічного акту – як духовної, ідеєтворчої діяльності, так і відчутного в нашому інстинктивному житті
нестримності його пориву. Найчистіше і вище відображення обох атрибутів – це сама «людина».
Робити Бога предметом, річчю для цього роду метафізики означає ідолопоклоніння» [3, с. 12-13].

Лише через співпричетність до сфери Абсолютного людина набуває особистісної специфіки
та унікальності, і якщо цього немає, то її самосвідомість заповнюється квазіабсолютами, певними
ідолами і фетишами на кшталт влади грошей, расистських теорій тощо, які руйнують її «серце» і
духовність. Лише шляхом самоочищення духу і за допомогою морального налаштування й
самодисципліни людина здатна відкривати Абсолютне у собі та світі, досягаючи спасенного
знання, утверджуючись як особистість. Спасенне знання спрямоване не на практичні та символічні
аспекти предмета, а на його сутнісні виміри, самодостатність і абсолютну самоцінність. Людина
його досягає лише через самоповагу, любов до ближнього, благоговіння, тобто, не так теоретично,
як духовно-практично, діяльнісно, добровільно виконуючи місію соратника Бога в одухотворенні
та спасінні світу. Спасенне знання у своїй інтенції підпорядковується «становленню світу і
позачасовому становленню самої вищої основи так-буття і наявного буття світу, які лише в
нашому людському знанні й у кожному можливому знанні досягають їхнього власного
«призначення» становлення, чи в іншому випадку – того, без чого вони не змогли б досягнути
призначення свого становлення. Це знання заради божества, Ens a se (лат. самосутнє), називається
«спасенним, або святим знанням» [3, с. 41-42].

Шелер доводить, що свою повну визначеність знання й освіта отримують лише у ціннісно-
смисловій перспективі. «У знанні, як і в усьому, що ми любимо і шукаємо, – зазначає мислитель,
– повинні бути цінність і скінченний онтичний смисл» [3, с. 41]. Відповідно він підпорядковує
знання в аспекті освіти трьом найвищим цілям становлення: становленню та всебічному
духовному розвитку особистості, що забезпечується «освітнім» знанням; становленню світу на
божественних засадах, якому відповідає «спасенне» знання; становленню практичного панування
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над природою на основі знань конкретних наук. Між цими цілями становлення існує чітка ціннісна
субординація: від знання як засобу панування над сутнім шлях веде до «освітнього» знання, за
допомогою якого формується світогляд людини, і далі – до «спасенного» знання, завдяки якому
реалізується причетність особистості до сакральної основи світу, адже «будь-яке знання зрештою від
Бога – і для Бога» [3, с. 47].  Водночас ці види знання самоцінні, вони не можуть взаємозамінювати
один одного без порушення єдності та гармонії духовного життя людини.

А проте, пише Шелер, специфічне поєднання у відповідних регіонах «вітальних» і
«духовних» чинників зумовило пріоритетність у них того чи того типу знання, а відтак
особливості культури. Так, культуру стародавньої Індії визначало передусім спасенно-релігійне
знання і вітально-душевна методика самоконтролю людини; у Китаї та Греції панівним було
філософське чи освітнє знання як життєва мудрість; починаючи з Нового часу, в Європі
пріоритетним стає наукове знання, яке використовується для вдосконалення суспільних відносин,
розвитку продуктивних сил і практичного освоєння природи. Цим формам знання відповідає і свій
тип людини. Зокрема, сучасне природознавство соціально-історично пов́ язане з групами людей,
котрі культивували діяльний спосіб життя, з тими соціумами, в яких панівні верстви виростали з
міського бюргерства, що згодом трансформувалось у клас буржуазії. Homo religiosus (індійський
брахман, середньовічний монах) відрізняється як від античного філософа, так і від сучасного
науковця. Розрізняються за своєю організацією і групи, що об´єднують суб´єктів знання:
відповідно церква і секти в одних, філософські школи (академії) в інших, наукові заклади
(університети) ще в інших. Кожному типу знання відповідає власна техніка, яка у йога чи ісихаста
відрізняється від процедур споглядаючого сутності філософа та від експериментальних методів
вченого. Шелер акцентує на тому, що «сьогодні в усьому світі настав час, коли треба прокласти
шлях до урівнювання і водночас взаємодоповнення цих однобічних напрямів духу» [3, с. 47].

Отже, послуговування Шелером соціологічним і феноменологічним підходами дозволило
розкрити гуманітарний потенціал знання й освіти, здійснити типологію знання й обґрунтувати
доконечність інтеграції різних його форм у сучасному освітньому процесі на основі принципу
взаємодоповнюваності.
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Summary
Pochynok I. The Problem of Knowledge and Education in Philosophy of M.Sheller. It is show in the article

that specificity of investigation of knowledge and education by Sheller is stipulated first and foremost by its
metaphysical-ontological and philosophical-anthropological ideas. The philosopher considers knowledge and
education as attributes of self-determination and self-improvement of the man in the world that is as principally
rooted in his being. Knowledge and education according to Sheller are the manifestation of eternal dualism and
counteraction of cosmic grounds – the element of vital energy and creativity, being powerless to the spirit, which in
a human being reach their apogee. Theoretical comprehension and sequence of these opposed processes are
realized by the philosopher on the basis of mutually complementary sociological and phenomenological methods.
The sociological approach enables the scientist to show real determination of knowledge and education, their
genesis and actuality in various epochs, cultural regions, as well as their pragmatically functional meaning.
Phenomenological procedures enable the understanding of the essence of knowledge and education as the
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phenomena of the life experience of the man, their authenticities, but in the main – the significance of forming the
man as a personality. Sheller proves that the existing types of knowledge – science, philosophy, religion – are
principally rooted in the human essence, but they are differently manifested in history and various regions of culture
owing to different correlation. He especially differentiates those criteria of the corresponding types of knowledge,
which  characterize their specificity: such criteria as substantiated, analytical, operational, verificated are inherent
to scientific knowledge. Educational knowledge is characterized by the essence definition, paradigmality,
humanistic mission; intention on the deity, personality, independence from vital instincts, orientation on highest
human aims and purports of life inherent to religious knowledge. Sheller´s analysis of knowledge and education
contains a substantial Weltanschauung and methodological potential for reforming the educational process.
Keywords: spirit, knowledge, a human being, education, impulse, sociological method, phenomenological direction.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ
РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Досліджуються методологічні засади побудови моделі регіонального інноваційного освітнього
кластеру та її зв'язок з інституціями і підприємствами – замовниками інновацій, фінансовими
організаціями, стейкхолдерами, органами державної влади тощо. Особливий акцент у статті спрямовано
на проблему розбудови інноваційного освітнього кластеру, зорієнтованого на підготовку
висококваліфікованих кадрів, генерацію нових знань і технологій, системи виробничо-технологічної
підтримки, інформаційного забезпечення освітнього процесу та просування на регіональному ринку
об’єктів інтелектуальної власності. Ключові слова: кластер, інноваційний кластер, інноваційна модель,
знання, технології, замовники інновацій, стейкхолдери, інноваційна освіта.

Постановка проблеми. До основних тенденцій регіонального ринку послуг освіти
відноситься зростаюча роль інформації і знань у регіональному соціально-економічному розвитку,
коли знання входить до складу ключових факторів економічного зростання і стає конкурентною
перевагою; зростання потреби регіонального ринку праці в нових кадрах високої кваліфікації, що
у свою чергу є причиною масового попиту на освіту, особливо на вищу професійну, зростання
вимог до освітніх кластерів у питаннях задоволення ними потреб соціального характеру;
глобалізація світової економіки.

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі побудови регіонального інноваційного освітнього
кластеру присвячено ряд наукових розвідок українських і зарубіжних дослідників. Зокрема слід
відзначити праці С. Бервенко [2], Л. Голубкової [4], Т. Шульца [9], присвячені актуальним
проблемам інвестицій у людський капітал, інноваційні, економічні та юридичні засади формування
кластерів, а також проблем управління подібними інституціями. Досить конкретно проблему
формування кластерів за умов конкурентоздатності регіону в інноваційній національній системі
проаналізовано у працях Т. Красикової [3], Г. Гутмана [1] та Н. Ларіної [5].Oсобливості формування
моделі регіонального інноваційного кластеру в гуманітарній сфері, зокрема в університетах і школах
розкрито у працуях Т. Челнокової [7], Т. Петухова [6], Т. Шамової [8].

Мета статті – розкрити методологічні засади формування моделі регіонального
інноваційного освітнього кластеру.

Виклад основного матеріалу. Повноцінний інноваційно-освітній кластер взаємодіє з
великою кількістю інституцій та підприємств – замовників інновацій, органів державної влади,
фінансових організацій. Особливе значення у розвитку такого кластера набуває венчурне
фінансування. Формований інноваційно-освітній кластер повинен органічно увійти в регіональну
економіку, посилити завойовані нею пріоритети на ринку, перебувати у взаємодії з іншими
кластерами в регіоні. Створення кластера дозволить комплексно підійти до розв’язання завдання
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трудової мотивації, сприятиме залученню молодих людей до сфери науки, освіти та інноваційного
підприємництва. Однією з важливих переваг роботи в такому кластері для кожної людини є
можливість усебічно реалізовувати свої здібності та вміння. Фахівець може одночасно і
паралельно працювати в дослідницькій лабораторії, викладати, працювати в корпорації, або
створювати своє власне мале інноваційне підприємство, тобто у нього з’являється повна свобода
вибору [див.: 2, c. 18-19].

До основних властивостей кластерів сучасні дослідники відносять:
– спеціалізацію (об’єкти, що входять до кластеру, функціонують на одному спільному ринку,

використовують близькі процеси);
– множинність учасників (кластери об’єднують різноманітні інституції, що діють на ринку

освітніх послуг);
– життєвий цикл (кластер проходить у своєму розвитку стадії життєвого циклу: створення,

розвиток, зрілість, спад);
– інноваційність (для підтримки високої конкурентоспроможності кластера потрібне

прискорення інноваційного процесу) [див.: 4, c. 21].
Очевидні переваги кластера якорганізаційної форми об’єднання зусиль зацікавлених сторін і

можливості особистісного та професійного розвитку учасників. На відміну від традиційної
системи кластерна модель дозволяє створити інноваційну парадигму освіти, яка буде розвиватися
за такими магістральними напрямами:

– підготовка кваліфікованих кадрів;
– генерація нових знань і технологій, системи виробничо-технологічної підтримки;
– інформаційне забезпечення освітнього процесу;
– управління інноваційною діяльністю;
– інвестування соціально значущих і наукомістких проектів;
– просування на ринок об’єктів інтелектуальної власності тощо [див.: 7, c. 91].

Оскільки у більшості регіонів (у тому числі й Сумській області) має місце істотний
дисбаланс між напрямами та обсягами підготовки спеціалістів у вишах і середньо-спеціальних
навчальних закладах, розташованих на території області, та потребою економіки в них, кластерна
модель дає змогу забезпечити підготовку фахівців (спеціалістів і професійних працівників) для
напрямів економіки, які авангардно розвиваються у зв’язці з інноваційними розробками:

– по-перше, стає можливим вибір пріоритетних для студентів напрямків підготовки залежно від
поточних і перспективних потреб регіону (в спеціалістах, напрямах);

– по-друге, мінімізуються проблеми працевлаштування випускників;
– по-третє, вищий навчальний заклад (як інноваційне ядро кластера) забезпечується

кваліфікованим професорсько-викладацьким складом;
– по-четверте, визначаються актуальні для регіону проблеми наукових досліджень і умови

їхнього здійснення. Все це дозволяє дійти висновку про доцільність і доконечність
формування інноваційних кластерів як моделей багаторівневого і безперервного
професійного обміну, спрямованого на встановлення єдиного науково-виробничо-освітнього
простору [див.: 6, c. 117].
Організована у такий спосіб взаємодія дозволяє по-іншому побачити можливості вже

сформованих і потенційних зв’язків шкіл з різними структурами: ВНЗ, середньо-спеціальними
навчальними закладами, ліцеями, коледжами, науково-дослідницькими організаціями, органами
управління освітою, громадськими і комерційними організаціями і здійснення особистісно
значущих проектів.

Як відомо, особливості будови будь-якої складної системи, яким би не був характер її
походження, залежать не тільки від того, які елементи входять до її складу, а й від того, як вони
між собою поєднані, пов’язані, який вплив вони мають один на одного. По суті, саме характер
зв’язку між елементами задає і цілісність системи, і ті емерджентні властивості, які характерні для
її властивостей як єдиного цілого. Це справедливо для будь-яких систем – і для елементарних, і
для максимально складних з відомих нам систем – соціальних [див.: 3, c. 62].

Головною стратегічною метою такої співпраці є створення інноваційної науково-освітньої
структури, здатної забезпечити кадрові потреби потенційних роботодавців (бізнес-структур) у
найближчій перспективі, зробити істотний вплив на інноваційний розвиток регіону (муніципалітету)
за допомогою об’єднання освітньої і дослідницької діяльності вишів з реальними потребами
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потенційних підприємств регіону. Ця структура володіє гнучкістю й адаптивністю до динамічно
мінливих умов ринку спеціалістів, товарів і послуг [див.: 1, c. 114].

Найбільш дієвою є інноваційна модель діяльності організації (корпорації, конгломерації).
Інноваційна модель передбачає пошук нових шляхів розвитку, нейтралізацію опору змінам,
використання венчурного капіталу, стимулювання інноваційної діяльності. Мова йде про
агресивну стратегію, яка забезпечується шляхом створення та підтримання вигідного
технологічного випередження конкурентів.

Ключовими умовами для цього постають:
– тісний зв’язок між наукою і проектними організаціями, виробництвом і споживачами;
– створення цехових груп фахівців з мінімальною кількістю рівнів управління;
– орієнтування ринку інноваційної діяльності та низькі витрати;
– конкурентоспроможна якість нової продукції тощо [див.: 8, c. 48].

Можемо виокремити основні цілі створення кластера в системі інноваційної освіти:
– підвищення якості підготовки спеціалістів, соціально та професійно мобільних і

конкурентоспроможних на ринку праці;
– забезпечення інноваційного характеру розвитку освітньої, науково-дослідної та дослідно-

конструкторської діяльності професійних навчальних закладів, інституцій, організацій регіону;
– інтеграція освіти, науки і виробництва;
– розвиток навчальної, матеріальної, методичної та виробничої бази навчальних закладів

науково-освітнього кластеру [див.: 9, c. 143-144].
Отже, основна мета функціювання інноваційного освітнього кластеру – розвиток і

поширення інноваційних технологій у середовищі освітніх інституцій за допомогою «щільнішого»
інтегрування та взаємодії, заснованих на утворенні формальних і неформальних зв’язків між
різними áкторами.

При цьому акцент більшою мірою робиться на підтримці колективного інноваційного
середовища, ніж на двосторонніх зв’язках. Дослідженнями соціологів встановлено, що чим вищий
інтелект колективного суб'єкта діяльності, тим більша вірогідність підвищення індивідуального
інтелекту членів групи, і навпаки. Взаємодія соціального та індивідуального в процесі комунікації,
швидше за все, і створює умови для формування соціального інтелекту (який у межах кластеру може
виступати áктором), володарем якого будуть усі суб’єкти, які входять у кластер [див.: 2, c. 63].

Соціальна дія зазвичай викликає відповідну реакцію інших індивідів, що приводить до
соціальної взаємодії як обміну діями. Такий параметр кластеру, як пов’язаність – один з
фундаментальних у процесі його існування як міжорганізаційної системи. В умовах взаємодії індивідів
і соціальних груп, які реалізують відповідні комунікативні, соціальні, культурні, міжособистісні,
ідеологічні, психологічні ролі, кластер стає комунікативним соціокультурним полем.

Оскільки ми поставили завдання виявити рівні взаємодії в процесі кластеризації, то,
оперуючи наведеними критеріями, позначимо своє визначення поняття «регіональний
інноваційно-освітній кластер»: це інноваційна агломерація, що характеризується географічною
концентрацією обраних закладів різного типу, що спеціалізуються у спільній галузі діяльності
(наприклад, реалізують освітні програми профільного рівня), розвивають взаємозв’язки з
інфраструктурними áкторами, які роблять внесок у власну конкурентоспроможність у
співвідношенні з ключовими аспектами регіональної освітньої політики, тим самим сприяючи
розвитку конкурентоспроможності регіону [див.: 5, c. 12].

Подібна схема взаємодії, де ключові ролі мають ВНЗ, бізнес-структури, заклади початкової
та середньої професійної освіти, школи, припускає різноманітність якісного змісту зв’язків. Тому
сукупність áкторів, з їхніми різноманітними цільовими функціями, зумовлює складність побудови
архітектоніки кластера. З появою нових áкторів зростає інформаційний зміст у межах агломерації
та встановлюються нові (вигідніші) конфігурації взаємодії. Це важливо, тому що для набуття
конкурентоспроможності кластер повинен володіти інноваційною компонентою, а це залежить і
від вигідного розташування учасників, і від їхного науково-технічного та інформаційного
потенціалу, і від ступеня довіри між учасниками.

Характер зазначених зв’язків безпосередньо пов’язаний з такою властивістю, як
«кон’югованість». Кон’югованість (від лат. «з’єднання») – здатність до внутрішнього обміну та
об’єднання якостей елементів і організацій. Т. Шамова, говорячи про генезис соціального
простору, уточнює: «ймовірність об'єднати агентів у сукупність, реально чи номінально (за
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допомогою делегування) тим більша, чим ближче вони в соціальному просторі, чим більш вони
належать до класу, сконструйованого вужче». Позитивний ефект подібних взаємин полягає у
забезпеченні постійного зворотного зв’язку між кластерними агентами (освітньою спільнотою,
бізнес-партнерами та ін.) [див.: 8, c. 48-52].

Органом управління, що координує роботу освітнього кластеру, може бути рада, до якої
увійдуть представники муніципалітету, вчені, керівники освітніх установ (ВНЗ, науково-дослідних
інститутів), центру занятості. Функціонал ради з управління трудовими ресурсами включатиме:

– формування замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів;
– формування замовлення на проведення науково-дослідних розробок;
– виявлення інституцій, здатних вести інноваційну діяльність;
– організацію стажування викладачів на новому обладнанні;
– добір наукових розробок для комерціалізації [див.: 8, c. 82].

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Взаємини між суб’єктами мають
соціально-інституціональний характер (їм надається організаційно-правова форма).
Взаємовідносини у кластері можуть мати характер різної векторної спрямованості. Наприклад,
розробка проблемно-орієнтованих проектів від стадії теорії до прийняття управлінського рішення
та реалізації конкретного заходу. Або можливе формування якоїсь «експертної спільноти», куди
увійдуть учні профільних класів (ліцеїсти, гімназисти), педагоги шкіл, ВНЗ, студенти, здатні на
майданчику ВНЗ проводити інноваційні дослідження у відповідних галузях з подальшою
дисемінацією досвіду, результатів. У кінцевому підсумку, це формування конкурентоспроможності
освітнього середовища регіону, зорієнтованого на ринок праці, що є привабливим для бізнес-
спільноти. Система управління в кластері формується на засадах паритетної взаємоучасті пов’язаних
організацій у вигляді якоїсь координуючої їх діяльність системи, яка не користується командними
методами. Про можливість здійснення такої інтеграції говорять і економісти, і соціологи.
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Summary
Dieniezhnikov S. The Methodological Grounds of Construction of Regional Innovative Educational Cluster.

Methodological principles of construction of model of regional innovative educational cluster and her connection with
institutes and enterprises - by the customers of innovations, financial organizations, stakeholders, by public authorities
and others like thatare examined in the article. The special accent in the article is directed on the problem of development
innovative educational to the cluster sent to training of highly skilled personnels, generation of new knowledge and
technologies, system of productively-technological support, informative providing of educational process, and
advancement at the regional market of objects of intellectual property. To the basic regional market of services of
education tendencies the growing role of information and knowledge behaves in regional socio-economic development,
when knowledge enters in the complement of key factors of the economy growing and becomes a competitive edge; an
increase of necessity of regional labour-market is in the new shots of high qualification, that in turn, is reason of mass
demand on education, especially on higher professional, increase of requirements to the educational clusters in the
questions of pleasure by them necessities of social character; globalization of world economy.

A valuable innovative-educational cluster co-operates with plenty of institutes and enterprises - customers of
innovations, public authorities, and financial organizations. The special value in development of such cluster
acquires venture financing. A mouldable innovative-educational cluster must organically enter a regional economy;
strengthen the priorities conquered by her at the market, to be in co-operating with other clusters in a region.
Creation of cluster will allow complex to walk up to the decision of task of labour motivation, will assist bringing in
of young people in the sphere of science, education and innovative enterprise. One of important advantages of work
in such cluster for everybody possibility all-round to realize the capabilities and abilities are opened. A specialist
can simultaneously work in a research laboratory, lay out, to work in a corporation or create it actually small
innovative enterprise, it complete freedom of choice appears for him.

The primary strategic objective of such collaboration is creation of innovative scientifically-educational
structure able to provide the skilled requirements of potential employers (businesses) in the nearest prospect, to render
substantial influence on innovative development of region (to municipality) by means of association of educational and
research activity of institutions of higher learning with the real necessities of potential enterprises of region (to
municipality). This structure owns flexibility and adaptivity to the dinamically changeable terms of market of
specialists, commodities and services. Most effective is an innovative model of activity of organization (corporations,
conglomerations). An innovative model envisages the search of new ways of development, neutralization of resistance
to the changes, use of venture capital, stimulation of innovative activity. In this case, the question is about aggressive
strategy that is provided by creation and maintenance of the advantageous technological passing of competitors.
Keywords: cluster, innovative cluster, innovative model, knowledge, technologies, customers of innovations,
stakeholders, innovative education.
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