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Досліджуються проблеми філософії та методології гуманітарно-наукового пізнання, комуні-

кативні засади сучасної гуманітаристики, різноманітні аспекти історико-філософської та релі-

гієзнавчої думки, етики, естетики, філософії культури й освіти. 

Для ф ілософів-науковців і викладачів , докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів , усіх 

небайдужих до новітньо ї світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.  

 

Scientific bulletin investigates the issues related to the problems of philosophy and methodology of 

humanitarian sciences, the communicative basis of the humanities, as well as different aspects of 

historical, philosophical, and religious thought, ethics, aesthetics, philosophy of culture and education. 

For philosophy scholars, teachers, students, and those interested in the issues on contemporary 

worldview, philosophy and human sciences methodological reflection.  
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INTERRELATIONS OF SYNCHRONIC  

AND DIACHRONIC ASPECTS IN YURI LOTMAN’S SEMIOTICS 
 

The authors of the article analyze the peculiarities of Yu. Lotman’s semiotics. In the article, it is deducted that 

his theory of semiosphere was based on the critic examination and development of the system and structural 

methodology. Yu. Lotman overcame strict difference between synchronic and diachronic aspects of semiotic s, them 

having been investigated starting with Ferdinand de Saussure and being traditional for semiotics. The structural 

methodology use allows Yu. Lotman to create the original semiotics of culture.  

Keywords: diachronic, semiosphere, semiotic, synchronic, structure methodology, structure, system.  

 

One of the recognized authors of semiotics, Yu. Lotman, did a comprehensive research of the genesis 

of semiotics, made a significant contribution to the substantiation and enrichment of its terminological 

apparatus, singled out the key provisions of this science and practically applied its ideas to a number of fields 

of humanitarian knowledge. Ambiguity, depth and significance of the ideas of this scholar, as well as 

somewhat contradictory aspects of his works, make his studies on semiotics popular and relevant in modern 

humanitarian knowledge. His works have been analyzed in a number of domestic and foreign sources. 

However, there are a few studies [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15] which focus on the comprehension of the 

methodological foundations of creativity by Yu. Lotman. There is no exaggeration that creative development 

and further dissemination of structural methodology to a number of areas of humanitarian knowledge became 

the basis of his achievements. In this regard, the aim of this article is to study the peculiarities of structural 

methodology application in semiotic studies of Yu. Lotman. 

The scholar stressed that the basis for the formation and development of semiotics is the work of the 

outstanding Swiss linguist, the founder of structural linguistics, F. de Saussure. Yu. Lotman distinguishes 

three fundamental aspects of Saussure's teaching. This is a field of knowledge that studies sign 

communication, the method of the Hhumanities and the peculiarity of the consciousness of the researcher. 

Regarding the latter, Yu. Lotman argues that a researcher of semiotics identifies semiotic structures in all the 

phenomena he/she encounters; just as King Midas turned all the objects he touched into gold [12, p.  154]. 

The ideas of F.de Saussure despite criticism against them and in comparison with the works of Ch. Peirce 

were determined by Yu.Lotman as powerful blocks of semiotics foundation [12, p. 154]. According to 

Yu.Lotman, the most important semiotic discoveries of the Swiss linguist are the antinomies «language-

speech» and «synchronic-diachronic». Separation of a language and speech contributed to the differentiation 

of social and individual. Introduction of the concepts of synchronic and diachronic made it possible to reveal 

the structural character, that is, the relational basis, which is the essence of the language [12, p. 154-155]. 

Yu. Lotman analyzes the main trends in the writings of the well-known representatives of semiotics. 

He particularly emphasizes the efforts of the Russian scholars R. Yakobson, M. Bakhtin, V. Propp and Yu. 

Tynyanov, who developed cultural and semiotic models of various fields of humanitarian knowledge. 

There was significant development of the direction connected with the idea of F. de Saussure that the 

notion of a semiotic system can be applied not only to the language, but other areas as well. «It has been 

noted», Lotman states, «that in many ways all sign communication systems functioning in the human 

society are organized according to the type of natural languages» [12, p. 8]. 

Theory of information has become another source of semiotics. Yu. Lotman emphasizes the 

interrelation of the structural and semiotic theory of the language with the information aspect. After all, 

when it comes to the transfer or storage of information, one can talk about its language. Theory of 
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information has become the source of the most important categories of semiotics: «communication 

channel», «code», «message», etc. With the help of these categories it was possible to consider and 

interpreted the whole range of semiotic problems. Fundamental for semiotics is the concept of «sign», 

which was developed simultaneously by linguistics, mathematics and logic. It is not accidental that 

semiotics is called the science of sign systems. Yu. Lotman singles out key features and functions of signs. 

To the features belong the ability of energetically unbalanced impact and the possibility of wide practical 

application. The first feature means that the energy necessary for producing a sign is not compatible with 

the energy generated by a sign (for example, a word) on the object of its impact. The following functions 

belong to the functions of signs: signs replace entities, phenomena, things; they promote information 

exchange in communicative systems; they accumulate social and spiritual experience of people, reflect 

different principles of human community’s organization [12, p. 8-9]. 

Yu. Lotman pays special attention to the concept of text and the relationship of texts in the 

formation and functioning of culture as a living organism. «Semiotic space», he observes, «appears to us 

as a multilayered intersection of different texts that together form a certain layer with complex internal 

relationships ... Under this layer there is a layer of «reality» - that reality which is organized by various 

languages and is in hierarchical correlation with them. Both these strata together form semiotics of culture. 

Beyond the semiotics of culture there lies reality, which is outside the boundaries of the language» [12, 

p. 30]. This statement describes complex ontology of human culture, which represents layer of intersecting 

texts, under which function languages performing an organizing, structuring role in culture. Yu. Lotman 

expressed an idea that can be briefly formulated in the following way: culture is a text. 

For the scholar, the idea that a language can become the basis of semiosis is absurd. He names such a 

statement «a stupid abstraction» distorting the reality of culture, the adequate model of which can only be 

polylinguistic. The text is interpreted by Yu. Lotman as a sense-producing device that cannot be reduced to 

the function of transmitting an informational message, to the structure of the language. The scholar points out 

that if we reduce the text only to the function of transferring information, to the language, then we must 

admit that the text does not perform this role well if there are differences between the transmitter of the 

message (addresser) and the recipient (addressee), and such differences always exist. Therefore, the text is a 

much more complex, multifunctional formation that includes the whole spectrum of human activity.  

Yu. Lotman clarifies this idea with the help of the concept «text within the text». What is meant is a 

construction that serves as the basis for meaning generation. In the process of switching from one system 

of semiotic comprehension of the text to another, the text elements’ interplay is getting more intense. A 

different way of coding changes the primary nature of the text. It exhibits the elements of irony, parody, 

convention, theatricalization, a new meaning arises. A good example and the easiest case of «text within 

the text» is the double coding, that is, inclusion into the text the part which is encoded with the same code 

as the rest of the work, but doubled one. This is a picture within the picture, theater within the theater, a 

film within the film or a novel within the novel [12, p. 67]. 

The central part of Yu.Lotman semiotics is the concept of «semiosphere». The scholar compares the 

concepts of the semiosphere and the biosphere of V.Vernadsky, emphasizing their universality and 

extremely wide range of phenomena they cover. Yu. Lotman wrote that the semiosphere, like the 

biosphere, is, on the one hand, the aggregate and organic unity of living matter, and on the other hand, the 

condition for the continuation of the existence of life. In the concept of the semiosphere the fact is fixed 

that sign and symbolic forms of human activity have attained a planetary scale. Yu. Lotman notes that 

semiosphere it is not the sum of individual languages, but «is a condition for their existence and 

functioning to a certain respect, preceding them and constantly interacting with them» [12, p. 250]. 

One of the foundations of the semiosphere is its heterogeneity. In a single time dimension systems with 

different cycle speeds coexist. Systems collide with one another, they change orbits. In this space, free-floating 

are the fragments of structures that store within themselves the memory of the former integral whole. They can 

get into foreign semiotic spaces and be reborn there. «Colliding in the semiosphere», says Yu. Lotman, 

«semiotic systems show the ability to survive and transform themselves, and, like Proteus, they manage to 

remain oneself while becoming others, so one should be very cautious stating the fact of the complete 
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disappearance of something in this space» [12, p. 101]. At any point in the semiosphere, there can be a collision 

of the languages that are at different stages of their development, some of the texts are immersed in languages 

foreign to them, and decoding codes may not exist at all. Explaining the statement about heterogeneity of the 

semiosphere, Yu. Lotman gives the image of the museum hall, where exhibits from different epochs are placed 

in different display cases; inscriptions are made in known and unknown languages. There are instructions on 

deciphering, explanatory texts to the exhibitions, plans of excursion routes, rules for visitors. In the hall there 

are guides, there are excursions. All this exists in one space and constitutes a kind of one world that is in motion 

[12, p. 253]. This multi-faceted and dynamic formation, where the generation and interaction of heterogeneous 

structures occurs, reminds a living organism with its uninterrupted exchange of substances within it and with 

the external environment, without which non-existence begins. 

According to Yu. Lotman, the most important characteristics of the semiosphere, the laws of its 

construction, are binarity and asymmetry. Binarity is the principle through which multiplicity is realized, 

for each of the newly formed languages is itself divided on the basis of binarity. A good example of this 

principle is the languages of art. Thus, the cinema, having turned from fair entertainment into art, 

immediately got divided into fiction film and documentary, photographic and animated cartoon with its 

own special languages and poetics [12, p. 251]. Asymmetry manifests itself in the ratio of the center and 

periphery of the semiosphere. In the center, there are the most developed and structurally branched 

languages. This is the natural language of this culture as the organizing core of the semiosphere. Along 

with such languages, there are private languages, languages of certain cultural functions and also 

linguistic-like semi-formalized entities that can participate in semiosis.  

The final stage of the structural organization of the semiosphere, the last stage in the process of its 

self-organization is self-description. It is necessary as there is a threat of losing unity and certainty due to 

the growing diversity within the semiosphere. Yu.Lotman distinguishes several stages of self-description. 

At first, one of its parts creates its own grammar, and then attempts are made to extend it to the entire 

semiosphere. This grammar, being an expression of one dialect, becomes a metalanguage of the 

description of a given culture as a whole. Yu.Lotman illustrates this situation with examples from the 

history of European culture, stressing the fact that during the Renaissance period the Florentine dialect was 

the literary language of the whole Italy, the legal laws of Rome extended to the whole empire, etc. Norms 

and regulations are formed in the literature and historians of later epochs accept this situation as the reality 

of that period. Everything that does not fit into these norms seems to be non-existent. According to the 

normative layer of culture reflected in its texts, subsequent generations create their own idea of all the 

layers of the past epoch reality. In fact, on the periphery of the semiosphere, the ideal norms created in its 

nuclear structure came into conflict with the semiotic reality. In addition, there were the entire layers of 

marginal cultural phenomena that did not correspond to its idealized norms. This circumstance explains 

the discoveries of researchers of later epochs under the title, for example, «an unknown poet».  

A laconic description of Lotman’s concept of the semiosphere as a model of culture with an emphasis 

on its structure is made in the article by D. M.Bulynko and S. A. Radionova. «The semiosphere», these 

authors argue, «is constructed as a concentric system with the most obvious and consistent structures that 

represent the world as something orderly and meaningful being situated in the centre. The nuclear structure 

represents a semiotic system with the realized systems of all levels. Movement to the periphery enhances the 

degree of uncertainty and disintegration inherent to the external, regarding its relationship to the 

semiosphere, world, and emphasizes the significance of one of the main concepts - boundaries ... All levels 

of the semiosphere, somewhat nested into each other, are at the same time participants of the dialogue (part 

of the semiosphere) and a space of the dialogue (the whole of the semiosphere)» [4, p. 431]. The authors pay 

attention to the integral, systemic and structural character of the semiosphere, emphasize the most important 

prerequisites for its systemic organization: the boundary and the dialogue. 
The boundary is considered by Yu. Lotman as one of the key mechanisms of semiotic individuality, 

which is possessed by the internal space of the semiosphere. The basis for this distinction is the principle 
of binarity, which is, according to the scholar, one of the key universals of culture. Yu. Lotman 

emphasizes that any culture begins with a division into internal (its own, our, cultural, safe, harmoniously 
organized) and external (their-space, alien, hostile, dangerous, chaotic). Unrelated civilizations are very 
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similar in expressing this binarism. The boundary separates the living and the dead, the settled and 
nomadic, the city and the steppe, the faithful and unfaithful in religious terms, the patriots and enemies of 
the state, etc. From the semiotic viewpoint also important are the boundaries of the human body, 

expressing its relation to the surrounding world. The very human body became the basis of culture 
semiotization. Thus, universal meaning is present in the semiotic division of the right and left, male and 
female, live and dead, which means the boundary between warm, mobile, breathing and cold, frozen, 

lifeless, hardened. These anthropological characteristics play a worldview-forming role, they are 
transferred to many objects and phenomena of the surrounding world, appear as one of the constantly 
recurring motifs of legends, myths, fairy tales, etc. [12, p. 257-258]. 

The life of culture is also organized as the semiosphere, where the external world is divided into a 
field of objects that have meaning, symbolizing something, and those that represent only themselves. It 
happens with the help of languages filling the semiosphere, which are tools for this division. At the same 

time, as Yu. Lotman emphasizes, the semiosphere itself, apparently being unified, is divided within itself 
by different sections and boundaries. If in its center there is a metastructure as «one's own» language, then 
on the periphery it appears already as a «foreign» language. 

Relations between the center and the periphery are controversial and, in some parts of the 
semiosphere , they are the conflicting ones. In the center of the cultural space, there are fragments of the 
semiosphere that have reached the level of self-description and self-regulation. At the same time, they 

become inactive, inflexible, lose their development potential. The texts created in the center seem to hang 
in the air, break away from the semiotic space, and finally come into conflict with the surrounding 
peripheral environment. The periphery of the semiosphere is an area of action and development. It is here 

where there is created the tension, under the pressure of which new languages are born. 
The concept of the boundary is interpreted by Yu. Lotman also as a structuring principle of the 

semiosphere, that is, the basis of its synchronic and diachronic relations and relations between the relations. 

The very concept of a boundary does not at all mean the interconnection of only two semiospheres or two 
parts of the semiosphere, but interaction between several boundary spheres. The scholar observes that the 
whole space of the semiosphere is permeated with boundaries of different levels, separate languages and 

texts. He calls each of these parts a subsemiosphere. The subsemiospheres are individualized, embodied in a 
certain language, text, group of texts. They are at a certain level in relation to the metastructural space that 
describes them. The unity of the semiosphere is hierarchical and multi-layered in nature. Some sections of 

the semiosphere can, at certain layers, form a kind of unity, a relatively closed semiotic space with its own 
boundary. There may also be a space, limited on the one side and open on the other. Accordingly, a hierarchy 
of codes associated with different meanings is constructed [12, p. 263-264]. 

No semiosphere is in an isolated amorphous space, they come into contact with each other, and at their 
boundaries there is a constant exchange, a certain common language is developed. Thus, in real history on 
the borders of the states technical advances of sedentary civilizations are borrowed by nomadic ones that turn 

them against the source of these achievements. But later there is an alignment, a new semiosphere is created, 
where previously conflicting parties appear as equals. The strengthening of semiotic processes in the 
boundary space is also due to the fact that it is here that external invasions into the semiosphere take place. 

Here is the place of bilingualism in a figurative and literal sense. The boundary is defined by Yu. Lotman as 
a necessary part of the semiosphere and a place for continuous dialogue. 

An essential feature of the dialogue, according to the author of «The Semiosphere», is translation, in 

relation to which a dialogue appears to be an elementary mechanism of realization. The dialogue assumes 
asymmetry, expressed in three points: the difference in the semiotic structure of its participants; alternating 
direction of messages; mutual interest of the participants in the message and the ability to overcome 

semiotic barriers. Yu. Lotman provides examples of the situations when a dialogue as a sign exchange is 
impossible: within one organism and when there is no common language. To develop a common language, 
each of the participants is trying to switch to a foreign language. 

The most important regularity of the functioning of all dialogical systems is discretization. Thus, in 
the development of cultures, as in most dynamic natural processes, there are periods of maximum activity 
and decline, and in the self-awareness of culture these recessions are perceived as breaks. Yu. Lotman 

proposes a scheme according to which relations between all elements of cultures develop. «The relative 
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inertia of a particular structure is derived from the resting state by the flow of texts», he notes, «which 
come from the structures in a state of excitation which are connected with it by certain relations. It is 
followed by the stage of passive saturation. The language is assimilated, the texts are adapted. As a rule, in 

this case the text generator is in the nuclear structure of the semiosphere, while the receiver is on the 
periphery. When saturation reaches a certain threshold, internal text generation mechanisms of the 
receiving structure are activated. From a passive state it goes into a state of excitement, and it begins to 

rapidly generate new texts, bombarding other structures with them, including its «originator» ... This 
process can be described as the change of the center and the periphery» [12, p. 269]. This scheme performs 
methodological function: it provides an opportunity to explain the change of cultural epochs, the energy 

processes occurring beneath the surface and on the surface of the cultures, as well as the fundamental role 
of the dialogic mechanism of semiosis. 

Characterizing Yu. Lotman's contribution to the development of semiotics, a number of authors 

noted his desire to go beyond the study of the synchronic aspects of semiotic systems, although in this 
field he had significant achievements. Concerning the work of Lotman, it should be noted that he  
«considered the meaning as a function and structures, internal to the text, and external coding, which by 

notifying the reader, provide an opportunity to re-encode the text formed from several post-structural 
models» [6, p. 379]. Yu. Lotman repeatedly argued that isolation and demarcation of the synchronic and 
diachronic in semiotic systems became a great achievement of the Geneva school of semiotics. But their 

opposition and absolutization of such a distinction does not correspond to the real picture of semiotic 
objects. The scholar quotes R. Jacobson, who calls a static section a fiction, a useful auxiliary scientific 
method, and not a specific way of semiotic systems existence [16, p. 15]. Analysis of the ratio of 

synchronic and diachronic sides in semiotic systems led Yu. Lotman to the following conclusion: «... Most 
of the real semiotic systems are located in the structural spectrum between the static and dynamic model of 
the language, approaching one or the other pole» [12, p. 556]. The scholar considered artificial languages 

of the most primitive type to be the most approximate to one pole, while artistic languages, which can be 
the basis for modeling the dynamic processes of the language as such, to the other (dynamic) pole. In his 
works specifically devoted to the semiotic aspects of art, he realized this idea and has become one of the 

classics of contemporary literary studies and the philosophy of art [11]. The outstanding Italian 
philosopher Umberto Eco, who is well known for his semiotic works, stressed that Lotman made a 
significant contribution to the study of culture both in synchronic and diachronic aspects, «transforming it 

into an independent semiotics» [15, p. 516]. U. Eco proceeded from the assumption that true semiotics 
should include both aspects of the research – synchronic and diachronic ones. It was in this proper 
direction that Lotman carried out his studies on creation of the semiotics of culture. 

Proceeding from the above, one can draw the following conclusion. Yu. Lotman essentially 
enriched terminology of semiotics. His concept of the semiosphere is one of the paradigmatic in the 
system of modern humanitarian knowledge. He is a recognized author of the dynamic semiotic model of 

culture. He succeeded in overcoming rigid separation of the synchronic and diachronic aspects of 
traditional semiotics and included both aspects of semiotic systems in the methodology of research, thus 
creating full-fledged semiotics of culture. 
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Анотація  

Повторева С., Чурсінова О. Взаємозв’язок синхронічного та діахронічного аспектів у семіотиці  

Юрія Лотмана.  
Автори аналізують особливості семіотичного підходу Ю. Лотмана, доводячи, що його теорія 

семіосфери ґрунтується на критичному осмисленні та розвитку системно-структурної методології. Ю. Лотман 

подолав жорстке розділення синхронічного та діахронічного аспектів, яке походить від Фердинанда де 
Сосюра й характерне для традиційної семіотики. Включення в методологію дослідження обох вимірів 

семіотичних систем дозволило Ю. Лотману створити повноцінну семіотику культури.  

Ключові слова: діахронія, структурна методологія, семіосферa, семіотика, синхронія, система, структура . 
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THE PLACE OF CULTURE IN THE "WAVE MODEL"  
OF HISTORICAL CHANGES 

 
The article analyzes the concept of the "wave" model of E. Toffler history. The main position of the study is 

fixation and characterization of the three "waves" of history. With the "third wave", modernity arises, with its 

syncretism, fusion of different, previously separate spheres of human activity: politics, religion, science, culture, etc. 

A vision of the general panorama of the rhythm of history not only gives the opportunity for E. Toffler to have 

formulated the mechanism of such a rhythm, but clearly fixes the conditions of historical and cultural 

transformations (the weak side of such a methodology is the minimization of the importance of spontaneous and 

creative in the process of history). Technological, informational, future orientation, understanding that knowledge is 

the main value, in contrast to strength or wealth - these are the main features of the "third wave".  

Keywords: "wave model” by E. Toffler, methodology, culture, history, civilization. 

 

Formulation of the problem. Mankind has a long way before it has defined its vision of the future 

as a conscious priority task of the days of today. The division of history on the epochs of the stage, 

phases, and other relatively closed segments in a meaningful way allows us to depict it as an ordered 

process, each stage of which is largely determined by the previous ones and in turn determines the 

expected stages of history.  

For a long time, in the scientific community, the phenomenon of civilization in its various variants 

was used as such a substantive segment (O. Spengler, N. Danilevsky, P. Sorokin, A. Toynbee).  

In the context of globalization, a special attention of researchers has been attracted to the 

conceptual background of another content segment – waves, in which sociocultural tendencies are 

combined organically with the process of creating the future. There is a new understanding of the role of 

culture when it comes to modern perception of the future. One of the system researchers of this problem 

is E. Toffler. Having studied many facts of modern reality, he came to the conclusion that "first of all, we 

need a fundamentally new orientation toward the future" [1, p. 307]. 

The author consciously set a long-term task to master the stunning shifts with which the social 

world entered the 21st century. It took a quarter of a century for the researcher to do this. He created a 

futuristic trilogy, the beginning of which was put with "Future Shock", continued through the "The Third 

Wave", and completed with the "Powershift" [2, p. 10]. 

Relevance of the problem and analysis of publications. Toffler's concept allows us to understand 

the sociocultural shifts in the life of society, to fix new elements of methodological consciousness that 

correspond with surprise to the perceived demands of the society. The problems of culture in the evolving 

concept of E. Toffler have been recognized as a special instrument of perception of the future. The 

researcher, referring to concrete facts of reality, uses the "smalt" of social reality to construct a 

generalized picture of the near future. Toffler not only focuses on the emergence of a new system of 

power, it actually requires renunciation of the canonical position: politics is a concentrated economy. 

Under the conditions of globalization, when the real wealth of our time is a wealth of symbols, in his 

opinion: "The supersymbolic economy grows out of a culture where it is constantly stimulated by new 

often different ideas, in particular political ones" [2, p. 443]. This means that in the modern information 

society, the place of the individual is changing: political ideas are nothing more than the result of unity 

economy with culture. Thus, the goal of the article is to identify the process of fusion of different spheres 

of human activity in E. Toffler’s concept, which is of an evolutionary nature and therefore requires a 

special evolutionary study. At the same time, the concept of evolution within the framework of this article 

has a double meaning: on the one hand, it reflects in the content plan the essential features of the concept, 

and on the other, it emphasizes the nature of change and clarification of the position of the research itself.  

Main material. Perceiving the reality of history E. Toffler tries to do without using the concept of 

civilization. This approach has two points. The first is connected with the reconstruction of human history, 
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in which the stages that are incommensurable in historical time are distinguished, and the second point is 

characterized by the rejection of the allocation of traditional socioeconomic entities (civilizations, empires, 

states, countries). He is compelled to solve the problem of revealing the general form or "figure" of the 

course of history, combining the non-linear approach to historical time with qualitative transformations of 

social space where "technology determines the type of society and the type of culture, and this influence is 

wavy in character" [3, p. 413]. The proposed picture of possible transformations of social and technological 

reality was named by him as the "third wave". It comes to replace the first two: an agrarian one, which 

lasted hundreds of thousands of years, and an industrial one, stretching for centuries. The base of the first 

wave was the agricultural activity of people associated with the cultivation of the soil with appropriate tools. 

In this case, the determining role played by the human body, the strength of domestic animals, and later the 

use of stable natural factors (wind power, strength and direction of water flow, etc.) 

The second wave, industrial, became possible after the creation of funds that ensure highly efficient 

use of energy, that is, machines. Their structure in which there is a source of energy (engine, electric 

battery, power plant), transmission mechanism and executive (working) bodies. The managerial and 

organizational functions are transferred to the individual.  

For a long time the prevailing view was that technical means were meant to be continuations of 

naturally functioning human organs. In the future, the optimal set of skills that ensure the interconnection 

of technical means of organizational activities and social priorities in the economic context, definite the 

concept of technology. It determines the features of the industrial stage of society and the main 

characteristics of the "three-wave". 

Among other things, the technical capabilities of society determined the interpretation of the future. 

Implicitly attitude towards the future is actually laid in the development strategy, long-term reform 

programs, reconstruction plans in which the political, economic or social factor is preferred. 

The issue of coordination of such documents of an imperative nature is an almost unresolved problem, 

which in the end makes them unworkable. One of the reasons for this is that previously the status of the future 

was determined by the phenomenon of its existence, that is, understanding the essence of time. 

The industrial wave has fixed a different interpretation of the future, in which the fact of existence is 

connected by the phenomenon of faith. The materiality of economic life (through banks, exchanges, funds) 

determines the characteristics of the spiritual life of society (philosophical trends, religious trends and sects). 

The emergence of the "third wave" in the gun plan is inseparable from the emergence of computers, 

nuclear technologies, breakthroughs in genetics. However, the main difference is that in its evolution the 

means of this wave become a "continuation" of the functions of the human brain.  

Undoubtedly, science and technology of the modern world allow foreseeing sharp changes in natural 

factors, as well as planning radical changes in society. If the processing of statistical data reveals much about 

the natural phenomena, and the unpredictable in the long run are abnormal phenomena (super-eruptions, 

tectonic shifts, super-accidents), then a different scenario is realized from the side of social phenomena. 

The civilization of a social superstructure or wave has no purpose, but many generations, while 

being caught in historical collisions, search for meaning in them. And if one needs an "end of history" 

concept for clarification of the past, then others are looking for tools for the future. At the same time, E. 

Toffler expressed the hopes of a certain part of the scientific and creative community, arguing that it 

becomes more difficult and hard to understand "real problems without using the future as some kind of 

intellectual weapon" [1, p. 6]. There are two things to mention here. The first is that not the human brain 

itself, but the concentration of its capabilities on the main issue transforms this issue into an effective 

intellectual tool. The second point is that E. Toffler finds unique to this intellectual and sociocultural tool 

- future shock. In fact, this concept becomes an element of the methodological tool for the study of the 

future. The notion of future shock fixes the break of tradition with reality, the discrepancy between the 

conscious potential of the society and the actual problems, the gap between the available resources of 

society and the existing way of life, the contradiction between moral standards and the degradation of the 

individual. This means that there are no means of eliminating the abyss that divides the myths of the 

public and individual consciousness as well as the vague contours of the future. 
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The reality of the third wave shows that the society needs to adjust to the active consumption of the 

future: understanding, perception, clustering. Ensure the unity of these processes can only socio-cultural 

changes, which implies modern awareness of the methodological possibilities of culture. In the 

environment of the third wave, an absolutely new culture matures that corresponds to our time and place. 

New powerful integrative abilities, new metaphors for understanding reality begin to emerge [1, p. 276]. 

At the same time, in these processes, the integrity of the human personality is destroyed, its uniqueness 

disappears, the level of its symbolization of vital activity and standardization of meanings grows, the 

contours of the future are blurred. Indeed, in the understanding of the future, an inversion occurred. If 

"earlier people studied the past, what would shed light" [1, p. 6], then in the era of globalization, the 

coordinated image of the future has a significant impact on the interpretation of the present day. Such 

influence can be implemented in various ways. One approach was developed by representatives of 

hermeneutics. Understanding is to "develop such a preliminary projection of meaning, which, however, is 

constantly revised depending on what is obtained with further understanding of the meaning" [4, p.  75]. 

Such a dynamics focuses on a significantly different perception of the future. At the same time, 

"sensitivity does not at all presuppose objective" neutrality "or, even more so, complete self-denial; on the 

contrary, it assumes that one's own prejudices and prejudices will be assimilated as something completely 

discernible" [4, p. 77]. This means that the perception of the future requires a different assessment of 

"flashes" in which contours of the future appear. The very fact of realizing their reality becomes a way of 

adapting individuals and social groups to a set of phenomena in which fragments of the future are 

realized. It should be recognized that each individual carries in itself not only an image of himself at a 

particular time, but also a set of his images desirable for him in the future. This means that the future is  

transformed in a special way by concentrating and focusing its qualities, creating a framework for the 

present. Such procedures should not be considered as theoretical constructions. On the extensive 

theoretical material E. Toffler emphasizes that the task is purely practical. "Just as we can make it 

possible for some models to live in a slower rhythm of the past, we should allow those people who want 

to test their future in advance to be realized. We must also create enclaves of the future"[1, p.  913]. A 

wide range of such shifts gives rise to a tendency that the writer, artists, and journalists first of all 

comprehend and fix as an approximation of the "wave of the future". At the same time, politicians, 

lawyers, representatives of government and business view these real processes through the prism of 

standards and stereotypes in the industrial (industrial) wave. 

In all spheres of practical activity, "our habitual and seemingly embedded ideas of" logical structure 

"and" national sovereignty "therefore turns out to be misleading rather than deserving of full trust for the 

purposes of practical decisions and arguments" [3, p. 416]. Socio-cultural processes can become a real barrier 

to such misconceptions. This means that it is necessary to search for stable prerequisites "creating a normal 

future" [1, p. 335], to ensure the order and realization of the life goals of the society. 

Awareness of the problem allows the researcher to propose a model and a conceptual toolkit for its 

solution. E. Toffler as one of the visionaries of the realities of the information society has found himself 

in a situation that is characteristic of an active creative personality. On the one hand, he has to describe 

the society that is becoming, and on the other - to comprehend the tendencies linking social reality with 

the contours of the future. Therefore, one can agree with his point of view that "instead of just receiving a 

mental model of reality, we must at the moment invent and reinvent it" [5, p. 151]. 

The researcher clearly records that the information society does not expect the future, but is under a 

swift stream of changes that are realized as a future performance. The speed of the coming of the future and 

the unexpectedness of its forms put under the doubt on all the instrumentation of the future that has been 

accumulated. Therefore, Toffler finds out a non-trivial task for the existing and the nearest generations-a 

systematic adaptation to the future. To do this, he develops a model that takes into account, on the one hand, 

the possibilities of people's practical activity, the pragmatism of their goals, and on the other - the isolation of 

theoretical schemes from real trends, the utopianism of previously formed priorities and norms. 
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These factors that are responsible for the emergence of what can be called "praktopia" - not the 

best, not the worst from all possible words, but practical and better than those that were used before [5, 

c, 317]. Using praktopiy means understanding the connection of two points. The first is in the praktopical 

interpretation of the future, and the second - in the perception of it in a specific form. In the future, the 

researcher form a multi-layered systemic image of the practopic future.  

This praktopical vision presupposes a positive, to a certain extent, revolutionary alternative to 

many futurological constructions, and at the same time it orientates on the spectrum of what is achievable. 

Between the material and spiritual sides of civilizational life, a long-term correspondence is formed, 

which is fixed by a system of values and priorities. Each civilization contributed to the development of 

the culture of philosophy, but not directly, but through paradigmatic structures. 

In the conditions of the Third wave, the situation has radically changed in order to make possible the 

necessary changes, we have to look at the two clearly visible problems. Both are important for our survival, 

but they are still ignored. This is the future of the individual and the policy of the future [5, p.  320]. The 

whole set of transformations is considered by the researcher as the formation of a new paradigm of power. 

Before dwelling on the features of the new paradigmatic vision, it should be noted that the Toffler waves do 

not act in an isolated and sequential manner, they overlap each other. The collision of waves forms a 

seething ocean, in which deep currents and whirlpools are formed, not allowing to see more important 

historical tides. Therefore, when society is under the impact of two or more giant waves of change and each 

of them is not yet clearly dominant, the concept of the future becomes fragmentary [5, p. 24]. In mass 

consciousness, this fact appears in the form of social flicker, that is, the production of clips. It becomes 

extremely difficult to understand this revolution, to understand how the production of images is changing [5, 

p. 143]. Traditional forms associated with the influence of the tradition of academic lectures and religious 

gatherings are inferior to the leading positions of manipulators of information flows (media, TV, Internet). 

Therefore, the consumer of information services uses corrected fragments of the future. Such a correction is 

necessary for modern government, which is concentrated in the offices of TNCs, international banks and 

intergovernmental organizations, in order to regulate, flows - financial, energy, information, intellectual. 

This creates a discrepancy between the clear past paradigm and the results of the contours of the paradigm 

of the future. Such uncertainty generates the need to search for a new vector, a different choice, or rather a 

new paradigm that determines the field of politics. Otherwise, in the era of "the transformation of power, the 

main ideological struggle develops not between capitalist democracy and communist totalitarianism, but 

between 21st century democracy and the medieval obscurantism of the 11th century [2, p. 462]. According 

to E. Toffler, power was the source of power in the First Wave period, the second wave had its source of 

wealth, and the third one was knowledge. In the inevitable struggle for power, "it makes sense for us to look 

at all three sources of power, paying special attention to the third - knowledge, because it essentially 

determines the value of the other two" [2, p. 506]. 

The main features of the wave model of the historical process of E. Toffler are presented in 

Chart 1. 
"Wave" model of the historical process by E. Toffler  

Chart 1 

Sequences 

of the waes 

Qualitative 

definit ion 

Base of the 

shifts 

The 

beginning 

Sociocultural 

background 

Paradigm o f 

power 

Alienation of the 

person 

First Agrarian Soil Plow Confidence of 

the tradition 

Power From the results to 

the activity 

Second Industrial Energy  Heat 

Engine 

The priority of 

the present 

Health  In the prosess of 

the activity 

Third Tehnological Information  Computer Conection with 

the future 

Knowledges From the activ ity 
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Conclusions. Awareness of the characteristics of the First wave shows that the historical meaning 
simply coincides with historical existence. Interrelation of the parameters of the Second wave emphasizes 
that the historical meaning is provided by the industrial and production base, in which technical 

achievements dominate. The determining factors The third wave does not simply indicate that the 
historical meaning is generated innovatively, is constantly created by subjects of historical life, and 
knowledge receives a humanistic orientation. The situation is much more complicated, because each 

social superstructure "has its own super-ideology - a set of important cultural concepts that shape its view 
of reality and justify its existence" [5, p. 310]. 

Thus, E. Toffler, in his wave concept of historical changes, connects culture with the features of 

radical changes in the way of people’s life, it means that he dissolves the creative component in human 
life activity in mastering the future. 
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Анотація  

Форкош С. Місце культури у «хвильовій моделі» історичних змін.  

Проаналізовано концепцію «хвильової» моделі руху історії А. Тофлера. Результатом дослідження є  

фіксація та характеристика трьох «хвиль» ходу історії. Усвідомлення характеристик Першої хвилі показує, 

що історичний смисл просто збігається з історичним існуванням. Взаємозв’язок параметрів Другої хвилі 

вказує на те, що історичний смисл забезпечується промислово-виробничою базою, в якій домінують 

технічні досягнення. Визначальні фактори Третьої хвилі вказують на те, що історичний смисл інноваційно  

породжується, постійно творить себе суб’єктами історичного життя, а знання отримує гуманістичну  

орієнтацію. З «третьою хвилею» виникає сучасність, з її синкретизмом, зрощенням різних, раніше 

відокремлених сфер людської діяльності: політики, релігії, науки, культури і т.д. Бачення загальної 

панорами ритму історії дало можливість А . Тофлеру сформулювати не лише механізм функціювання такого  

ритму, а й чітко зафіксувати умови історико-культурних трансформацій (слабкою стороною такої 

методології є применшення значення спонтанного і творчого в процесі становлення історії). 

Технологічність, інформаційність, орієнтування на майбутнє, розуміння того, що головною цінністю стає  

знання, на відміну від сили чи багатства – ось основні особливості «третьо ї хвилі».  

Ключові слова: «хвильова модель» А. Тофлера, методологія, культура, історія, цивілізація.  
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СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Осмысленное лежит в основе всех понятий. Выделяясь, все порождается и образуется смыслом. 

Понятийные элементы выделяются своим смыслом в рамках определенных смысловых контекстов. При этом 

нет четкой грани между именем и предложением в том, что и именем и предложением являются  смысловые 

единства, входящие в смысловой контекст. Соответственно, нет простых предметов, явлений, понятий, знаков, 

слов, выражений, а лишь интегрированные элементы смыслового целого, не подлежащего однозначному анализу. 

Все явления определяются творческим понятийным выделением, при том, что всеми нашими понятиями 

являются выделения уже выделенного. Наши понятийные структуры всегда стары по -новому. Нет совершенно 

обособленного предмета, так как выделенное явление может только встречаться контекстуально. В рамках 

контекстуального целого возможно условно выделять отдельные контексты, в которых отдельные явления 

выделяются, при том, что смысл отдельного выделенного предмета не обособляемый.  

Ключевые слова: выделение, высказывание, значение, контекст, понятие, предмет, смысл, элемент. 

 

Внимание западной философии традиционно было сосредоточено на том, чтобы попытаться 
однозначно зафиксировать значение понятийного смысла, в то время как проблематика, связанная со 
смыслом понятийного значения, чаше всего не рассматривалась вне определения первого соотношения. 
Универсальная философская истина требовала, чтобы смысл заранее охватывался определенным 
понятийным значением, мотивируя это тем, что «однозначность существует в той мере, в какой 
отказано в полном повторении смысла в значении»

1
. Наша задача здесь – исследовать обоснованность и 

условность понятийного соотношения «значения» и «смысла», сопоставляя эти понятия друг с другом. 
В соответствии с требованием однозначности суждения рациональная философия пытается 

фиксировать значение пропозиции путем исключения смысловых вариаций: «3.23 Die Forderung der 
Möglichkeit der einfachen Zeichen ist die Forderung der Bestimmtheit des Sinnes»

2
 (пер. с нем.: «3.23 

Требование возможности простого знака есть требование определенности смысла»). Уже 
Аристотель предупреждает о фатальных последствиях допущения понятийной неоднозначности: 
«Если же это было бы не так, а сказали бы, что слово имеет бесчисленное множество значений, то 
совершенно очевидно, что речь была бы невозможна; в самом деле, не означать что-то одно – 
значит ничего не означать; если же слова ничего [определенного] не обозначают, то конец всякому 
рассуждению за и против, а в действительности – и в свою защиту, ибо невозможно что-либо 
мыслить, если не мыслят что-то одно; а если мыслить что-то одно возможно, то для него можно 
будет подобрать одно имя»

3
. Итак, «для того чтобы быть ограниченным в отношении внешне уже 

конституированного смысла, в то же самое время приходя к концептуальной всеобщности, не внося 
в нее изменений, выражая то, что уже было продумано, – мы почти не можем сказать написано, и 
верно его повторяя, выражение должно дать смыслу запечатлеться в себе в то же самое время, когда 
оно запечатлевает смысл. Смысл должен быть вписан в значение»

4
. 

Эксплицитным примером решения этой эпистемологической задачи служит формальная 
логика Ф. Л. Г. Фреге, согласно которой значение прикреплялось к истинностному значению (нем. 
«Wahrheitswert»), в то время как «смысл» рассматривался как обозначение несущественных 
субъективных интерпретаций предмета значения. Здесь нас интересует сама попытка категорически 
отделить «значение» от «смысла», хотя фрегевское решение показательнее тем, что его определение 
«смысла» сходно с обыденным словом «значение». Читая философские тексты Ф.  Л. Г. Фреге, 
читателю приходится вновь и вновь напоминать себе, что фрегевский «смысл», скорее всего, 
подходит к тому, что обычно понимают под «значением», и что фрегевское значение отражает суть 
предмета формальной пропозиции. Без инновационного путеводителя, подобно вышеупомянутому, 

                                                 
1
 Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака. «Форма и значение». – СПб: Алетейя, 

2015. – С. 160. 
2
 Wittgenstein L. Werkausgabe Band I. «Tractatus logico-philosophicus». – Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1995. – S. 

19. 
3
 Аристотель. Метафизика. – М.: Эксмо, 2015. – С. 97. 

4
 Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака. «Форма и значение». – СПб.: Алетейя, 

2015. – С. 152. 
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предоставляющего новые размешивающие дефиниции терминов, мы теряем контуры понятийных 
сфер и затрудняемся дальше определить соотношение «значения» и «смысла», констатировав, что 
корни этих двух понятий не подлежат распутыванию. Чтобы объяснить смысл чего-то, нам 
приходится описывать его значение, а значение без смысла ничего не значит: «Всюду, во всех 
проявлениях живого сознания мы имеем этот факт избыточности содержаний, не вмещающихся в 
непосредственно предстоящую, имманентно данную картину, и только в силу связи с этими 
новыми, неданными содержаниями само непосредственно данное приобретает для нас смысл; этот 
факт настолько универсален и постоянен, что нам даже трудно отдать себе отчет в нем, и нужен 
особый, трудный процесс абстракции, чтобы из совокупных содержаний, которыми в каждый 
момент занято сознание, выделить, обособить то, что действительно «непосредственно дано»

1
. 

Далее: «Не существует выражения без интенции субъекта, оживляющего знак, дающему ему 
Geistigkeit»

2
 и «Форма – всегда уже форма смысла, а смысл открывается только в познании 

интенциональности, относящейся к объекту»
3
. Одним словом, у всего есть смысл.  

Выделяясь, все порождается и образуется смыслом. В буквальном смысле можно сказать, что 
всё – осмысленно. Соответственно, «“Zunächst“ hören wir nie und nimmer Geräusche und 
Lautkomplexe, sondern den knarrenden Wagen, das Motorrad. Man hört die Kolonne auf dem Marsch, den 
Nordwind, den klopfenden Specht, das knisternde Feuer»

4
 (пер. с нем.: «Ближайшим образом мы 

никогда не слышим шумы и звуковые комплексы, но скрипящую телегу, мотоцикл. Слышим 
колонну на марше, северный ветер, стук дятла, потрескивание огня»).  

Подобно тому, как говорят, что иконы пишут, можно было бы сказать, что мы читаем не 
только картины и другие предметы искусства, язык, жесты, но и окружающий ландшафт и природу. 
В этом смысле справедливо высказывание Б. Паскаля: «Красноречие – это живопись мысли […]»

5
. 

На что бы не обратились наш взор, слух, обоняние, вкус, осязание, мысль, мы всегда вынуждены 
иметь дело с выделенными фрагментами интерпретируемого мира.  

«Значение» и «смысл» являются нераздельными аспектами единого целого, в пределах 
которого значение отражает публичную сторону пропозиции, в то время как смысл – ее 
невысказанное ядро. Вопрос о взаимоотношении «значения» и «смысла» имеет смысл только в 
связи с выражением, когда представление, возникшее на основе конкретного смысла, сообщается 
другому при посредстве осмысленного значения. На уровне представления есть лишь осмысленное 
опредмечивание. То есть значение появляется на сцене не раньше коммуникации и является 
производным по отношению к смысловому источнику.  

Коммуникационный характер русского слова «значение» отражает его производность 
(в этимологическом смысле) от слова «знак». У «смысла» этимологический корень «мысль», что 
указывает на внутреннюю сторону коммуникативности. На это обстоятельство уже обратил внимание 
лингвист А. Бондаренко: «Будучи одной из сторон, характеризующих содержание понятия, смысл 
выявляется, репрезентируется через значение слова. Он принадлежит мыслительной сфере и 
реализуется в значении, относящемся к внутренней стороне языка»

6
. Подобную мысль высказывает 

Деррида, определяя понятие «смысл» в феноменологии Э. Гуссерля: «Das Idées I, la dissociation qui 
intervient entre les deux notions n’a pas du tout la même fonction que chez Frege, et elle confirme notre lecture: 
Bedeutung est réservé au contenu de sens idéal de l’expression verbale, du discours parlé, alors que le sens 
(Sinn) couvre toute la sphère noématique jusque dans sa couche non expressive […]»

7
 (пер. с фр.: «В Идеях 1 

диссонация, которая встречается между двумя понятиями, совсем не имеет такой же функции, как для 
Ф. Л. Г. Фреге, и это подтверждает наше прочтение: значение предназначается для идеального смысла 
вербального выражения, разговорного языка, в то время как смысл (Sinn) покрывает всю ноэматическую 
сферу вплоть до ее невыразимого слоя […]». По-немецки картина сходная: «Bedeutung» («значение») от 
глаголя «deuten» («толковать») и «Sinn» («смысл»), емкое значение которого можно перевести еще с 
помощью таких слов как «ум», «сознание», «восприятие», «толк». 

                                                 
1
 Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека, «Предмет знания». – СПб., Наука, 1995, – С. 119. 

2
 Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака. «Голос и феномен». – СПб.: Алетейя, 

2015. – С. 49. 
3
 Там же, с. 124. 

4
 Heidegger M. Sein und Zeit. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. – S. 163. 

5
 Паскаль Б. Мысли. Афоризмы. «Мысли». – М., АСТ, 2011. – С. 243. 

6
 Бондаренко А. В. Грамматическое значение и смысл. – Ленинград: Наука, 1978. – С. 37. 

7
 J. Derrida. La voix et le phénomène. – Paris: Qadrige / PUF, 1967. – Р. 27. 
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Интересно, что и «значение», и «смысл» по-английски до создания четкой терминологии 
формальной логики, когда стали употреблять термин «reference», для обозначения «значения» в 
соответствии с фрегевским понятийным определением, можно было перевести одним и тем же 
словом «meaning», которое является германским словом, родственным немецкому «Meinung» и 
русскому «мнение» (от «мнить», ст.-слав.: «мѣнити») среди других индоевропейских слов, из 
которых самые известные, пожалуй, следующие: “mens” (лат.: «ум», «смысл»), «μέμοναι» (др. греч.: 
«вспоминать»), «manas» (др. инд.: «ум», «разум»). 

Но если рассматривать другие ключевые слова, служащие терминами формальной логики и 
аналитической философии на английском языке, то обнаруживается, что германские слова уступают 
место терминам романского происхождения, как например: «connotation», «content», «denotation» 
«extension», «intention», «reference», «sense». Этот факт примечателен тем, что он иллюстрирует, что 
английский язык – язык, на котором, главным образом, сформировалась аналитическая философия, 
сам является «аналитическим» не только в смысле соотношения грамматики и синтаксиса, но и в том 
плане, что английский язык возник в результате интеграции германских и романских понятийных 
структур, что в свою очередь, вероятно, привело к тому, что древний английский язык, будучи 
синтетическим, превратился именно в аналитический язык (в лингвистическом смысле). Хотя 
большинство слов английского языка имеет романское происхождение, костяк элементарного 
понятийного аппарата и по сей день состоит преимущественно из незаимствованных германских слов. 

Уникальность английского языка заключается в том, что у его носителя, не знающего 
романский язык, нет ключа к пониманию элементов, из которых сложена львиная доля терминов 
его собственного языка. У него, говоря языком Бергсона, утрачена симпатическая связь со своими 
собственными словами. В рамках других индоевропейских языков это обстоятельство имеет место в 
виде исключения, когда речь идет об отдельных заимствованных словах.  

Какие могут быть последствия для философствования от такого рода трансформации и 
отчуждения в отношении к собственным словам? Не толкает ли это философа к тому, чтобы 
воспринимать свое слово как податливую форму, которую можно заполнять произвольным 
содержанием, что слово лишено семантической основы, что можно рассматривать слово как 
алгебраическое обозначение без внутренней связи, подобно следующему сценарию: «Die 
Festsetzung wird also nur von Symbolen, nicht von deren Bedeutung handeln. Und nur dies ist der 
Festsetzung wesentlich, daß sie nur eine Beschreibung von Symbolen ist und nichts über das Bezeichnete 
aussagt. Wie die Beschreibung der Sätze geschieht, ist unwesentlich»

1
 (пер. с нем.: «Следовательно, 

установление будет относиться только к символам, а не к их значениям. И только то существенно 
для установления, что оно есть только описание символов и ничего не утверждает об 
обозначаемом. Не существенно, как производится описание предложений»)? Словом, не 
подготовило ли данное языковое смешение платформу для аналитической философии? 
Вышеупомянутые примеры английской философской терминологии семантически не поддаются 
анализу, взятые по отдельности, без знания таких базовых романских слов и приставок, как «con», 
«de», «ex», «ferre», «in», «re», «tenir». Приходится их понимать лишь контекстуально и 
конвенционально, т.е. аналитическим путем. 

В связи с этим обстоятельством также примечателен тот факт, что магистральная линия 
англосаксонской философии, в обратном хронологическом порядке до появления аналитической 
философии, проходит через эмпиризм (Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. А. Юм) и номинализм (Ф. Бэкон,  
У. Оккам), полемизируя с идеализмом и реализмом (в указанном порядке), являющимися господ-
ствующими направлениями в континентальной европейской философской традиции. Эмпиризм 
отрицает, как известно, внутреннюю взаимосвязанность явлений, а номинализм рассматривает слова 
просто как языковые выражения без реального значения. Таким образом налаживалась 
гносеологическая основа для понятийного атомизма и семантического нигилизма аналитической 
философии, переносящей дискурс в плоскость пропозиций. Спрашивается, не лежало ли в основе 
развития англосаксонской философии вышеописанное удивительное отсутствие внутренней 
целостности самого языка, на почве которого сформировалась данная философская традиция? 

Несмотря на это многовековое стремление к обособлению понятийного аппарата от 
семиотического начала и контекстуальной взаимообусловленности входящих в него частей, слово 
все-таки сохраняет свою необособленность от осмысленного значения конкретной ситуации, даже 
тогда, когда оно используется в современном научном английском языке.  

                                                 
1
 Wittgenstein L. Werkausgabe Band I, «Tractatus logico-philosophicus». – Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1995. 

– S. 21. 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D1%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BC%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Аналитическая философия, так же как логический позитивизм, эксплицитно даже 
отказывается от смысла, считая, что «6.4.1 Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist 
alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so 
hätte er keinen Wert»

1 
(пер. с нем.: «6.4.1 Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как 

оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и 
была, то она не имела бы никакой ценности»). Соответственно, аналитическую философию прежде 
всего интересует квантифицируемые предметы, объективная конфигурация (однозначные 
соотношения) которых находит свое адекватное выражение в формальном языке в логически 
очищенных пропозициях, в которых смыслу не позволено отклониться от определенного значения, 
отраженного в их логической структуре. Таким образом происходит отбор материала для 
естествознания, в процессе которого аналитическая философия берёт на себя функции 
«надзирателя»: «Применительно к взаимоотношению философии и эмпирической науки показано, 
что философ не тот, кто поставляет умозрительные истины, конкурирующие с гипотезами науки, и 
не тот, кто предлагает априорные суждения относительно обоснованности научных теорий; но что 
его функция заключается в том, чтобы прояснять пропозиции науки, раскрывая их логические 
взаимосвязи и определяя встречающиеся в них символы»

2
. Подобное ограничение поля 

деятельности философии дает, таким образом, повод полагать, что не только «Die Wissenschaft 
denkt nicht»

3
 (пер. с нем.: «наука не мыслит»), но что и философия не мыслит. 

Чтобы продемонстрировать различие между «значением» и «смыслом», можно указать на то, 
что «значение» отвечает на вопрос «Что?», а «смысл» на вопрос «Для чего?». «Значение» – 
центральное понятие для дисциплин, которые, по классификации Канта, обобщаются 
собирательным понятием «теоретическая философия». «Смысл» является основополагающим 
понятием в этике и эстетике, а потому входит в сферу «практической философии», если исходить из 
кантовской классификации философии.  

С документированного начала западной философии наблюдается стремление к подчинению 
ее практической стороны («смысла») её теоретической структуре («значению»). Представление 
Платона о том, что обладание знанием имплицитно ведет к правильному поведению, преобладало в 
философии вплоть до XIX века, не встречая серьезного сопротивления вплоть до переворота, 
произведённого А. Шопенгауэром, утверждавшим, что мыслительный аппарат не только находится 
в зависимом положении по отношению к «трансрациональному» (слово заимствовано у 
С. Л. Франка), а даже является производным от последнего. Эта тема, впоследствии развернутая в 
философии Ф. Ницше, иллюстрируется противостоянием аполлонического и дионисического начал. 
Этот шопенгауэровский переворот был настолько велик, что ни А. Шопенгауэр, ни Ф. Ницше не 
смогли до конца осмыслить весь его радикализм и продолжали придерживаться сократовской 
традиции гегемонии знания, то есть по-прежнему подобно скептику, не сомневающемуся в 
скептицизме, отрицая первенство теоретического познания, все-таки искали последнюю истину 
среди собственных философских выводов. Эти два философа, разоблачив всеохватывающие 
требования рационализма, сами соблазнились их чарами и сформулировали свой догмат в виде 
шопенгауэровского пессимизма (отказа от смысла) и ницшеанского учения о вечном возвращении. 
Освободив смысл от мертвой схватки обособленного значения, они вновь прибегли к авторитету 
однозначной истины, т.е. к значению без смысла. Чем объяснить отсутствие известной философской 
дискуссии об этом удивительном и парадоксальном подходе этих двух великих философов к 
собственным философским представлениям? Может быть, тем, что их читатели тоже не верят в 
саму возможность такого переворота, совершенного А. Шопенгауэром? 

Когда даже самые радикальные критики платоновского интернализма на деле отреклись от 
своего откровения, философская мысль на поле феноменологии, неокантианства, позитивизма, 
аналитической философии и прочих направлений теоретической философии (среди которых 
прагматизм, унаследовавший шопенгауэровскую внутреннюю амбивалентность, отчасти является 
исключением) вновь стала рассматриваться в качестве нежелательного аспекта субъективности.  

Понятийные элементы выделяются своим смыслом в рамках определенных смысловых 
контекстов. Нет четкой грани между именем и предложением в том, что и именем и предложением 
являются смысловые единства, входящие в смысловой контекст. Если уподоблять имя точке, можно 

                                                 
1
 Wittgenstein L. Werkausgabe Band 1, «Tractatus logico-philosophicus». – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. 

– S. 82. 
2
 Айер А. Дж. Язык, истина и  логика. – М.: Канон+, 2010. – С. 10. 

3
 Heidegger M. Was heisst denken? – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1954. – С. 4. 
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сказать, что нет точки без вектора. Нет абсолютной точки (т.е. простого имени без смысла), в связи с 
тем, что нет «чистой» точки, расположенной вне контекста, который, в свою очередь, немыслим без 
своего смысла. Получается, что нет простых предметов, явлений, понятий, знаков, слов, выражений, а 
лишь взаимосвязанные выделенные элементы смыслового целого, не подлежащего однозначному 
анализу. Словом, нет простых понятийных координат на фоне абсолютной конфигурации мира. 
Соответственно, «[…] вне адекватного знания целого нет и знания части»

1
. Нет чистой ноэмы (говоря 

языком А. Ф. Лосева), и невозможно выйти из сферы семены, чтобы найти простую ноэму. Как не 
абстрагировать, корни гуссерлианской яблони все-таки произрастают из конкретной семантики 
символического личного толка и производят каждый раз новые плоды с другим символическим 
личным толком, даже когда речь идет о субъекте, создававшим ноэматический образ.  

Метафорический онтологический вывод: все понятийные элементы мира текут в постоянно 
преобразующейся реке концептуальных смыслов, где смысловые элементы всё время вновь и вновь 
подвергаются взаимному обусловливанию, переформатируя друг друга (именно друг друга, а не 
форму друг друга, так как нет формы, отдельной от понятийного элемента, с которым можно было 
бы его сравнивать, и т.п.). Подобно тому, как «2.172 Seine Form der Abbildung aber kann das Bild 
nicht abbilden […]

2
» (пер. с нем.: «2.172 Однако свою форму отображения картина отображать не 

может»), смысл смыслового контекста не сообщается самим смысловым контекстом, но его можно 
по-новому открыть в рамках нового смыслового контекста: «Смысл – не то, что можно открыть, 
восстановить и переработать; он – то, что производится новой машинерией»

3
. 

С одной стороны, все явления определяются творческим понятийным выделением, а с другой, 
всеми нашими понятиями являются выделения уже выделенного. Получается, что наш мир, 
являющийся результатом выделения выделенного, устаревает благодаря всё новым и новым 
интерпретациям. Мир всё время является полем «понятийного каннибализма», что ведет ко всё 
более и более сложным смысловым отношениям. Кажется, что это обстоятельство ускользнуло от 
Ницше при формировании его концепции вечного возвращения мира. Мир никогда не 
возвращается, но он всё время стар по-новому. The past is never dead, it is not even past

4
 (пер. с англ.: 

«Прошлое не бывает мертво – это фактически уже не прошлое»).  
Итак, мы движемся, как двигались наши предки и как будут двигаться наши потомки, в 

непреодолимой эпигонии по отношению к понятийной картинности предшествующих поколений, в 
связи с тем, что «Die Entschlossenheit, in der das Dasein auf sich selbst zurückkommt, erschließt die 
jeweiligen faktischen Möglichkeiten eigentlichen Existerens aus dem Erbe, das sie als geworfene 
übernimmt. Das Entschlossene Zurückkommen auf die Geworfenheit birgt ein Sichüberliefern 
überkommerner Möglichkeiten in sich, obzwar nicht notwendig als überkommener»

5
 (пер. с нем.: 

«Решимость, в которой присутствие возвращается к самому себе, размыкает всякий раз 
открывающиеся фактичныие возможности, исходя из наследия, которое она, как брошенная, 
принимает. Решительное возвращение назад к брошенности таит в себе себе-предание 
наследованных возможностей, хотя не обязательно в качестве наследованных»).  

В этом, говоря языком М. Хайдеггера, заключается историчность в понятийной плоскости. 
Мир разыгрывается, однако, не только предопределенным, «историчным» образом, но и 
мгновенным переходящим образом и, таким образом, постоянно обновляется своим наследством, 
при том, что новые понятия создаются, исходя из комбинаций ранее встречаемых элементов, – 
обстоятельство, лежащее в основе следующего высказывания Д. А. Юма: «Nor will this liberty of the 
fancy appear strange, when we consider, that all our ideas are copy’d from our impressions, and that there 
are not any two impressions which are perfectly inseparable»

6
 (пер. с англ.: «Эта свобода фантазии не 

покажется нам странной, если мы примем во внимание, что все паши идеи скопированы с наших 
впечатлений и что нет двух впечатлений, которые совершенно не поддавались бы разъединению»).  

В то время как новые понятийные структуры образуют ростки на существующих ветвях 
понятийного дерева, мир не знает точного отождествления, тождественного понятийного повторения 
в строгом смысле, а развертывается путем органической переработки собственной целостности. 

                                                 
1
 Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека, «Предмет знания». – СПб.: Наука, 1995. – С. 259. 

2
 Wittgenstein L. Werkausgabe Band I, «Tractatus logico-philosophicus». – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. – 

S. 16. 
3
 Делёз Ж. Логика смысла. – М.: Академический проект, 2011. – С. 99. 

4
 Faulkner W. Requiem for a nun, Act 1, sc. 3., 1951.  

5
 Heidegger M. Sein und Zeit. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. – S. 383. 

6
 Hume D. A treatise of human nature. – Oxford : Clarendon Press, 1978. – P. 10. 
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Всемирный змей скандинавской мифологии Ёрмунганд, неустанно пожирающий самого себя, служит 
здесь народной иллюстрацией непрекращающегося самоперевоплощения понятийного мира.  

Совершенно обособленный предмет – утопическая иллюзия, так как выделенное явление может 
встречаться только контекстуально: «Der Bezeugscharakter der Bewandtnis, des „mit...bei...“ deutet an, 
daß ein Zeug ontologisch unmöglich ist. Zwar mag nur ein einziges Zeug zuhanden sein und das andere 
„fehlen“. Darin aber bekundet sich die Zugehörigkeit des gerade Zuhandenen zu einem anderen. Der 
besorgende Umgang kann überhaupt nur Zuhandenes umsichtiges begegnen lassen, wenn er so etwas wie 
Bewandtnis, die es je mit etwas bei etwas hat, schon versteht

1
 (пер. с нем.: «Релятивный характер имения-

дела, его «с чем… в чем» означает, что одно средство онтологически невозможно. Конечно, под рукой 
может быть лишь одно единственное средство, а других «недостает». Здесь, однако, дает о себе знать 
принадлежность как раз подручного другому. Озаботившееся обращение способно вообще дать 
подручному в усмотрении встретиться, только когда оно уже понимает нечто подобное имению-дела, 
которое всегда с чем-то в чем-то»), и в связи с тем, что контекст не может сохраняться в неизменном 
виде для точной передачи (коммуникации) или просто оставаться тем же в памяти.  

Далее, не только у вышеперечисленных элементов, но и у контекстов нет четких границ, нет 
определенных начала или конца. Следует еще обратить внимание на необособленный характер 
понятийных свойств предмета: «Каждый цвет, каждый звук, каждое вкусовое качество уже 
несомненно обладает мифическим свойством. Так краски кажутся холодными, теплыми, жесткими, 
мягкими, звуки – острыми, тяжелыми, легкими, задушевными, строгими и т .д. «Мифическая 
отрешенность», таким образом, есть форма в высочайшей мере универсальная; и нет ни одной 
вещи, которую мы воспринимали бы только как голое и отвлеченное понятие»

2
, обстоятельство, 

которое в последствии ляжет в основу того, что «все вещи нашего обыденного опыта – мифичны; и 
от того, что обычно называют мифом, они отличаются, может быть, только несколько меньшей 
яркостью и меньшим интересом»

3
.  

В рамках контекстуального целого возможно условно выделять отдельные контексты, в 
которых выделяются отдельные явления, при том, что смысл отдельного выделенного предмета не 
обособляем, а обусловлен мгновенным контекстом, в который предмет входил. Именно «входил», а 
не «входит» в связи с тем, что новое рассмотрение уже выделенного предмета возможно только в 
рамках смыслового контекста, отличающегося от предыдущего, в том числе, если речь идет об 
одном и том же выделяющем индивидууме.  

При припоминании новое выделение отождествляется с предшествующим и в какой-то 
степени его объемлет, но полное отождествление не может достигаться из-за постоянного 
преобразования контекстуального целого. «Таким образом, не только нельзя дважды войти в одну и 
ту же реку, но нет и того, кто мог бы дважды попытаться это сделать»

4
, в связи с тем, что «De cette 

survivance du passé résulte l’impossibilité, pour une conscience, de traverser deux fois le même état. Les 
circonstances ont beau être les même, ce n'est plus sur la même personne qu'elles agissent, puisqu'elles la 
prennent à un nouveau moment de son historie. Notre personnalité, qui se bâtit à chaque sans cesse. En 
changeant, elle empêche un état, fût-il identique à lui-même en surface, de se répéter jamais en profondeur. 
Ce est pourquoi notre durée est irréversible. Nous ne saurions en revivre une parcelle, car il faudrait  
commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi»

5
 (пер. с фр. «Из этого сохранения прошлого 

вытекает невозможность для сознания дважды пройти через одно и то же состояние. Пусть 
обстоятельства будут теми же, но действуют они уже не на ту же самую личность, ибо они застают 
ее в новый момент ее истории. Наша личность, строящаяся в каждое мгновение из накопленного 
опыта, постоянно меняется. Изменяясь, она не дает возможность тому или иному состоянию когда -
либо повториться в глубине, даже если оно на поверхности и тождественно самому себе. Вот 
почему наша длительность необратима. Мы не смогли бы вновь пережить ни одной её частицы, ибо 
для этого прежде всего нужно было бы стереть воспоминание обо всем, что последовало затем».

 

Сходство принимается как тождество благодаря возможности одинакового обозначения в виде «это 
(выделенное) – это (последующее выделенное)». В строгом смысле нет того же самого выделения, 
так как то же самое выделение является выделенным выделения, то есть другим выделением. 

                                                 
1
 Heidegger M. Sein und Zeit. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. – S. 353. 

2
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3
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4
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5
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Summary 
Lindgren M. Sense and Meaning  

All concepts are based on sense; all definit ions are generated and formed by sense. Conceptual elements are 

distinguished by their sense within specific contexts of sense. Further, there is no clear distinction between names 

and propositions, in the sense that names and propositions constitute semantic unities included in certain contexts 

of sense. Accordingly, there are no simple ob jects, phenomena, concepts, symbols, words or expressions, only 

integrated elements of a semantic whole that cannot become an object of an unambiguous analysis. All phenomena 

are defined by creative conceptual isolation, despite the fact that all of our concepts are definitions of already 

defined items. Our conceptual framework is always old in new ways. There is  no completely isolated subject, 

since a defined phenomenon can only occur contextually. With in the contextual whole , it is conditionally possible 

to allocate separate contexts in which certain events are defined, though, it is not possible to isolate the sense of a 

single selected object.  
Keywords: defin ition, proposition, meaning, concept, object, sense, context, element. 
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КОНСТРУКТИВІСТСЬКЕ БАЧЕННЯ ДЕІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ПІЗНАННЯ 

 
Стаття є начерком покрокового проекту деідеологізації процесу пізнання. Чотир и кроки у перебігу 

процесу деідеологізованого пізнання репрезентує його конфігурація, що полягає в організації цього процесу 

відповідно до можливості його "демонтажу", що є розвитком попперівської концепції фальсифікації. 

Радикально конструктивістська програма ревізії епістемології набуває подальшої радикалізації через 

дискретизацію шляхом визначення в проекті деідеологізації пізнання, побудованому на її засадах, 

конкретних кроків його перебігу. В ході пояснення останнього кроку деідеологізації пізнання визначено  

критерії, що специфікують освіту стосовно інших способів конструктивного оперування знанням.  

Ключові слова: деідеологізація, знання, конструктивізм, пізнання, проект, процес. 

 

Відповідно до сучасних тенденцій переосмислення статусу епістемології варто говорити про 
існування широкої програми деідеологізації пізнання.  Ця програма реалізується, зокрема: у 
критиці нормативності епістемології щодо інших царин пізнання та її дослідження як такої, де 

«покладено край диктату нормативності позитивістського взірця» [5, с. 236]; у відмові в межах 
філософії від дистинкції між нормативними і позитивними науками – дистинкції, що виникає 
через радикальне розмежування оцінних і позитивних тверджень за зразком позитивістської 

філософії науки [див.: 1, с. 257]; нарешті, у відході в межах нелінійної науки від фундаменталізму 
науки лінійної, який полягав у пошуках законів, які утворюють незмінну сутність явищ, незалежну 
від процесу дослідження і самого дослідника  [див.: 3, с. 178-179]. 

У цьому контексті пропонуємо конфігурацію процесу деідеологізації пізнання, виконану в 
конструктивістській описовій техніці. Для оформлення цієї структури радикалізацію опозиції 
«ідеологізація – деідеологізація» використано концепти «діалектики» Карла Маркса та 

«комунікативної раціональності» Юрґена Габермаса. 
Структура процесу деідеологізації пізнання бачиться нам чотиристадійною: 
– усвідомлене незнання; 

– усвідомлення власного досвіду як знаного; 
– співвідносність досвідів суб’єктів пізнання як критерій «істинності» знання;  
– виробництво нового знання.  

Усвідомлене незнання вважається засадою усвідомлення значення негативної евристики у 
науковому дослідженні. Усвідомлення власного досвіду як знаного показано на прикладі спроби 
пов’язати діалектику з досвідом. Співвідносність досвідів суб’єктів пізнання як критерію 

«істинності» знання обґрунтовано аналізом концепцій, що актуалізують діяльнісний зміст 
пізнання, похідних від ідеологічних і антиідеологічних настанов. Виробництво нового знання, 
виходячи з вимоги його деідеологізованості, проаналізовано через співвідношення репрезентації 

та інтерпретації, конкретності та загальності в наукових пошуках.  
Негативна евристика в науковому дослідженні. 

Перед тим, як висунути перші гіпотези щодо досліджуваного (чи постулати до побудови 

теоретичної системи), потрібно визначити: а що, власне, досліджується? Те, що принципово 
придатне для дослідження, згідно з «традиційним сценарієм епістемології» [9, с. 14], прийнято 
називати світом, реальністю, або дійсністю. Тут для відповідного позначення ми дотримуватимося 

поняття «реальність» через прозорість його етимології, вкоріненої в латині. Ми свідомо уникаємо 
використання поняття «дійсність» через його походження від того самого кореня, що лежить в 
основі слова «дія». Відповідник «дійсності», скажімо, в англійській мові – «actuality» – структурно 

споріднений з латинським «actus», а, отже, з англійським «action». Причину, чому з 
конструктивістської епістемологічної позиції (або з позиції так званого «радикального 
конструктивізму») варто розмежовувати те, що принципово придатне для дослідження як станів 

чогось (лат. «realis») від дій щодо чогось, ми деталізуємо далі.  
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Отже, обмеження цього принципово придатного для дослідження об'єкта і предмета полягає 
у відмежуванні від того, що у цій справі дослідження досліджуватися не буде. Дослідником 
(насправді – спільнотою дослідників) виконується один із перших кроків – визначення нехтуваних 

у ході дослідження об’єктів і визначення нехтуваних параметрів досліджуваного об’єкта. Про цей 
крок ідеться як про «один із перших», бо до комплексу процедур, якими започатковується 
дослідження, також входить і свідоме протиставлення дослідника досліджуваному, що 

співвідноситься з традиційним радикальним розмежуванням суб’єкта і об’єкта (та із не менш 
традиційною, але не такою класичною, настановою на перехід від аналізу відношення «суб’єкт-
об’єкт» у вигляді опозиції до спроб побудувати між ними градієнти різного ступеня детальності), 

та виокремлення в об’єкті предмета дослідження, і в самій процедурі визначення. 
Всі перелічені кроки – свідчення негативності евристики дослідника, адже за їх виконання 

об’єкт дослідження постає як те, чим він не є. Це справедливо з огляду на те, що позитивно 

говорити про об’єкт цілком можна лише на стадії певної його позитивної опрацьованості. 
Деталізація параметрів предмета дослідження, що постав після протиставлення пізнання й 
пізнаваного та після визначення нехтуваних у дослідженні параметрів, є позитивною евристикою, 

але започатковується вона виявленням проблеми. Проблема виникає у вигляді ситуації наявності 
кількох задовільних взаємовиключних припущень [див.: 4, с. 750-751].  

Постановка та розв’язання проблеми також входить до комплексу негативної евристики: 

виникнення суперечності між робочими припущеннями передбачає наступне усунення такої 
суперечності через відмову від деяких із них. Оскільки свідченням наявності проблеми є 
конкуренція суперечливих, але робочих на момент її виникнення тверджень, то навіть після 

вибору одного з них та відкидання решти, у тих, хто був відлучений від вибору (або не залучений 
до нього) може виникнути спокуса повернутися до полеміки щодо ймовірної більшої 
життєздатності чи ефективності відкинутих тверджень. Тому конструктивізм, для якого реальність 

побудов пов’язана з їх ефективністю, годиться для перегляду вже розв’язаної проблеми.  
Крім того, проблема постає наслідком усвідомлення дослідником власного незнання 

досліджуваного, що є виявом діалектичності взаємодії позитивної та негативної евристик у 

пізнанні: усвідомлення як відкриття стосується позитивної евристики, незнання як невідповідність 
фіксованої ситуації досвіду наявності знань належить до евристики негативної.  

Евристичне значення діалектики з позиції конструктивізму. 

Cучасне відповідальне розуміння діалектики з погляду антиідеологічності наукових 
розробок не має фіксуватися на конкретній філософській традиції, в якій концепт діалектики або 
винаходився, або застосовувався в теоретичних чи ідеологічних розробках. Тут ідеться про 

настановчу перспективу традиції геґельянства, що постає у вигляді так званої матеріалістичної 
діалектики Карла Маркса та її інтерпретацій – від декларативних Енґельсових до практично 
втілюваних (ленінізм, маоїзм, чучхейство та інші авторитарні ідеологізації).  

Найдоречнішим описом засад пізнання як конструктів є використання діалектики у 
наскрізному щодо традиції її розумінні. Така «усереднена», дерадикалізована діалектика може 
трактуватись як похідна від досвіду, на відміну від її розуміння як фундаментального 

організаційного (в тому числі й щодо досвіду) принципу – розуміння, що перетворило її майже на 
лайку. Діалектика позиціонує дослідження принципово досліджуваним, пізнання – пізнаваним, 
знання – знаним. Дерадикалізована діалектика, діалектика позаідеологічна – одна зі стратегій 

опису реальності. Вона не вважає реальність власним придатком відповідно до тези «якщо 
реальність не відповідає моїй логіці, то тим гірше для реальності».  

Похідний характер діалектики, її зв’язок із досвідом можна зрозуміти за аналогією з 

конструктивістським обґрунтуванням натурального числа. Концепт натурального числа в 
конструктивістській математиці та конструктивістській теорії пізнання (збіжність цих напрямів за 
іншими параметрами, крім їх назви та позиції щодо обґрунтування натурального числа , нас поки 

що не цікавлять) виводиться з досвіду спостереження певних матеріальних об’єктів , локалізованих 
певним чином один щодо одного та можливості їх релокалізації, оперування ними фізично 
(переміщенням, розбиттям тощо) та формально (їх обчисленням, побудовою формальної системи 

навколо досвідів, пов’язаних із такими об’єктами) [див.: 6, с. 23-24; 10, с. 160-175]. Діалектику за 
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цим зразком можна вивести, приміром, із досвідів спостереження адаптації живого організму до 
середовища через випрацювання корисних ознак, або через набуття каменем обтічної форми 
внаслідок тертя в лінії прибою, або через набуття краплею рідини, що рухається у повітряному 

середовищі, аеродинамічної форми внаслідок опору цього середовища.  
Враховуючи ймовірність заснованості ідеї діалектики на конкретних досвідах, пов’язаних із 

чуттєвістю, ми позбавляємо її ідеологічного змісту, якого вона набула у зв’язку з її використанням 

для обґрунтування стратегій реалізації прожектерських марень у вигляді, приміром, радянських 
інженерних та економічних авантюр: від командно-планової економіки до зміни течії рік Сибіру. 
Тобто марксистська діалектика надмірна, незважаючи на декларований принцип переходу 

кількісних змін у якісні, в межах якого вводиться поняття міри як межі кількісних змін, подоланням 
якої досягається нова якість того, що змінюється. Надмірність марксистської діалектики полягає в 
тому, що згадана міра не належить світові, а нав’язується йому, організовує його відповідно до 

забаганок організатора, критерієм втілюваності яких є сам факт їхнього втілення. Тож проект, який 
стикається з труднощами «практичної» реалізації, навіть несумісними з його доцільністю, може 
продовжувати вважатися втілюваним, оскільки критерієм його втілюваності є така конфігурація 

реальності, якої буде досягнуто в ході реалізації проекту її перетворення.  
Марксистська діалектика не спрямована на трансгресію, бо межі встановлює не в реальності 

й не в її описах, а на рівні універсального принципу, вираженого у трьох відомих законах 

діалектики: єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, заперечення 
заперечення. Спиранням на штучну настанову, що слугує не стільки для пояснення, якільки для 
специфікації світоглядного підходу, страждає значна кількість континентальних філософій. 

В авторитаристських інтерпретаціях марксизму штучні вихідні настанови перетворилися на гасла, 
за якими було визнано реальність. «Перетворення реальності» відповідно до реальності гасел було 
визнано практичною діяльністю. Пропонуючи трактувати діалектику як похідну від досвіду, ми 

доходимо висновку про неодмінність її визначення через поняття, пов’язані з умовами можливості 
виникнення досвіду, якими передусім є простір і час. За ситуації виокремлення в досвіді чуттєвого 
та раціонального рівнів, часово-просторові сприйняття ми відносимо до рівня чуттєвого, тоді як 

просторовість раціонального досвіду постає у вигляді сенсомоторних і просторових асоціацій, а 
його темпоральність задається цілевизначенням. Отже, для надання діалектиці евристичного 
потенціалу потрібно задати простір для її застосування та мету такого застосування, замість того, 

щоб добачати у ній принцип цілевизначення та перебіг просторових взаємодій. 
Межі деідеологізуючого потенціалу комунікативної раціональності.  

На підставі критики есенціалізму та голізму стало зрозуміло, що виробництво, збереження, 

верифікація та передача знання в ході пізнавальних практик забезпечується саме комунікацією. 
Тому доречним буде визначити межі деідеологізуючого потенціалу цього чи не найплюралі-
стичнішого підходу до проблеми прийняття рішень, методологія якого, на перший погляд, пасує до 

використання щодо виробництва знання. Йдеться про концепт комунікативної раціональності 
Юрґена Габермаса. Ми порівняємо перспективу, похідну від його настанов, із концептами двох 
підходів, які ми вважаємо ідеологічними. Перший із цих концептів – комуністична суспільно-

економічна формація Карла Маркса, другий – інтерсуб’єктивність Едмунда Гусерля. Обидві 
концепції сформувались у континентальній філософії предсавниками шкіл, у розробках яких не 
рефлексуються основоположення підходів, довкола яких ці школи сформувалися. Крім того, 

інтерпретації марксизму буквально лягли в основу низки політичних ідеологій.  
Виникнення концептів типу «відкритого суспільства» [7; 8] та «вільного світу» [12, с. 265] 

започаткувало лінію досліджень, які пов’язані з плюралістичним поглядом на знання. Цих 

досліджень стосується і згадане раніше розуміння проблеми, і наші попередні спроби підведення 
досвідного базису під винайдення діалектики як евристичного методу. Ідея плюралізму, 
одержимість якою свого часу вразила філософію, пов’язана передусім із настановою на те, що 

голос кожного має бути почутий, а належно артикульовані інтереси – враховано [див.: 11, с. 286-
324]. Схоже, що у концепті комунікативної раціональності та теорії комунікативної дії Юрґена 
Габермаса ця настанова набула найвищого ступеня розробки.  

Подібність до комунікативної раціональності можна знайти у широкому спектрі концептів, 
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пов’язаних зі спільнотами людей – взяти хоча б комуністичну суспільно-економічну формацію 
авторства радянських марксистів, або ідею усвідомленої тотожності світу Я та Інших як властивість 
ситуації інтерсуб’єктивності, що, за Едмундом Гусерлем, забезпечує можливість порозуміння [див.: 

2, с. 125-129]. Спільним у цих підходах є деіндивідуалізація індивіда. У концепції Гусерля простір 
дії індивіда обмежений диктатом мимовільності у сприйнятті [див.: 2; с. 135, 194-197, 274-281] й, 
отже, засадами порозуміння. В авторитаризовчих марксизмах за консенсусом стоїть ідентифікація  

індивідів. У Габермаса раціональністю, посталою у вигляді порціювання участі в діалогові через 
дослуховування до інших, відмінність між учасниками корелюється через співвідношення 
аргументації та критики у вигляді: «кожен – за здібностями, кожному – за потребами». Удавана 

довільність у веденні діалогу тут важко співвідноситься з тим, що навіть суб’єктивне уявлення  про 
ступінь авторитетності одного співрозмовника з боку іншого важко раціоналізується та формується 
хоча б із зовнішнього вигляду чи меметичного «body language». Так, Габермас вживає слушні слова, 

здатні якщо не потішити конструктивіста, то привернути його увагу. Він говорить і про реальність, і 
про проективно-конструктивне ставлення до неї, навіть визначає її, уникаючи онтологічних 
тверджень – говорить про неї як про соціальну (у випадку ідеальної комунікативної спільноти 

Габермаса соціальність можна ототожнити із консенсуальністю, а реальність консенсусу – 
реальність сконструйована), нарешті, підкреслює активність суб’єкта соціальних стосунків. 
Істотним досягненням теорії комунікативної дії, на відміну від підходів, у межах яких ідеали 

декларуються як принципово досяжні, що демонструє їх як ідеологічні системи, є визнання за 
ідеалами операційної вигоди на зразок ідеалізацій теоретичного рівня пізнання, де ідеалізації 
вводяться не для того, щоб утілити їх у реальність в ідеальному вигляді, а для того, щоб 

організувати проекти розв’язання нагальних проблем найефективніше. 
Репрезентація та інтерпретація в процесі виробництва деідеологізованого знання. 

Якщо мета дослідження – «приріст знання», то об’єкт дослідження має бути презентований 

як такий, значна частина певних істотних аспектів якого невідома дослідникові. Але презентація 
за визначенням – це представлення вперше, демонстрація унікального. За об’єктом не обов’язково 
визнавати невідомі суттєві аспекти. Отже, в об’єкті дослідження чи пізнання має бути наявна 

певна частина аспектів, заздалегідь відомих дослідникові. Сукупність таких «відомих» 
дослідникові аспектів становить той комплекс знань, що передбачає «приріст» знань, які 
«виробляються» в ході дослідження. Про відношення відомого до структури об’єкта дослідження 

варто говорити як про репрезентацію , або повторне представлення того, що вже було 
представлене. Між презентацією та репрезентацією спостерігається та сама відмінність, як між 
створенням і відтворенням: створене – це зроблене вперше, а відтворене – за зразком. Створене ще 

має бути продемонстроване спільнотам фахівців і споживачів, верифіковане чи відкинуте. 
Відтворене придатне до тиражування: робота з відтворення починається тоді, коли прогнози щодо 
результатів не обіцяють несподіванок. Принаймні, несподіванок таких, які би змусили виконувати 

проектні роботи з підготовки унікального до запуску в серію з чистого аркуша. 
Вибудовуування градієнта конкретизації дослідження від дослідження філософського через 

дисциплінарне чи галузеве до case study-дослідження демонструє відмінність між репрезентаціями 

та інтерпретаціями. Екстремуми цієї градації – найзагальніший рівень дослідження, яким є 
дослідження філософське, та найконкретніший рівень – case study-дослідження, покладаються, 
відповідно, на стратегії інтерпретації та репрезентації. Говорячи про градієнт конкретизації 

досліджень, варто зауважити, що case study-дослідження на ньому розташовуються далі від 
досліджень дисциплінарних або галузевих і філософських. Річ у тім, що передача та засвоєння 
знання в царині case study відбувається інакше, ніж у царинах дисциплінарності й галузевості та 

філософії. Орієнтація на конкретні кейси у передачі способів ефективної дії – це, по суті, тренінг. 
Дотримання  послідовності дій, що мала успіх у ситуації, подібній до тієї, що передбачає 
розв’язання, покладається на стратегію репрезентації чи відтворення. Очевидно, що повною мірою 

методологія рефлексується лише на рівні філософського дослідження, тому повноцінне 
оперування у дисциплінарних і галузевих царинах вимагає відповідної філософської освіти для 
набуття так званого «критичного мислення». Ключовим поняттям тут є «освіта» та її відмінність 

від тренінгу: освіта покладається на стратегії створення для надання інструментарію та навичок 
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інтерпретації; тренінг спирається на відтворення та на випрацювання моторики із репрезентації.  
Звідси випливає, що створення іструментарію для виробництва деідеологізованого знання в 
інтерпретативний спосіб і є освітою.  

Висновки.  

До комплексу процедур, якими започатковується дослідження, належать: 
– свідоме протиставлення дослідника досліджуваному,  розмежування суб’єкта і об’єкта; 

– визначення нехтуваних у ході дослідження об'єктів і визначення нехтуваних параметрів 
досліджуваного об'єкта; 

– виокремлення з об’єкта дослідження його предмета; 

– визначення в найширшому розумінні.  
Деталізація параметрів предмета дослідження – частина позитивної евристики. 
Ця деталізація починається з усвідомлення проблеми. 

Постановка проблеми через усвідомлене незнання та її розв’язання шляхом відмови від усіх 
крім одного суперечливих тверджень, які її формують, це вияв негативної евристики.  

Отже, позитивна та негативна евристика постають у дослідженні в діалектичній єдності. 

У зв’язку зі спробами організації реальності відповідно до ідеологічних настанов 
авторитаристських інтерпретацій марксизму поняття «діалектика» набуло негативних конотацій. 

Інтерпретація діалектики як загального принципу, похідного з аналізу даних чуттєвого 

досвіду, деідеологізує її, виявляючи евристичний потенціал і методологічний зміст у контексті 
конструктивістських пізнавальних і дослідних практик. 

Досягненням теорії комунікативної дії, на відміну від підходів, у межах яких ідеали 

декларуються як принципово досяжні, що демонструє їх якості ідеологічні системи, є визнання за 
ідеалами операційної вигоди: ідеали тут постають ідеалізаціями – вони вводяться не для того, щоб 
утілити їх у реальність в ідеальному вигляді, а для того, щоб організувати проект розв’язання 

нагальних проблем у найефективніший спосіб.  
За ступенем конкретизації дослідження можна виокремити такі його етапи: 
– дослідження філософське як найзагальніше; 

– дослідження дисциплінарне чи галузеве; 
– case study-дослідження.  
Комунікативний та соціальний аспекти цих «досліджень» дозволяють говорити про них як 

про етапи: будь-якому конкретному дослідженню властиві потенціали конкретизації чи 
узагальнення, але й дослідження будь-якого визначеного рівня конкретності-загальності базується 
на та співвідноситься із дослідженнями інших дослідницьких соціальних груп. 
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Summary 

Pietukhov A. Constructivist View on Deideologisation of Knowledge.  

This article is a rough draft to the project of deideologisation of knowledge made in constructivist techniq ue. 

Despite of numerous project-like speculations around revision of epistemology and its relation to the processes of 

knowing and learning, there is lack of attention to projectivity and processuality not only of knowing, learning, 

understanding, cognitioning etc., but of their descriptions as well. So the point is not only to revise epistemology or the 

cases of its revision but to revise the principle possibility of revision itself. It takes us to Popperian-kind perspective on 

non-ideological knowledge and its accomplishing which appears in admission of principle possibility of cognitive 

perspective demolishing itself as a criterion of viability and competitivity of cognitive project meant to be realised 

according to this perspective. The deideologisation of knowledge considered as process, which runs contemporaneous 

to acknowledged ability of its demolition. The configuration of the process of deideologisation of knowledge 

considered as foursqared. First side of this process which also can be described as it's first step is "conscious non-

acquaintance" which explicated through negative heuristics here in the first chapter. Next step in deideologisation 

which is "conscious of own experiences as something known" explained around a hint on empirical foundations of 

dialectics. Explanation of the third step in deideologisation which is "correlation between experiences of cognizants as 

a criterion of "truth" or "workability" of knowledge" based on the concept  of communicative rationality. The final step 

of deideologisation of knowledge which is "production of new knowledge" is described through distinction between 

representations and interpretations in cognition. Every step of deideologisation of knowledge process corresponds to 

the proper chapter.  
Keywords: cognition, constructivism, deideologisation, knowledge, process, project. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ 
 

Осмислюється проблема “інноваційності” сучасної науки. У центрі уваги автора – основні способи 

визначення цього поняття, виходячи з розуміння “інноваційної діяльності”. Автор пропонує пояснення 

взаємозв’язків між інновацією та евристиками як різними аспектами когнітивних досліджень. 

Обгрунтовується думка, що інноваційність є неодмінною, базовою властивістю сучасної методології 

науки, поруч із нелінійністю, синергетичністю, евристичністю, емерджентністю. Досліджуються два 

найпоширеніші евристичні методи – «евристика доступності» та «мозковий штурм» як такі, що мають  

спільну природу з інноваційністю наукової діяльності. Також аналізуються особливості методології 

сучасних наукових досліджень з урахуванням інноваційності та евристичності як основних характеристик 

дослідження складних комплексних проблем. Інновація визначається як характеристика нових способів 

побудови методології. Пропонується порівняння інновації з іншими формами наукових досліджень.  

Ключові слова: евристика, інновація, метод, методологія, пізнання, сучасна наука . 

 

Постановка проблеми. Феномен інновацій в сучасному соціогуманітарному пізнанні 

набув рис, важливих для опису змін у системі наукової раціональності, філософії науки в 

цілому. Явище, котре описується терміном «інновація» постає однією з умов можливості 

трансформації взаємозв’язків у системі «суб’єкт-об’єкт». Інновації – важливий елемент у 

формуванні когнітивних параметрів комунікації (зокрема, наукової), оскільки нерідко 

виникають ситуації, коли доводиться шукати шляхи розв’язання суперечностей в умовах 

інновацій. Актуальність теми полягає в тому, що виявлення методологічної ролі інновацій як 

атрибута розвитку сучасної науки дозволить сформувати осмислене ставлення до контексту 

формування  та можливих шляхів розв’язання складних міждисциплінарних проблем. 

Ураховуючи наявність широкого смислового горизонту тлумачення поняття «інновації», ми 

виходитимемо з аналізу досліджень, які стосуються методологічних і епістемологічних 

аспектів цієї проблеми, залишаючи поза увагою ті виміри, які стосуються етичних, політично-

економічних, біхевіористських питань.  

Аналіз останніх досліджень проблеми. Соціокультурне значення інновацій, а також їхня 

роль з погляду засобу розвитку економіки, досліджувались у працях Б. Санто, Й. Шумпетера, 

А. Князева. З’ясуванню концептуальних, історичних і методологічних аспектів інновацій 

присвятили свої праці В. Кремень, С. Пролеєв, В. Ільїн. Інновації як феномен системи освіти і як 

орієнтир її розвитку досліджували І. Тимошенков, К. Левківський, М. Ліпін, С. Курбатов, 

В. Рябенко. Роль інновацій у контексті культури і проблем ідентичності з’ясовували А. Машталер, 

Г. Ільїна. Інноваційність у сфері міжнародних відносин України аналізувалась О. Микал. 

Формулювання мети і постановка завдання. Метою цього дослідження є з’ясування 

специфіки інновації як істотної характеристики сучасної наукової практики, що в 

методологічному розумінні срямована на розв’язання складних комплектних проблем за умов 

принципової неповноти знання суб’єкта. 

Виклад основного матеріалу. Коли йдеться про інновації, під якими в сучасній літературі 

розуміють процес змін у різних сферах соціального життя, що характеризуються відкриттям, 

виявленням якихось нових якостей, відмінних від традиційного, зразкового [5], то це 

наштовхує на розмисли щодо того, як потрібно ставитися до цих нових якостей та який смисл 

вони несуть із погляду нового суб’єкт-об’єктного зв’язку, опосередкованого методом. Йдеться 

фактично про те, які нові методи повинні виникати, застосовуватись у відповідь на появу 

нового, що доводиться описувати, чим доводиться оперувати і що скеровувати (в розумінні 

синергетичної складності).  
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Інновація створюється, формується суб’єктом пізнання в результаті застосування раніше 

відкритого знання, методу до нового об’єкта, що раніше не поставав у такому зв’язку як 

досліджуваний, що й призводить до відкриття в ньому нових якостей, властивостей. Ще можливий 

інший спосіб, у якому завдяки новим методам, які раніше не застосовувалися до певної галузі 

знання чи в цілому, досліджується вже відомий, раніше досліджуваний об’єкт. Такий підхід 

дозволяє відкрити новий аспект у межах відомої природи явища. Змінюється не сам об’єкт 

дослідження, а його предмет завдяки відкриттю в об’єкті нових якостей. До цього призводить 

використання, застосування інших методів, не традиційних. 

Проте, виникає закономірне запитання : а чим же тоді звичайний науковий експеримент або 

дослідження відрізняються від власне інновації? Оскільки він теж несе в собі з’ясування нових 

якостей природи об’єкта за допомогою вже існуючих методів. 

Різниця, напевне, полягає в тому, що інновація – таке явище, про яке ми наперед не можемо 

знати як про таке, що обов’язково (в розумінні причиново-наслідкового зв’язку) призведе до 

відкриття нового у вже відомому. І взагалі, чи є інновація як науковий феномен інтенційною? Чи є 

вона тим явищем, яке заздалегідь спрямоване на відкриття нового, чи лиш описує наслідок 

випадковості, ймовірності виявлення нового? 

Сутнісною характеристикою інновації на відміну від революції є те, що вона як явище 

соціального спрямування не здійснює заперечення інших варіантів розвитку, постання нових 

якісних змін [див.: 6]. 

Інноваційна діяльність – застосування новітнього, ексклюзивного в умовах глобалізації, 

мережевості, нелінійності, складності, відкритості, багатомірності тощо. Це творча, конструктивна 

діяльність. Інноваційна діяльність – вияв сутності прогресу як соціального динамізму. У зв’язку з 

цим постають такі запитання: Що інноваційного є в сучасній науці? Чому сучасна наука 

пов’язується з інноваціністю? 

Гадаю, що це пов’язано з розумінням інновації в її ширшому значенні – як евристики. І це не 

видається суперечливим, оскільки вказані поняття близькі за значенням. Термін "інноваційна 

діяльність" часто підміняють більш узагальненим терміном евристика, а точніше тим, що цей 

термін позначає без звертання до самого слова «евристика». Тож, перебуваючи у тісному зв’язку 

через позначення різних особливостей однієї і т ієї ж природи (людського пізнання) , інновація та 

евристика вимагають визначення відношення, в якому вони перебувають як пізнавальні, 

дослідницькі процедури і діяльність. 

Основною відмінністю інновації від евристики є те, що перша сприймається як загальна 

тенденція, процес у якому реалізуються методи евристики. Тобто, між ними немає відношення 

суперечності, а є відношення доповняльності, де сукупність відкриттів як результат наукової, 

експериментальної діяльності позначає тенденцію (ознаку) – інновації, а множина способів, 

шляхів реалізації, розгортання розкривається через методи – евристики.  

Чи можлива взагалі методологія інновацій? У розумінні евристик – так, оскільки евристики 

можна трактувати як методи інноваційної діяльності.  

Поняття «евристика», як наведено у більшості філософських енциклопедичних 

словників, позначає відкриття, відшукування нового, а також методи, які використовуються в 

процесі такого відкриття, способи вирішення задач, які не є строгими, формальними в 

науковому розумінні. Евристика (грецьк. ευρίσκω (heuristiko) – знаходжу, відшукую, 

відкриваю) – наука, що вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті 

нового. Цей термін зазвичай пов’язується з прізвищами Армстронга, Пойа, Поппера, 

Фейерабенда, Тверскі, Канемана та ін.  

Також цим терміном, як відомо, позначають наукову сферу знання, що вивчає творчу 

діяльність, її специфіку. В межах цього напряму як наукової сфери існують свої методи – 

евристичні. Зазвичай вони протиставляються звичайному експериментальному переборові 

варіантів у вирішенні певної задачі відповідно до наявних, заданих правил, які пов’язані з 

конкретним завданням.  
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Отже, коли мова йде про евристику, то ми теж можемо говорити про певну методологію, 

оскільки будь-яка людина у своєму пізнанні так чи інакше користується певним методом для 

«економії мислення» (Мах, Авенаріус), способом, який відображає використання найкоротшого 

шляху з метою відшукування спрощеного, полегшеного досягнення певної мети. Говорячи про 

евристичні методи, варто означити, що їх не можна редукувати до формалізму як тривіального 

перебору можливих варіантів певної задачі в межах заданих правил. Тобто, в ситуації евристики, її 

методів не доводиться говорити про чітко передбачуваний, визначений наперед результат у 

вигляді нового. Він може бути лиш очікуваним. 

 Евристичні методи не є формальними. Вони не завжди призводять до досягнення мети у 

вигляді розв’язання певної проблеми, оскільки спрощуючи, скорочуючи шлях до цієї мети, 

відбувається відкидання повного перебору можливих варіантів, через що й рішення, які 

одержуються, як правило, не є найкращими, а лише частковими з-поміж множини можливих інших.  

Варто зауважити, що сьогодні евристики активно розробляються. Відомі різні види, 

найпоширенішими з який є: «мозковий штурм» і «евристика достатності». Проте наведеними видами 

вони не вичерпуються. Їх є надзвичайно велика кількість, що у свою чергу зумовлено природою 

людського мислення – здатністю до творчості як такої діяльності, що не має чітких алгоритмів 

побудови, де нове одержується в результаті непередбачуваних комбінацій когнітивних здібностей. 

У різних осферах знання термін «евристика» трактується по-різному, залежно від 

акцентування уваги на тих параметрах людських ознак, які утворюють предмет цієї сфери знання. 

Наприклад, у психології, відповідно до Великої психологічної енциклопедії, під евристикою 

мається на увазі ширший смисл – наука про творчу діяльність. Але, крім цього, ще вона 

визначається у більш вузькому розумінні, як теоретична чи практична діяльність з організації 

селективного пошуку у вирішенні складних інтелектуальних задач. Евристична діяльність 

відноситься до психології цілком закономірно, оскільки позначає продуктивне мислення, в якому 

виявляється множина властивих людині механізмів, які детермінують породження процедур, що 

спрямовані на вирішення таких задач, які не мають готових поведінкових схем чи алгоритмів, 

тобто – творчих задач. Евристичні методи в аспекті своєї практичної реалізації завжди є 

ситуативними, унікальними.  

Евристика безпосередньо пов’язана з емпірією і у зв’язку з цим її іноді вважають синонімом 

експериментальності, тобто сукупністю прийомів дослідження чи вчення про такі прийоми. 

У цьому контексті, евристика завжди трактується, виходячи з одного принципового твердження – 

це діяльність щодо прийняття рішень у ситуації з невизначеною інформацією.  

Ще одним із значень, яке поширене у використанні цього терміну, є розуміння евристики як 

науки. У цьому випадку мають на увазі розділ науки, присвячений вивченню мислення, де 

головним об’єктом є творча діяльність у вигляді пошуку рішень суб’єктом у нестандартних, а 

отже – проблемних ситуаціях. Вивчаються моделі прийняття рішень у таких обставинах. 

Евристикою можна назвати спосіб опису механізмів , які призводять до появи нового, чи той шлях, 

який проходить знання, примножуючи наукові результати. 

Інколи евристику розуміють як таку діяльність , яка реалізує спосіб колективного 

розв’язання певної проблеми. Звідси виникає комунікативний вимір розуміння такої 

діяльності. Метод колективного розв’язання складних проблем – це добре всім відомий 

«мозковий штурм», у якому учасники групи зосереджені на спільному завданні та керуються  

певними принципами. Мозковий штурм як евристичний метод активіз ує когнітивний 

потенціал через комунікацію у формі кооперації в групі.  Це спосіб розв’язання проблем і 

складних ситуацій шляхом одержання нового знання за допомогою групи. Внутрішнім 

правилом поведінки у такому випадку на певний час стає нівелювання критичності до власних 

аргументів і аргументів інших членів групи, нехтування , на перший погляд , найбезглуздішими 

ідеями, міркуваннями, а також їхньою критикою та зосередженістю на пріоритеті однієї ідеї 

над кращою (на першому етапі). Такий метод, будучи евристичним , дозволяє виявляти нові 

властивості, раніше невідомі закономірності.  
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Ще однією формою ставлення до процесу одержання нового знання, яка відносяться до 

евристики, власне нею і є – «евристика доступності» (англ. availability heuristic). Відповідно до 

позиції А. Тверскі та Д. Канемана (Tversky, Kahneman) евристикою доступності називається 

такий процес одержання людиною нової інформації чи знання , в якому вона надає оцінку, 

визначає своє ставлення до певних подій, імовірності їх настання чи повторюваності, виходячи 

з того, як їх свідомість, розум асоціює, натрапляє на ситуації чи випадки.  В українській  

традиції, я гадаю, цьому явищу відповідає поняття «серендипність»:  коли людина тривалий 

час осмислювала певну проблему чи завдання і згодом, не знайшовши рішення, відкладає її, 

повністю  свідомо вилучає з актуально промислюваного шару свідомості (потенції Гусерля), 

перевівши на другий план цю проблему, пов’язане з нею знання. Проте свідомість ніколи не 

буває порожньою (Гусерль). Тому, розв’язуючи зовсім іншу проблему, чи переймаючись 

іншим питанням, свідомість людини виявляє  в досвіді нове знання , що постає як нова, 

випадкова інформація в процесі пізнання. Це провокує переведення неактуального, раніше 

здобутого знання у сферу свідомого, але вже як наслідок поєднання раніше нерозв’язаної 

проблеми і нових фактів про неї у вигляді результату розв’язання, що і вважається так званим 

осяянням, інсайтом. Такий наслідок визначається як інтуїтивний в евристиці доступності. 

Іншими словами, це здатність нашої свідомості пов’язувати нове знання з уже наявним у такий 

спосіб, що передбачає опрацювання несвідомим множини фактів і обставин, які через 

зовнішній виклик переходять у сферу актуального у вигляді готового рішення, яке насправді 

раніше було підготовлене нашою свідомістю.  

 Кожна з цих форм має свої особливості, проте в цілому їм притаманні спільні ознаки, які 

виражаються у активності суб’єкта пізнання і здійснюваного ним руху у відкритті нових аспектів, 

властивостей, ознак об’єкта. Особливістю сучасної науки можна вважати інноваційність, оскільки 

вона вказує на вияви прогресу людського знання. Сучасна наука якраз і пов’язується з 

інноваційністю, оскільки остання передбачає врахування і застосування евристичного потенціалу 

відомого, наявного знання.  

Методологія стосується основ оперування й опису складниками, базовими елементами 

теорії, завдяки чому наукове співтовариство одержує можливість осмислено спостерігати і 

скеровувати процес «зростання знання» (К. Поппер). Може виникнути запитання – що в 

інноваціях є методологічного? На це запитання можна відповісти так. Застосування евристичних 

методів інтенційне за своєю природою, це свідомий спосіб досягнення рівня інноваційності 

конкретної діяльності. Іншими словами, евристика – та сфера, що відображає, характеризує 

когнітивну функцію суб’єкта пізнання. 

Найхарактернішими рисами сучасної науки, які збумовлюють її інноваційний розвиток , є 

нелінійність, відкритиість систем, які здатні до самоорганізації, мережевість, доповняльність 

теорій, трандисциплінарність і коопераця між ученими як ознака міждисциплінарності, 

евристичність і т.д. 

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Феномен інновацій, з погляду 

когнітивно-комунікативного виміру, може трактуватись як один із провідних методологічних 

принципів сучасної постнеокласичної науки. Плюралізм, конвенційність, релятивізм, 

нелінійність, інші риси сучасної науки свідчать про те, що застосування одних і тих же норм і 

принципів у пошуку розв’язання складних проблем є недостатнім. Отже, виходячи з міркування , 

що конкретизує твердження постпозитивізму як однієї з найвпливовіших сучасних методологій 

– наукові відкриття частіше за все відбуваються в умовах виходу за межі логічного мислення та 

застосуванні когнітивно-комунікативного потенціалу суб’єкта, а міра обґрунтованості знання не 

накладає обмежень у доведенні його логічної аподиктичності та несуперечливості. Це свідчить 

про наявність рефлексивного виміру використання евристик як методів реалізації інновацій в 

науці та важливість подальшого дослідження проблеми інновацій, її методології в 

міждисциплінарних проектах. 
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Summary 
Chornomordenko D. Methodologycal Aspects of Innovative  Development in Modern Science.  

The article is devoted to the issue of "innovation" in the modern science. It has been suggested to consider 

some basic ways of defining this concept, based on understanding "innovation" as a way to find new qualities in the 

subject of research by using new methods. The author offers an explanation of the relat ionship between innovation 

and heuristics as different aspects of cognitive research. The argument is based on th e idea that an innovation is a 

necessary basic property of the modern science methodology, along with nonlinearity, synergy, heuristic, and 

persistence. There are two of the most common heuristic methods - "availability heuristics" and "brainstorming". 

They are considered as such which have a common nature with serendipity and innovation of scientific activity, 

which are caused by the subject and object of research. The author also analyzed the peculiarities of the 

methodology in modern scientific research. Innovation and heuristic should be taken into account as the main  

characteristics of the complex problems  research. Innovation is defined as a characteristic of the new ways of 

constructing a methodology for investigation in the modern science. Also, the author shows definition of notion 

«innovation» in different branches of knowledge. In the article, there is suggested a comparison of innovation with 

other forms of scientific research such as experiment and heuristics. As a result, the article shows a neсessity of 

innovation as a new methodological principle.  
Keywords: cognition, innovation, heuristics, method, methodology, modern science 
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КОМУНІКАЦІЯ: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ТА ОНТОЛОГІЧНА ПРОЕКЦІЯ 

 

У контексті комунікативної проблематики сучасної філософії досліджується епістемологічний підхід 

до явищ і методології соціально-гуманітарного пізнання. Використовуючи такий  підхід, автор виявляє зміст і 

складники комунікації як важливої основи соціальних і гуманітарних явищ, проводить розрізняння понять 

комунікація, взаємодія, спілкування. У межах такого підходу в статті обґрунтовується думка, що 

інтелектуальний посередник між теорією та реальністю в соціально-гуманітарному пізнанні базується на 

комунікативних актах, які присутні як у самих явищах соціально-гуманітарного плану, так і в діяльності 

дослідника, що так чи інакше вводить досліджуване явище в інтегральне смислове поле.  

Ключові слова: інформація, комунікація, взаємозв’язок, спілкування, образ, смисл.  

 
Актуальність теми дослідження. Сучасна постнекласична наука зорієнтована на 

дослідження надскладних об’єктів пізнання, точніше, вважає, що всі такого роду об’єкти 
насправді постають надскладними, такими, що мають багатовекторні зв’язки та вияви [див.: 7, 

c. 101-103, 126-127]. І це постало однією з причин того, що у сфері її уваги опинилось явище 
комунікації, оскільки це поняття, як і саме реальне явище комунікації, володіє складним і 
багатошаровим змістом. З позиції постнекласичної науки, у наш час неможливо виправдано 

пізнавати якісь явища чи об’єкти поза врахуванням того, що вони вписані у складну систему 
різноманітних зав’язків, функцій та залежностей, тобто поза увагою до їхніх комунікативних 
складників. Проте відомо, що в наш час термін комунікація використовується переважно для 

пояснення важливих характеристик соціальних явищ і процесів, а також для прояснення 
особливостей людського становища в світі. З іншого боку, поняття комунікації виходить за межі 
суто соціального контексту, і його активно використовують фізики, технологи, астрономи та ін. 

Це означає, що поняття комунікації має ширшу онтологічну базу, ніж соціальні явища і процеси.  
Науковцям давно відомо, що у тій реальності, яку ми називаємо світом, немає нічого 

ізольованого, відрізаного від іншої реальності. Припущення, що певні космічні об’єкти, або певні 

явища квантової механіки не вступають у зв’язки з іншими об’єктами і явищами дійсності, не 
підтверджені науковими дослідженнями; наприклад, навіть «чорні дірки», або нейтріно, все одно 
вступають у взаємодії. Отже, в онтологічному плані комунікація базується на взаємодії, що постає 

універсальним явищем нашої світобудови. Проте, і це відзначають усі дослідники, комунікація в її 
сучасному розумінні передбачає ще й обмін інформацією. Це, певне, є достатньо очевидним 
фактом, проте у цьому пункті осмислення комунікації виникає певне застереження: згідно із 

сучасними уявленнями, будь-які взаємодії дійсності супроводжуються інформаційними 
процесами, інакше, наприклад, були б неможливими численні закони збереження, що ними оперує 
сучасна фізика. На думку науковців, будь-які взаємодії в природі відбуваються з обміном 

речовиною, енергією та інформацією. Отже, визнаючи той факт, що комунікація передбачає обмін 
інформацією, потрібно зробити наступні пізнавальні кроки та визначити, чим соціальна 
комунікація відрізняється від явищ фізичних та інших взаємодій. 

Мета статті полягає в окресленні онтологічного змісту поняття комунікації та в аналізі 
його епістемологічного значення перш за все та переважно – у контексті сучасної методології 
соціально-гуманітарного пізнання.  

Виклад основного матеріалу.  
Сьогодні ще не існує такого визначення інформації, яке б задовільнило представників різних 

наук. Г. Бейтсон вважав інформацію мірою різноманітності [див.: 2, с. 418], з чим можна 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 780 

 

 

33 

погодитись. Але таке визначення інформації, будучи зрозумілим, не дуже функціональне, тобто не 
зовсім відомо, як ним користуватися для певних операціональних дій. У свій час академік 
А. Колмогоров запропонував таке математичне визначення інформації: інформацією є сукупність 

елементів х, яка при дії на систему Q переводить її зі стану Y у стан W [див.: 5]. Таке розуміння 
інформації, на мій погляд, може бути цілком прийнятним, оскільки у ньому фігурують такі 
аспекти і складники інформаційних процесів, які стосуються комунікації: 

– наявність взаємодії між певними явищами дійсності;  
– існування сукупності елементів, які передаються та приймаються агентами взаємодії; 
– реальний вплив дії таких елементів на систему, що її приймає; 

– залежність оцінки цих елементів як інформації від змін станів системи, що прийняла дію.  
Отже, що саме буде сприйматись і оцінюватись як інформація, залежить як від того, що діє 

на певну систему, так і від здатності такої системи прийняти дію та зафіксувати цей факт у змінах 

своїх станів. Проте весь такий процес буде справді сприйнятий та оцінений як передача інформації 
лише за умови, що він буде відрефлексований, тобто за умови, що хтось його прослідкує в його 
складниках і введе у простір, де фігурують предметні змісти, регіони буття, значення й оцінки. 

Іншими словами, такого роду процес набуде значення передачі інформації чи комунікації лише 
для розумної істоти або для пристрою, що буде запрограмований на такого роду фіксації. Тому, 
наприклад, сперечання щодо того, чи є інформація у певній дії елементів, або ж вона з’являється 

лише тоді, коли хтось приймає таку дію та «вилучає» з неї інформацію, позбавлене сенсу. Не буде 
інформаційного процесу та комунікації, якщо не буде передачі дії чи впливу на якісь явища 
сукупності елементів, але так само все це не набуде значення інформації, якщо дія не буде 

сприйнята певною системою, яка змінить свій стан, тобто, наприклад, від незнання чи від 
необізнаності перейде у стан обізнаності чи поінформованості. Отже, комунікацією є лише такі 
процеси, що наділені певними якісними характеристиками та свідомо сприймаються й оцінюються 

як інформаційно-комунікативні: «Сутність і смисл буття комунікації полягає у створенні 
надлишковості, смислу, патерну, передбачуваності, інформації…» [2, c. 163]. З позиції онтології 
якщо якийсь описаний процес відбувається так, що всі необхідні його параметри як передачі 

інформації наявні, проте ніхто цю інформацію як інформацію не фіксує, то ми опиняємося поза 
комунікацією, але не в онтологічному, а в епістемологічному розумінні.  

У цьому контексті слід розуміти, що соціум, суспільні явища і процеси постають за самою 

своєю природою комунікативними процесами, оскільки, з одного боку, все, що відбувається у 
суспільстві через дії людей, супроводжується присутністю хоча б «мінімумом розуміння» 
(М. Вебер), а, з іншого – соціальні явища і процеси мають принципово позагенетичний характер, 

тобто на генетичному рівні не успадковуються. Якщо це так, а це підтверджується випадками з 
дітьми, які випадають із суспільства та спілкування, то поза комунікацією, тобто поза 
передаванням від людини до людини, від покоління до покоління, від суспільства до суспільства і 

від епохи до епохи соціальний досвід життєдіяльності просто неможливий. Він не може ні 
зберігатися, ні накопичуватися чи вдосконалюватися. Іншими словами, поза комунікацією 
неможлива людська історія та розвиток людини у будь-яких сенсах.  

Проте поняття комунікації в означеному вище змісті є доволі широким поняттям: воно 
поширюється на будь-які суспільні взаємодії та взаємо зв’язки, що виникають або відбуваються з 
участю свідомості, чи її присутністю. Так, важливе значення для суспільного життя мають 

транспортні та інформаційні комунікації, економічні та культурні зв’язки, процеси міграції та ін., 
що постають різновидами соціальних комунікацій. Всі ці різновиди соціальних комунікацій дуже 
важливі для суспільства та людини, і можна впевнено стверджувати, що історичний процес 

супроводжується розширенням, збагаченням та урізноманітненням засобів комунікації, 
інтенсифікацією їх застосування та збільшенням їх комунікативних можливостей. Але при всій 
важливості означених явищ комунікації не викликає сумніву те, що найперше та найвагоміше 

значення для людини, для її формування як соціальної істоти та особистості має живе людське 
спілкування  [див.: 4, c. 316].  

У ментальному плані кожна людська особистість – це особливий світ, особливий універсум 

буття з його своєрідним наповненням, змістом, смислами та цінностями. Живе людське 
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спілкування відрізняється від окреслених вище характеристик комунікації перш за все тим, що тут 
не йдеться про передавання інформації, а – у прямому та переносному розумінні – про обмін 
такими універсумами. Спілкування не лише формує людину з її соціальними якостями та певним 

внутрішнім світом, а й вводить людину в контекст суспільно-історичного досвіду та культурних 
традицій. Окрема людина, маючи одне дароване їй життя, завдяки спілкуванню проживає сотні 
життів, вбираючи у свій особистісний світ не тільки образи світів інших людей, а й образи тих 

явищ, речей та персонажів, які створені людською фантазією, творчою уявою та поетичним 
натхненням. Зовсім не даремно представники діалогічної філософії, або філософії спілкування , 
розрізняють зовнішнє та глибинне, внутрішнє спілкування.  

Окрім того, що комунікація є неодмінною умовою входження людини у соціальний спосіб 
життя, вона також дозволяє краще осмислити певні особливості сучасного суспільства. Добре 
відомо, що в сучасній суспільній життєдіяльності левову частку соціальних груп суспільства 

складають не ті з них, що задіяні у процеси виробництва, а ті, що зайняті у сферах 
обслуговування, управління та регуляції суспільного життя, інформаційних процесів і технологій. 
Такий характер соціального структурування сучасного суспільства надзвичайно підносить 

значення комунікацій та спілкування: поза сумнівом є те, що вміння входити у взаємини між 
людьми, обізнаність у способах і нормативах такого роду соціальної діяльності постає нагальною 
потребою сучасного суспільного життя. У такому контексті концепції комунікації Ю.  Габермаса 

[10], діалогічної філософії М. Бубера та Е. Левінаса [4, c. 319-321], герменевтичної бесіди Р. Рорті 
[9] відповідають актуальним запитам сьогодення. 

Отже, концепції комунікативного суспільства виявляють важливі сторони онтології 

соціального буття та особливостей життєдіяльності сучасного суспільства. 
Але комунікативний підхід до розуміння суспільства має важливий епістемологічний 

складник, якому, на жаль, у сучасних дослідженнях соціально-гуманітарного пізнання не 

приділено належної уваги. Я взагалі вважаю, що поруч із соціальною епістемологією, культурною 
епістемологією повинна існувати і досліджуватися також і епістемологія соціально-гуманітарного 
пізнання. Потреба у таких дослідженнях базується на суттєвих особливостях наукового пізнання. 

Сьогодні майже подолана, хоча й не абсолютно, уява про наукове знання як копію реальності; 
численними дослідженнями доведено, що між науковим знанням і реальністю не існує прямого 
переходу, що наукове знання подає реальність у певних змінених формах, унаслідок чого існує 

посередник, певна проміжна ланка між науковими теоріями і твердженнями та спостережуваною 
реальністю: «У межах модерністської формації слова (терміни науки – В. П.) пов’язані з речами не 
безпосередньо, а через специфічні посередники…» [3, c. 16]. Наукові знання фіксують і 

виражають не дійсність саму собою в її фізичних виявах, а перетворюють її на так звані 
ідеалізовані об’єкти науки та за допомоги останніх подають і аналізують дійсність: «І наука, і 
філософія завжди мають справу з ідеалізаціями, яким немає прямого аналогу в дійсності» [6, 

c. 176]. За змістом такий посередник являє собою геометрико-математичні моделі певних явищ і 
процесів дійсності. Наприклад, рух талі нахиленою площиною подається у вигляді трикутника з 
умовним тілом, що рухається по гіпотенузі цього трикутника. У цьому посереднику дійсність 

постає модифікованою, зведеною до певних раціонально-логічних структур, межі яких зумовлені 
реальними якісними характеристиками речей. У сфері природничих наук цей раціонально-
логічний складник, як вважається, відповідає структурам світобудови. Ясно, що соціально-

гуманітарні науки також не можуть вбирати у свій зміст натуралістично представлену реальність і 
також використовують для її пізнання певний пізнавальний посередник. Що він собою являє? 

У численних дослідженнях, присвячених соціально-гуманітарному пізнанню, питання про 

такий посередник, його природу та складники, на жаль, не досліджується. Інколи у таких випадках 
фігурує слово модель у значенні посередника між теорією та реальністю, проте саме це поняття 
моделі нічого не каже про особливості її змісту в різних сферах пізнання. Наприклад, А. Бадью 

пише: «Концепт моделі дозволяє … помислити відношення між формальною системою та її 
«природним» зовнішнім світом» [1, c. 37-38]. Йдеться у більшості випадків лише про те, якою 
подається дійсність у кінцевому підсумку, але на основі різного роду конкретних досліджень і 

міркувань можна дійти висновку, що посередником, з яким працюють представники соціально-
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гуманітарних наук, опрацьовуючи дійсність, постає певний образ. Його особливостями є те, що він 
не тільки співвідноситься з реаліями сфери соціальних і гуманітарних процесів, а й те, що він 
орієнтований на цінності та смисли, тобто постає носієм певних орієнтацій та надання якихось 

переваг тому, що в ньому виражено: «Семантика визначається вірогідністю смислів, які задаються 
системою. Смисли – це те, що робить знакову систему текстом» [8, c. 137]. У свій час, у першу 
третину ХХ століття, такі образи, що поставали носіями смислів, називали ейдосами, тому, йдучи 

за такою традицією, можна сказати, що інтелектуальним посередником між теоріями і дійсністю в 
соціально-гуманітарному пізнанні постають ейдоси – образи як носії цінностей і смислів. Щодо 
таких образів також варто поставити запитання: на що зорієнтований їх раціонально-логічний 

складник? Ясно, що тут не фігурує структура та порядок у світобудові, тому, врешті, відповідь є 
такою: це комунікативні зв’язки та акти. Останні можуть фігурувати в ейдосах-смислах у 
подвійному варіанті: як цілком усвідомлені зв’язки та смислові орієнтири, що закладені в образи-

ейдоси дослідником, так і у варіанті, коли дослідник вважає такі зв’язки й орієнтири 
притаманними самим явищам і процесам, тобто використовує їх несвідомо. Особливо очевидно 
такий характер ейдосів-смислів виявляється в історичних і соціально-політичних дослідженнях. 

Тут зовсім не рідкісною є ситуація, коли та ж сама подія у різних теоретичних побудовах може 
набути відмінних, навіть протилежних окреслень. Наприклад, події на Волині у 1943 – 1945 роках, 
пов’язані із військовими діями між українцями та поляками, подаються істориками цих народів 

доволі відмінно, і ці відмінності зумовлені, перш за все, з тим, в який смисловий та ціннісний 
контекст вписуються згадані події.  

У зв’язку з такими епістемологічними особливостями соціально-гуманітарного пізнання в 

ньому набуває особливо вагомого значення підведення під ціннісні та смислові складники ейдосу-
смислу проясненого змісту тих комунікативних зав’язків та актів, що їх може використати 
дослідник. В одних випадках це можуть бути оцінки на достовірність певних джерел інформації, 

що їх задіює автор у дослідження, в інших – логіко-аналітичний аналіз уже наявних окреслень 
досліджуваних подій, ще в інших – власні комунікації дослідника. Проте в усіх зазначених 
випадках обов’язковою постає вимога цілком осмисленого та усвідомленого ставлення до 

раціонально-логічного складника ейдосу-смислу, розуміння того, що він у такому виразі, в якому 
фігурує в дослідженнях і повідомленнях, не входить у зміст самої події соціально-гуманітарного 
плану, а у певний спосіб продукується тими, хто таку подію фіксує та передає інформацію про не ї 

іншим. Але у цьому пункті наших міркувань слід зробити важливе зауваження: оскільки, як уже 
згадувалось, явища та події соціально-гуманітарного плану відбуваються лише через людську 
діяльність, яка передбачає присутність у ній хоча б «мінімуму розуміння», то самі події такого 

роду постають зануреними у смисли та цінності. Одним із завдань соціально-гуманітарного 
дослідження постає вимога проникнення автора-дослідника у смисли, на які зорієнтовані учасники 
подій. Для цього використовують, наприклад, методи феноменології, герменевтики, дискурс-

аналізу та ін., але навіть позитивні результати такого роду не можуть позбавити дослідника його 
основного завдання: ввести досліджувану подію (явище) в єдине (інтегральне) смислове поле. І 
можна без вагань стверджувати, що виправдане виконання цього завдання буде значною мірою 

залежати від того, наскільки вдало автор-дослідник може увійти в комунікативні зв’язки як із 
досліджуваним явищем, так і з його певними конститутивними компонентами.  

Висновок. Явище комунікації слід відрізняти від взаємодії та процесів обміну інформацією. 

Суспільна комунікація передбачає «зняття» інформації з певного повідомлення, що передбачає 
участь свідомості в такого роду діях, оскільки тільки усвідомлення комунікативного акту 
відкриває можливість виявлення в ньому інформації. Так зрозуміла комунікація постає органічним 

складником суспільних явищ і процесів, оскільки забезпечує поширення, накопичення та 
вдосконалення досвіду суспільної життєдіяльності. Дослідження комунікації в такому контексті 
передбачає введення епістемології соціально-гуманітарного пізнання в методологію, що 

виправдано з огляду на неодмінність прояснення особливостей зв’язку теорій соціально-
гуманітарного плану з реальними явищами і процесами такого роду.    
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Summary 

Petrushenko V. Communication: episemological and ontological projection.  

The peculiarity of this article is the conduct of the epistemological approach to of social and humanitarian  

phenomena and the methodology of their cognition. Using this approach, the author discovers the content and 

constituents of communicat ion as an important basis for social and humanitarian phenomena, distinguishes concepts 

of communication, interaction, contacts. Within this approach, in the article the author argues that the intellectual 

mediator between theory and reality in social and humanitarian knowledge is based on communicative acts that are 

present both in the socio-humanitarian phenomena themselves and in the activities of the researcher, who in one or 

another way introduces the investigated phenomenon in the integral semantic field. In the article , the methods of 

phenomenology and logic analytics have been used. Further research perspectives are connected with the details of 

the problems of social and humanitarian knowledge epistemology.  

Keywords: informat ion, communication, interconnection, contacts, image, meaning.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСМИСЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ  

В ХАРКІВСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ШКОЛІ ХІХ СТОЛІТТЯ:   
ВПЛИВ НІМЕЦЬКОГО ІДЕАЛІЗМУ ТА Й. В. ГЕТЕ 

 
Розкрито провідні ідеї харківської філософської школи першої половини ХІХ століття, 

проаналізовано основні лінії взаємодії німецького ідеалізму та школи І. Шада щодо проблем людини, 

комунікації та культури. І. Кант підкреслював, що питання комунікації та альтруїзму переходить у власне 

етичну проблематику і стає конституюючим для людини як родової істоти, антропологічним. Образ Гете 

супроводжує харківську філософську школу, стає зразком для наслідування. І.  Шад пройшов шлях від 

фіхтеанця до шеллінгіанця, загалом можна говорити про значний вплив на нього німецьких романтиків. 

Філософія німецького ідеалізму розвивалась у Харківському університеті, зокрема вперше в Україні 

досліджувалося питання ідентичності та основ етичної комунікації.  

Ключові слова: комунікація, філософська антропологія, українська філософська школа, ідеалізм, 

філософія культури, традиція. 

 

Постановка проблеми. Комунікативна філософія активно розвивається упродовж ХХ – 
початку ХХІ ст. Але багато ідей комунікативної філософії зародились у ХІХ столітті, коли 
некласична філософія продовжувала переосмислювати ідеї німецької класичної філософії. 

Дослідження останніх років дозволяють говорити про взаємодію різних ліній в українській філософії 
ХІХ століття – класичної, ідеалістичної, романтичної та неопросвітницької. Особливу роль у 
становленні філософії зіграло відкриття університетів і становлення харківської філософської 

школи, яка спиралась на ідеї німецької класичної філософії щодо проблем людини та її визначення 
як комунікативної істоти. 

Аналіз останніх досліджень. Харківська філософська школа та її філософські ідеї щодо 

антропології та соціальної теорії досліджувалась у працях В. Абашніка [1-2], В. Прокопенко [11]. 
Проблемами комунікації як констатуючої риси людини у філософії займались І.  Кант [3-7], 
Г. Ріккерт [12], Ф. Шеллінг [15]. 

Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Романтики та професори Харківського 
університету перебували під значним впливом німецької філософії, що засвідчують і спомини 
Неслуховського і цитування представників німецької ідеалістичної естетики (Гегеля, Фіхте, 

Шеллінга, Шлегеля), і вплив ідей І. Шада, його своєрідної філософської школи. Докторська 
дисертація А. Метлинського «Погляд на історичний розвиток теорії прози та поезії» (1850) 
розкриває платоністські погляди Метлинського, а також його добру обізнаність з німецьким 

ідеалізмом. При цьому пріоритет надається Платонові та Гегелю. В царині естетики 
А. Метлинський вважає себе продовжувачем Гегеля. Погляди професора І.  Шада складніші, ніж 
романтична філософія, Його можна вважати не лише фіхтеанцем і шеллінгіанцем, а й кантіанцем. 

Крім того, І. Шад намагався продовжити філософів-романтиків. Також дуже важливою у першій 
половині ХІХ ст. стала філософська діяльність І. Кронеберга, що обґрунтовує філософську 
естетику на новій романтичній основі, поєднуючи класицизм і романтизм. 

Формулювання мети, постановка завдань. Мета роботи – проаналізувати основні ідеї 
харківської філософської школи першої половини ХІХ століття, основні лінії взаємодії німецького 
ідеалізму та школи І. Шада щодо проблем людини, комунікації та культури. Гіпотеза роботи 

полягає у виявленні різних чинників розвитку філософської антропології та комунікативної 
філософії упродовж ХІХ століття, зокрема важливість адаптації німецького ідеалізму та 
просвітництва Гете  українською філософською традицією, що не було враховано у більшості 

існуючих досліджень. 
Виклад основного матеріалу. І. Шад спілкувався зі своїм  єнським куратором Й. В. фон Гете. 

Один із листів до Веймара був перекладений та введений до філософського обігу В.  Абашніком, 

який зазначає, що вже влітку 1804 р. І. Шад писав у Веймар про зміст майбутніх університетських 
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курсів: «…також природна теологія, або теорія релігії розуму, виключена з філософії, тому що 
релігія в Росії не може засновуватися на розумі, вона повинна спиратись єдино на віру…» [1, с. 2]. 
Як видно, саме це питання й стало яблуком розбрату між Шадом і його харківським учнем 

Філомафітським» [2, с. 223], тобто моральна та релігійна спрямованість філософії того часу мали 
бути неодмінною рисою будь-якого філософського викладу, а природна теологія була небажаною. 

Спираючись на дослідження зародження харківської університетської філософської школи 

В. Абашніка, можна зазначити, що «…Посада Й. Є. Шада в Харківському університеті спочатку 
фігурувала в документах як «професор філософії». Саме як «…штатний професор філософії у 
Харкові» [1, с. 2] підписав він свій перший лист з Харкова від 16 серпня 1804 р. до Й. В. фон Гете 

у Веймар. Тільки з відкриттям Харківського університету посада Й.  Є. Шада почала називатися 
«професор умоглядної та практичної філософії»» [2, с. 63]. 

Хотілось би звернути увагу на непересічну роль Гете для харківської філософії та 

філософської парадигми ХІХ століття загалом.  Гете ставився з величезною повагою до Канта та 
кантіанської філософії. На питання І. Еккермана, кого з новітніх філософів Гете вважає 
найкращим, найважливішим, він відповів: «Кант – найкращий серед них без будь-якого сумніву. 

Він – той, хто створив найдієвіше за своїми результатами вчення, і він найглибше від усіх проник 
у німецьку культуру. Він впливав також і на вас, хоч ви його й не читали. Він вам зараз не 
потрібний, тому що те, що він міг би вам дати, вже стало вашим спадком …я самостійно пройшов 

той самий шлях, що і він» [14, с. 362]. 
Образ Гете супроводжує харківську філософську школу, стає зразком для наслідування, що, 

звичайно, не так явно, як наслідування Фіхте та Шеллінга, але не менш важливо. Спочатку Шадом 

та його прихильниками Гете був оцінений як зразок універсального вченого, універсального діяча та 
художника. Одна з блискучих характеристик цього образу в європейській культурі дана Т. Манном у 
романі «Лотта у Ваймарі», де постає питання про природу художника, філософа, його мандрування, 

поєднання в душі художника ельфічного, ангелічного та морального первнів, на прикладі Гете 
аналізується природа  художнього таланту і призначення художника. Найближчий спостерігач і 
помічник Гете,  Ример у діалогах намагається розкрити «феномен» Гете, його суперечливість. 

Головне – говориться про ельфічний первень Гете як художника, що збагачує його творчість, але 
протиставляє його іншим: «в силу власне лише добродушності, всеохоплююча іронія і природний 
ельфічний первень усе ж стають моральними, проте, будемо говорити відкрито, нескінченна довіра, 

з якою до нього ставляться, анітрохи не моральна, – інакше вона не була б такою нескінченною. 
Вона своєю чергою стихійна, біологічна та всеохоплююча. Це аморальна, але цілком владарююча  
людьми довіра до благодушності великої людини, яка робить її природженим сповідником. Йому 

все відомо і все відкрито, йому все хочеш і можеш сказати, бо відчуваєш, як залюбки він старається 
для людей, підфарбує їм світ, навчить життю – не з поваги до них, але саме з любові, чи, 
правильніше треба сказати, з симпатії» [10, с. 92]. Поняття «ельфічного» показує магічність і 

неоднозначність таланту великого художника, те, що він сам здатний досягти духовних висот, але 
наслідування його прикладу лише спокушає, збиває з самостійного шляху, оскільки самостійність 
йому властива, але може бути успадкована лише найталановитішим учнем, який відкидає сам 

принцип наслідування. У прагненні до загальності та природності Гете, в інтерпретації Т. Манна, 
втрачає частину людяності й душевного тепла. 

Знаючи природу таланту художника, Ример відзначає «ельфічну іронію» генія Гете [див.: 10, 

с. 94], водночас розгадка таємниці поезії та філософії Гете амбівалентна й суперечлива, людяна й 
божественна, ельфічна й ангелічна, чуйна та спрямована на себе, за словами Римера, який 
намагається зрозуміти мислителя і поета Гете, – «поезія – це не надлюдський феномен, 

незважаючи на всю її божественність (…). У тісному спілкуванні я багато примітив за нею і вправі 
про неї говорити: насправді вона – таїнство, олюднення божества; вона людяна і божественна 
рівною мірою – феномен, що відсилає нас до найглибших таємниць християнського вчення і до 

спокусливих міфів поганства. Хай причина – в її божественно-людській подвійності чи у тому, що 
вона сама краса, – байдуже; вона схильна до самолюбування й асоціюється з древнім чарівним 
образом юнака, який у захопленні схилився над своїм зображенням» [10, с. 111].  



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 780 

 

 

39 

Цю амбівалентну сутність великого художника Т. Манн позначає через поняття «ельфічного» 
і «протеївської» мінливості – «Чи можна Протея, що приймає будь-які форми й обличчя,  – завжди, 
правда, залишаючись Протеєм, але вічно інакшим і таким що продовжує «ставити на ніщо», – чи 

можна ... вважати його щасливою істотою? Він бог чи щось подібне на бога... Але, говорячи «бог», 
ми вже вимовляємо щось нехристиянське. Так, християнства тут немає ні на гріш, це достовірно, – 
немає віри у благодать світу і нема бажання боротися за цю благодать» [10, с.  92-93].  

У ХХ–ХХІ століттях існує не лише Протей Гете. Протеївська ідентичність поширюється, 
відбувається підміна богів. У Гете поєднуються і мудрий Фауст, і підступний Мефістофель, але у 
ХХ і ХХІ століттях ми бачимо поширення Мефістофелів, які вже не потребують більше  Фаустів. 

Гете свій вибір як художник зробив, але при захопленні його талантом, кожному потрібно 
зробити власний вибір: захоплюючись художником, генієм, людина  повинна насамперед 
здійснити свій моральний вибір, а не йти за авторитетом. Так вона якнайкраще продовжить справу 

філософа й ученого.  
Спочатку Гете вважався взірцем художника-мислителя, демократичної універсальної думки, 

але вже у 30-ті роки ХІХ століття ставлення до Гете змінюється: його авторитет зберігається, але 

переосмислюється, він постає поміркованим ученим, ученим-чиновником, який дбає швидше про 
громадські, ніж  про наукові обов’язки. С. Уваров у цьому контексті трактує філософію Гете не як 
доповнення вченння Канта, а як протиставлення їй, а самого Гете як  морального вчителя, 

відчуженого від романтизму та безплідного абстрагування. Варто зазначити, що у березні 
1833 року замість князя К.А. Ливена був призначений новий міністр народної освіти, граф 
С. С. Уваров (1786-1855), який «ініціював освітні реформи під гаслом «Православ’я, 

Самодержавство, Народність». Особливістю плану цих реформ було критичне, і навіть негативне 
ставлення до філософії взагалі, особливо до німецької філософії та німецького ідеалізму. Позицію 
Уварова щодо філософії в його час можна прослідкувати на конкретному прикладі – його 

святковій промові «Про Гете» (1833), в якій він «намагався принизити заслуги Канта і критичної 
філософії, а також протиставляв знаменитого німецького письменника німецькому філософу-
класику» [2, с. 383]. С. Уваров особливо наполягав на відсутності в гетеанстві метафізики та на 

моральному авторитеті Гете: «Так і в той час, коли зневіра проникла в Німеччину; коли 
пристрасть до відірваних від життя абстракцій відтіснила засади моральних знань; Гете зглянувся 
на необачну пристрасть співвітчизників до метафізичних мрій – і переслідував грізними 

сарказмами їх марнославство і допитливість. Серед поривань Кантизму, він мало піклувався про 
непроникні, темні твори Кенігсберзького мислителя, тоді піднесених загальним захопленням, а 
нині ледве відомих за назвами» [13, с. 15-16]. 

В чому полягала важливість поглядів Канта, кантіанства для ХІХ століття та для сучасної 
культури, що викликала таку нагальну критику російського міністра освіти, та не зовсім 
правомірне протиставлення кантіанства  філософії Гете. 

Кантіанські напрями трактують поняття обов’язку, значущості, відповідальності, морального 
закону, свободи як основу побудови людських стосунків, формування соціальної та індивідуальної 
ідентичності. Свобода у філософії І. Канта постає як досягнення мети, як обов’язок перед собою, 

своїм самовдосконаленням, і перед Іншим, його вдосконаленням, перед суспільством: «“Які цілі є 
водночас обов’язком?” Такі: власна досконалість і чуже щастя» [7, с. 319], навіть «мати релігію» [7, 
с. 383] входить, за переконанням Канта, до обов’язку людини перед самою собою. Але чим більше 

цілей, чим більше відповідальності, тим більше людина людяна, особистісна,  виконує призначену їй 
Богом роль. Так в «Антропології з прагматичного погляду» (1798) Кант уже розрізняє егоїстичні та 
плюралістичні цілі, спрямованість на себе, і лише на себе, руйнує людину, робить її егоїстичною, а 

суспільство закритим, тому Кантом розрізняються позиції егоїзму та плюралізму як спрямування на 
досягнення щастя іншими і світу в цілому: «Моральний егоїст – це той, хто всі цілі обмежує самим 
собою, хто користь бачить лише у тому, що корисно йому… Егоїзму можна протипоставляти лише 

плюралізм, тобто спосіб мислення, коли людина ... поводиться не як така, що містить у своєму я весь 
світ, а тільки як громадянин світу. – Сказане про це стосується антропології» [4, с. 360], тобто Кант 
підкреслює, що це питання переходить власне етичну проблематику і стає конституючим для 

людини як родової істоти, отже, антропологічним. 
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Така постановка проблеми допомагає зрозуміти як альтруїстичну, плюралістичну сутність 
людини, що постійно комунікує із зовнішнім світом, так і механізми створення й підтримки 
культури, на що звертають увагу кантіанці. Плюралістична позиція людини вказує на ті цінності, 
які вона поділяє та підтримує через культуру. У Г. Рікерта, найвідомішого кантіанця, така 
спрямованість на різні значимі цінності, що є благами для всього соціуму, стає визначальною як у 
створенні культури, так і в ідентифікації її представників з певними благами як діючими, 
актуальними цінностями: «у всіх явищах культури ми завжди знайдемо втілення певної визнаної 
людиною цінності, заради якої ці явища чи створені, чи, коли вони вже існували раніше, викохані 
людиною; і навпаки, все, що виникло й зросло саме собою, може бути потрактоване поза будь-
яким ставленням до цінностей, а коли воно й справді є природою, то і повинно тракетуватися так. 
В об’єктах культури, отже, закладені цінності. Ми  називаємо їх тому благами (Güter), для того, 
щоб у такий спосіб відрізнити їх як цінні частини дійсності від самих власне цінностей» [12, с.  55]. 

За думкою Канта, становленню гуманістичних цінностей заважають станові, кастові 
забобони, тому їм важко думати про чуже щастя, тим більше – про щастя людства: «Вчені 
думають, що все існує заради них. Дворяни думають так само» [5, с.  202], тому їх трудно 
переконати, що «є всі підстави любити свого ближнього» [5, с. 205]. 

У цьому кожній людині повинна допомогти етика як навчання моралі та піклуванню про 
щастя чужого, іншого, оскільки мораль трактується Кантом як утвердження людської гідності та 
прийняття достойності своєї долі – «Ось чому і мораль, власне кажучи, це вчення не про те, як ми 
повинні зробити себе щасливими, а про те, як ми повинні стати достойними щастя» [6, с. 463]. 

Особистість визначається виходячи з того, чи може вона навчитись етиці обов’язку: 
«Задатки особистості – це здатність сприймати повагу до морального закону як сам собою гідний 
мотив волевиявлення» [7, с. 29]. Волевиявлення розуміється Кантом як свобода, що скерована до 
вищої етичної доцільності та відповідальності: «З волі випливають закони; з волевиявлення – 
максими, волевиявлення в людині є вільним волевиявленням... Отже, лише волевиявлення може 
бути назване вільним» [7, с. 134-135]. Етика обов’язку в Канта доцільна. Її головними цілями є як 
сама людина в її особистісному вияві, так і людство в цілому. Звідси подвійна відповідальність – 
перед самою собою і перед суспільством: «Лише ціль, яка є водночас і обов’язком, може бути 
названа обов’язком  доброчесності» [7, с. 316]. 

Звідси випливає як широко відомий категоричний імператив [див.: 6, с. 260-261], так і те, що 
людина – єдина істота, яка живе у царстві цілей: «царство цілей можливе лише за аналогією з 
царством природи, але перше можливе лише за максимами, друге же лише за законами причин, які 
діють за зовнішнім примусом» [6, с. 281]. Звідси непредметна, духовна і ціннісна природа людини, 
становлення її ідентичності як самостійної побудови цілей і їх досягнення (як І. Кант захищає 
розумну, раціональну природу людини і людства, «усіх розумних істот» [6, с. 281]). Отже, людина 
не може трактуватись есенціально, лише як комунікативна істота, вона уявляється завжди як низка 
актів вибору та моральної відповідальності за свій вибір: «Але людина – це не якась річ, тому не 
те, що можна використовувати лише як засіб; вона мета і в усіх своїх учинках повинна 
трактуватись як мета сама собою» [6, с. 270]. 

Людина, керуючись своїми цілями, повинна бути досконала . Стосовно цього Канта можна 
вважати етичним оптимістом, оскільки він заявляє, що «у вас є всі підстави любити свого 
ближнього» [6, с. 205]. Але ця досконалість може бути двоякою – відносною (як досконалість 
банди) та абсолютною (досконалість Бога і наближеної до Божественного людини чи її вчинку) [5, 
с. 43]. Абсолютна досконалість у Канта реалізується також у категорії піднесеного. З одного боку, 
за твердженням філософа, «піднесене те, порівняно з чим усе інше мале» [5, с. 256], з іншої боку, 
«серед моральних властивостей лише істинна доброчесність піднесена» [5, с. 136], вона 
спирається на два принципи – почуття краси і почуття достоїнства людської природи [5, с. 139]. 

Кантівське розуміння проблем ідентичності опосередковано вплинуло як на філософію ХІХ–
ХХІ століть, так і на розуміння особистості загалом, проблем ідентичності. Тобто, ідентичність – це те, 
що робить людину самою собою, робить її особистістю, відповідальною, повнолітньою і дорослою. 

Створюючи свою трансцендентальну філософію, ретельно переосмислюючи метафізику, 
І. Кант намагається подолати емпірицизм Г’юма і раціоналізм Декарта, знайти ті засади, на яких 
будуються природничі науки й етика, довести, що знання, засноване на досвіді, може бути 
достовірним, показати, що існує також принципова єдність світу і можливість його пізнання, а так 
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само можливість і неодмінність етичного суспільства. Можна сказати, що в І. Канта в цьому 
намічається модерний проект збереження стійкої ідентичності, що є альтернативним стосовно 
сучасного уявлення про ідентичність як уникнення фіксації та збереження свободи вибору.  

До одного з центральних понять філософії Канта – “піднесеного” звертається такий 
представник харківської філософської школи як Й. Кронеберг. У філософському плані слід 
виокремити «Афоризми» Івана Кронеберга, які були надруковані у першій частині його збірки 
«Амалтея» (Харків, 1825). Серед іншого тут автор писав: «Математично високе (піднесене) це те, 
що  безпосередньо та мимовільно збуджує ідею нескінченного, веде фантазію до здивування.  
Динамічне високе споглядається акустично і в найменшому знакові надає нескінченну силу» [8, 
с. 290-291]. «У цих розмірковуваннях Кронеберга проглядаються очевидні апеляції до викладу 
Канта у «Критиці здатності судження» (1790), а саме у двох параграфах: «А. Про математичне 
піднесене» і «В. Про динамічне піднесене у природі»» [3, с. 82-118]. 

Протистояння Кант – Гете – Шеллінг не таке суттєве, глибинне. Насправді філософія 
Шеллінга ввібрала в себе риси філософії Канта і викликала захоплення вченого-філософа Гете. 

Подібна ситуація та зв’язки харківської та німецької ідеалістичної філософії проаналізовані 
зокрема у згаданій праці В. Абашніка, присвяченій харківській філософській школі: «У 
розглянутій праці «Про вивчення словесності» Іван Кронеберг також висловив оригінальні думки 
стосовно статусу і ролі філософії в науці. Так, у §94 цієї статті автор писав: «Філософія тече у всі 
частини, як загальний дух, усе оживляючий, як ψυχή κόσμου…У житті, мистецтві, науці дух усе 
пов’язуючий це синтез, що поглинає тезу й антитезу» [9, с.288]. Як відомо, наведений тут 
грецький термін «ψυχή κόσμου» (а також його варіант «ψυχή τοϋ κόσμου») означає «світова душа» і 
походить з праць Платона. Власне Платон уперше в діалозі «Тимей» розробив своє вчення про 
«світову душу». В своєму пізнішому творі «Закони» він трактує світову душу як причину будь-
якого руху в природі [див.: 11]. Під впливом цієї та інших праць Платона грецький термін «світова 
душа» (а також його латинський відповідник «anima mundi») використовувався філософами і 
богословами доби Середньовіччя, Відродження та Нового часу. Названій проблематиці була 
присвячена одна з центральних натурфілософських праць Шеллінга «Про світову душу» (Von der 
Weltseele, 1798). Проте Шеллінг ще до цього, у «Вступі» до праці «Ідеї до філософії природи» 
(1797) згадував «оживляючий принцип, що називається світова душа» [15, с. 99]. Праця «Про 
світову душу», надрукована в Ляйпцігу навесні 1798 року, здійснила великий вплив, вразила 
Веймарського міністра культури Й. В. фон Гете, зусиллями якого ... юний Шеллінг став 
професором Єнського університету» [2, с. 557]. 

Висновки, перспективи розвитку дослідження. Філософія Канта s філософія Шеллінга 
найбільших випробувань зазнала у ХХ столітті, що було пов’язано зі світовим війнами, 
становленням тоталітарних суспільств, масовим винищенням людей та  намаганням закреслити 
саме поняття гуманізму, людяності, товариськості. 

І. Кант підкреслює, що це питання комунікації та альтруїзму переходить власне етичну 
проблематику і стає конституючим для людини як родової істоти, отже, є антропологічним. Така 
постановка проблеми допомагає зрозуміти як альтруїстичну, плюралістичну сутність людини, що 
постійно комунікує із зовнішнім світом, так і механізми створення та підтримки культури, на що 
звертають увагу передусім кантіанці. Плюралістична позиція людини вказує на ті цінності, якими 
вона володіє та підтримує через культуру. 

Образ Гете супроводжує харківську філософську школу, стає взірцем для наслідування. 
І. Шад пройшов шлях від фіхтеанця до шеллінгіанця, загалом можна говорити про значний вплив  
на нього німецьких романтиків. Філософія німецького романтизму була впливовою в 
Харківському університеті. Справді, в першу чергу, можна говорити про Фіхте і Шеллінга, але 
вплив Шлегеля та Шиллера був не меншим і дуже важливим для формування загального 
світогляду. Передусім це стосується етичних і антропологічних поглядів. Викладаючи вчення 
Фіхте, І. Шад доходить власних висновків, розширюючи вчення Фіхте про релігію, доводячи 
тотожність суб’єктивного та об’єктивного. Коли Фіхте зупиняється на півшляху, говорячи, що не 
може сказати щось про єдність суб’єктивного та об’єктивного, надаючи перевагу «невідомості» 
(Unwissenheit) їх спільності чи тотожності, то Шад сміливіший у своїх висновках, коли об’єднує 
суб’єктивність і об’єктивність в абсолютну субстанцію. Тим самим ідентичність суб’єкта 
розвивається в шеллінгіанському дусі, підтверджуючи своє існування абсолютною субстанцією.  
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Summary 
Tуtar O. The Main Directions of Comprehension of Communication in the Kharkiv Philosophical  

School of the 19
th

 Century: the Influence of German Idealism and Y. V. Goethe. 
The article considers the leading ideas of Kharkiv philosophical school in the early 19

th
 century. The main  

lines of interaction between German idealism and I. Shad's school on human , communication and culture issues are 
analyzed. I. Kant emphasizes that the issue of communication and altruis m passes into its own ethical issues. The 
question of communication becomes basic for a person as a generic being, anthropological. Goethe's imag e 
accompanies the Kharkiv philosophical school, Goethe's philosophy is a model for imitation  in the Kharkiv  
philosophical school. I. Shad walked the way from Fichte to Schelling; in general, one can speak of a significant 
influence on him by German romantics. I. Shad in his conclusions combines subjectivity and objectivity into an 
absolute substance. Thus, the identity of the subject develops in the Schilling spirit, confirming its existence as an 
absolute substance. The philosophy of German idealism becomes influential at the University of Kharkiv, for the 
first time in Ukraine the question of the identity and foundations of ethical communication are raised. The 
permanent ethical dialogue between man and God, the ownership of the subject and the absolute creates humanity, 
makes man intercourse of the divine princip le, capable of responding to ethical challenges. The philosophy of the 
XIX century lays the foundation for not only ethics, but also communicative philosophy.  

Keywords: communication, philosophical anthropology, Ukrain ian philosophical school, idealis m, 
philosophy of culture, tradit ion. 
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КОМУНІКАТИВНЕ ПОЛЕ: ЛЮДИНА–ЦЕ–ТЕКСТ 

 
Дослідження присвячене роз’ясненню вислову «людина–це–текст» у контексті комунікативного 

поля. Кожна антропоодиниця – це своєрідний текст, який можна дослідити, тобто «відкрити», 

«прочитати», витлумачити та зрозуміти. Антропоодиниця відкривається сама для Іншого; 

«прочитування» – це ознайомлення Іншого з невідомим йому простором індивідуальних бачень–думок–

переживань; витлумачення залежить від рівня Іншого та його світоглядного підґрунтя; зрозуміти не себе 

можливо лише через припускання існування поліваріантності як такої. Дослідження – це увідомлювання, 

яке загалом можливе, проте його якісно-кількісні показники залежать від співпраці антропоодиниці та 

Іншого. Тобто комунікування – це подвійне дослідження: з одного боку, Іншого суб’єкта як відмінної від 

тебе самого унікальності, а з іншого – себе самого через відкривання нових варіативів неувідомленого, 

проте можливо-неодмінного для життєдіяльності.  

Ключові слова: людина, текст, зв'язок, комунікування, комунікативне поле, людина–це–текст. 

 
Актуальність теми дослідження. Антропоодиниця глобалізованого світу керується базовим 

принципом просторового суб’єкт-виживання. Порівняно з природними умовами, в яких головними є 
швидке реагування та фізична витривалість, у соціопросторі зміщено акцент на інтерсуб’єктивні 
зв’язки, що уможливлює розвиток (або деградацію) окремого представника людства. 

Для характеристики інтерсуб’єктивної пов’язаності можна послуговуватися переліком термінів і 
понять, з-поміж яких виокремимо такий ряд: «комунікація», «комунікувати», «комунікативне», 
«комунікативність» тощо. Інтеракційність суб’єктів уможливлюється саме вербалізованими 
комунікаціями, які постають матеріалізацією емоційно-інтелектуальних індивідуальних практик, 
стимульованих окремими ситуаціями та/або конкретними антропоодиницями. 
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Етимологічна заувага. «Комунікативний ряд» термінів закорінений у латинську мову, 
набуваючи значень через «надавати»/«повідомляти», «ділити»/«розділяти», «успільнювати» 
(«робити спільним») [4, р. 7]. Початковим латиномовним елементом «com-» окреслюють царину 
спільнодії, взаємодії, пов’язаності, взаємозалежності тощо [див.: 3, с. 24]. Пропоноване 
дослідження апелює до комунікації, комунікування та комунікативного поля, не маючи наміру 
деталізувати вихідний латиномовний термін (цьому буде присвячене окреме дослідження). Воно 
репрезентує одну з перших спроб осмислення людини, тексту та їхньої взаємодії крізь призму 
комунікативного поля. Більшість термінів, формулювань, пояснень авторські, хоча окремі з них 
(терміни та поняття) запозичені з опублікованих праць колег (особливо представників 
німецькомовного простору філософування ХХ ст.).  

Проблема. Феномени «людина» і «текст» зазвичай досліджували одновекторно: людині 
приділяли увагу в межах окремих розділів філософії («філософська антропологія», «етика 
відповідальності», «культурологія» тощо); натомість текст здебільшого діставав «побічну увагу», 
оскільки був варіантом передавання ідей, думок, вражень через мовоодиницезастосування (це 
царини/галузі/розділи лінгвістичного спрямування, що лише в окремих аспектах апелюють до 
філософії). У ХХ ст. трансдисциплінарні підходи «поставили» обидва феномени на помежів’я: 
кожен з них можна досліджувати через розділ(-и) філософії та допоміжні дисципліни, які між 
собою можуть не перетинатись, але через філософію вони «отримують можливість співпраці».  

Перша частина проблеми полягає в тому, що формулювання теми «Людина–це–текст» 
урівнює феномени: людина і текст є самостійними дослідницькими блоками (тоді як у класичному 
тлумаченні людина вивершує текст, який постає результатом практикування антропоодиниці та 
зрідка «може претендувати» на отримання статусу «власний світ», «окреме існування», 
«відокремлене буття» тощо – здебільшого завдяки перекладу та/або інтерпретуванню).  

Другу частину проблеми складають смисли, які закодовує антропоодиниця та вмонтовує їх у 
текст (тобто самокоригується внутрішньо, але не ілюструє цих інтра переформатувань назовні).  

Третю частину проблеми можна назвати комунікативною, оскільки передбачена зміна 
антропоодиницевих ролей: автор, читач, перекладач/тлумач (у комунікуванні ми «замкнені у 
дуальності» мовець–слухач; натомість завдяки тексту ролі постають перехідними, а сам текст є 
медіатором; хоча враховування другої частини проблеми уможливлює утруднення, адже 
індивідуальний(-і) текст(-и) у комунікативному полі «пишеться» одночасно зі змінами ситуації та 
антропоодиниці, що неможливо зафіксувати нікому, крім самого суб’єкта зміни).  

Робоча гіпотеза: кожна антропоодиниця – це текст, який можна дослідити, тобто 
«відкрити», «прочитати», витлумачити і зрозуміти. 

Мета дослідження – роз’яснити сутність вислову «людина–це–текст» задля його 
підтвердження чи спростування.  

Завданнями дослідження: з’ясувати сутність людини у межах теорії комунікативного поля; 
окреслити головні характеристики тексту; запропонувати авторські візії вислову «людина–це–
текст» у контексті комунікативного поля. 

Головними методами, застосованими у дослідженні, є аналітичний, синтетичний, 
герменевтичний, феноменологічний, моделювальний тощо. 

Авторські зауваги. Пропоноване дослідження є продовженням авторських розмірковувань 
щодо антропоодиниці [1] та тексту [2], проте в контексті теорії комунікативного поля обидва 
елементи набуватимуть інших тлумачень. Обґрунтування – це результати, наслідки і висновки 
відпрактикованого авторкою впродовж 10 років (і у приватній царині життя, і у професійній). 
Результати і наслідки можуть бути цікавими для наукової спільноти, оскільки, згідно зі 
спостереженнями, самі ситуації повторювані (умови формування, «історія», ядро, напрям 
розгортання тощо), проте розв’язки змінюються залежно від фігурантів та/або їхніх дій у межах 
самих ситуацій. Щодо висновків складніше, тому що, з одного боку, до них не всі учасники 
приходили (окремі фігуранти не вбачали такої потреби), а з іншого – вони суб’єктивні та 
здебільшого прагматично формульовані. Наводитиму виключно найнестандартніше.  

Термінологічна заувага. Основа дослідження – комунікативне поле, тобто сфера залучення 
Акторів задля взаємовиявляння, досягання мети (індивідуальної/спільної) через емоційне, 
вербальне та інтелектуальне ролезмінювання і/або інтерес(-и), що загалом утілюються в 
інтерсуб’єктивних зв’язках. 
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Завдання перше: з’ясувати сутність людини у межах теорії комунікативного поля. 
Антропоодиниця. За вказаних умов людина постає передусім Актором, метою якого є 

дієвість загалом. Остання має бути завжди ситуативно векторованою. Зорієнтованість на 
активність зумовлюватиме індивідуальне керування власним життям задля його спрямовування до 
суб’єктивних змін, які потрібно втілити. Бути Актором неможливо без насолоджування, яке 
втілюється у гранні. Грання передбачає ролезмінюваність, тобто актОрство. Саме з цього моменту 
починається утруднення, оскільки роль, яка зацікавила окремого суб’єкта, відома тільки йому 
самому (приймемо саме цей варіант за вихідний, адже наш Актор/актОр усе ще при здоровому 
глузді). Змінювання ролей відповідне добиранню «комплекту масок», яким суб’єктові вдається 
давати раду: я залишаю у «комплекті» виключно ті маски, після вдягання яких, я можу бути іншим 
без втрачання своєї індивідуальності. Власне, маска – це «ще один бік» мене самого, про який я 
сам мало знаю, але не полишаю наміру з’ясувати. Це «з’ясовування» уможливлене через 
практикування, тобто «мисленнєве вдягання маски» автоматично сприяє переналаштовуванню 
суб’єкта на інші дії – «згідно з параметрами маски». Маска постає монопараметральною (вік, 
стать, статусність тощо) або поліпараметральною (вік + стать, стать + статусність, позавіковість + 
нестатевість + статусність тощо), що ілюструють базові елементи (патерни поведінки, міміка, 
жести тощо) та додаткові індивідуальні елементи (антропоодиниця додає їх за власним бажанням). 
Мовоодиниці за таких умов постають обрамленням самої антропоодиниці, що уможливлює 
оригінальність вияву останньої та її нестандартне сприймання Іншими.  

Завдання друге: окреслити головні характеристики тексту. 
Текст. Буквальне (класичне) розуміння: авторський тематичний знаково/символьно 

/значеннєвий структурований феномен. Розглянемо його з іншого боку за параметрами 
комунікативного поля. По-перше, текст є стихійноформованим суб’єктом(-ами) у конкретній 
ситуації (що передбачає змінюваність і періодичне уточнення/доповнення). По-друге, його 
витлумачують, як мінімум, потрійно (авторський задум, який реалізований; те, що сприймає 
Інший суб’єкт; варіатив неврахованого Іншим суб’єктом, але доступне для схоплення третім). По-
третє, його завжди закодовують, щоб під час комунікування розшифрувати (або самим автором; 
або Іншими суб’єктами, які віднаходять ключі–орієнтири). По-четверте, будь-який текст можна 
розкодувати (потрібні лише: ключі або принцип(-и)/параметр(-и) їх віднайдення; час; 
індивідуальний хист – комбінування спостережливості, метикування та життєвого досвіду). По-
п’яте, чи не найголовніше, мета розкодовування або наявна (формування розуміння, грання, 
задоволення окремого інтересу), або відсутня. 

Завдання третє: запропонувати авторські візії вислову «людина–це–текст» у контексті 
комунікативного поля. 

Людина–це–текст. Людину формує генетика (біологічна програма) та соціопростір 
(прилаштування до патернів поведінки у контексті базових ситуацій). Генетика у більшості з нас 
спільна (йдеться про гіпотези щодо існування спільного предка всього людства). Біологічна 
програма повторювана для всіх організмних форм (зародження – народження – 
дорослішання/старішання – вмирання – зникнення). Соціопростір так само є спільним для всього 
людства, оскільки постає передусім середовищем обміну досвідом щодо оптимального та/або 
оптимізованого розв’язку повторюваних ситуацій.  

Соціопростір – це спільносвіт людства, в якому здобуте, накопичене, випрацюване 
представниками попереднього покоління постає відкритим для використання/застосування. Проте , 
згідно з параметрами темпоральності, досвід (здобування, накопичення, випрацьовування) наших 
сучасників та наш власний так само «уналежнені»: щойно завершене практикування їх 
автоматично долучають до спільносвіту людства. Оновлення спільнодосвіду людства відбувається 
з моменту вчиняння, оскільки Актор моментами дії виформовує досвід (індивідуальний та 
спільний-для-людства). 

Долучання окремої антропоодиниці до спільнодосвіду уможливлюють виховання й освіта, 
через які транслюють з минулого знання/вміння/навички, необхідні для сучасників та майбутніх 
поколінь. Отже, людство зберігає зв’язок між поколіннями. Варто наголосити: з одного боку, 
«зберігання» має бути доповнене «створенням нового», щоб зв’язок був неперервним; з іншого боку, 
згадане «долучання» здійснюють за шаблоном (в «установах транслювання»: дитячий садок, школа, 
гімназія, коледж, ВНЗ, що уможливлює формування «нової хвилі виконавців», які своїми діями 
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підкреслюють відсутність орієнтирів на самовдосконалювання та його ознаки – непересічність, 
критичне бачення, методологічний сумнів, поліваріантне тлумачення. Проте ні виховання, ні освіта 
не гарантуватимуть інтрасуб’єктивних змін, оскільки поставатимуть шаблонами, кліше, моделями, 
на які зорієнтовують наступні покоління без враховування «викликів епохи, періоду, царини». 
Антропоодиниця «має вловлювати» останні для подальшого критичного розбирання через 
порівнювання з «трансльованим комплектом»: тобто з реалій суб’єкт бере матеріал, який 
паралелізує з нормативною частиною («трансльований комплект» вважають нормою для 
життєдіяльності), виокремлює «моменти недієвості» (норми застарівають швидше за їх 
транслювання) та вносить коригування з позиції «практичних запитів» (якщо відповідь/рішення 
знадобились одному суб’єкту, то і запит, і відповідь/рішення, і шляхи їх віднайдення/виведення 
«зберігатимуться» у полі спільнодосвіду).  

Закономірне запитання: як одні суб’єкти дізнаються про запити, відповіді/рішення, оновлення 
норм тощо? Парадоксально, але це уможливлюється виключно через комунікування. Останнє можна 
пояснити ситуативно формованими інтерсуб’єктивними зв’язками. Єдиний спосіб пов’язати 
антропоодиниці – це комунікування, що може бути реалізоване у різноманітних форматах 
(вербальному, невербальному, змішаному; відкритому, закритому, медіаторному).  

Спільнодосвід людства сам постає текстом: складним (структурно полішаровим, 
багаторівневим, компоненто взаємозалежним) і складеним (комбінованим комплектом елементів, 
одні з яких «відкидають» через заміну іншими, інші виключно оновлюють, треті додають). Це 
схоже на дискурс, який постає полімовним і полісмисловим, одночасно висловлюваним і 
вислуховуваним, але завжди зрозумілим («відсоток зрозумілості» може не  перевищувати 15-20, 
решту реконструюють і домірковують як варіативи).  

Комунікування – це водночас і спосіб самопрезентування окремої антропоодиниці і спроба 
самооновлення компетентностей. Завдання першого окреслює формула «відкривання 
антропоодиницею доступу до власного інтрасвіту Іншим», а завдання другого – «розширювання 
кола обізнаності антропоодиниці через її безпосереднє/опосередковане ознайомлення з 
іншовізіями, дослідженнями, відкриттями». Обидва завдання мають на меті підтримування 
критичного сприйняття реальності/дійсності окремою антропоодиницею в буденному та 
професійному контекстах. 

Вислів «людина–це–текст» потрібно сприймати крізь призму індивідуальності. За таких 
умов кожен із нас – унікальний текст, який формується з елементів обставин, які загалом 
повторювані (для всіх представників людства), проте набувають своєрідних(-ого) значень(-ня) 
лише на прикладі окремих Акторів. Тобто коригування вихідного вислову його уточнюватиме: 
«кожна людина – це своєрідний текст». 

Комунікативне поле – простір зустрічі мовця і слухача задля вибудовування суб’єкт-зв’язків 
на емоційному, вербальному, інтелектуальному рівнях задля (по)розуміння. Останнє постає 
неодмінною умовою співіснування антропоодиниць, оскільки сприятиме прогресу як 
індивідуальному (через самовдосконалювання), так само і вселюдському (через виховання, освіту, 
культуру). Без розуміння не виникатиме міжсуб’єктна взаємодія (через неясні причини 
зумовлювання, перелік завдань, мету тощо). Без порозуміння зникатиме неодмінність Акторності 
(через нечіткі уявлення щодо майбутніх дій антропоодиниць, результати/наслідки яких можуть не 
знадобитися нікому). Загалом кожна антропоодиниця від народження налаштована на 
«розуміння»: первинна лінія «бути зрозумілою» (уможливлена комунікуванням), вторинна лінія 
«розуміти Інших» (результат інтелектуальних практик). Через обов’язковий «трансльований 
комплект» здійснюється переорієнтування антропоодиниці: повторюваними ситуаціями (та/або їх 
частинами), психологічними прийомами, риторичними практиками окремого суб’єкта 
переформатовують – з нього витворюють клон, подібну на інших одиницю, головним завданням 
якої постає виконання кимсь обраних операцій за єдиним затвердженим зразком. Тобто концепт 
«розуміння» за таких умов поступово «блокується» за двома лініями, що може призвести спершу 
до «відмови розуміти», а згодом до втрати здатності «осягання розумом». Антропоодиниця 
змушена вибудовувати свій власний захист від переформатування: це простіше зробити у 
дорослому віці, оскільки вже відомо що саме потрібно захищати; формати захисту постають 
індивідуальними і єдиної оптимальної формули існувати не може (певний час спрацьовуватиме 
«формула Іншого», проте у найнепередбаченішій ситуації вона може схибити). «Захист від 
переформатування» – це своєрідний брандмауер інтрасвіту, вибудовування якого потрібне 
здебільшого для інтелектуалів (за результатами спроб несанкціонованого зламу свідомості, 
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моральності, світоглядних орієнтирів і компетентності загалом) виключно для убезпечення 
подальшого екзистування. 

Кожен рівень комунікування (чи їх поєднання) можна реалізовувати безпосередньо чи 
опосередковано. За першої умови, один суб’єкт може впливати на Іншого через психоемоційні 
чинники, вербальні практики, інтелектуальні конструкти із/без ураховуванням каталізатора – інтересу.  

Емоційний рівень передбачає налаштовування (чи радше ПІДлаштовування) одного суб’єкта 
на переживання та/або стан Іншого. Вияви: експресивність, відсутність вербалізування, 
егоїстичність, ситуативна альтруїстичність, его-альтруїстичність, поміркована емпатійність, 
вибіркова емпатійність. Це рівень (спів)переживання.  

На вербальному рівні суб’єкт налаштований на демонстрування герменевтико-риторичних 
прийомів для підтвердження власної аргументувальної майстерності щодо переконування 
опонентів. Вияви: монолог, діалог, полілог, класичний авторський текст, коментар, розбір, 
лінгвістичний аналіз тощо. Це рівень виявляння назагал. 

Інтелектуальний рівень – це простір креативних можливостей антропоодиниці, що охоплюють 
позитивний та негативний спектри варіативів майбутніх презентувань. Вияви: некритичне 
деталізування перспектив (інтроспективне бачення, розгортання ситуації з утримуванням-у-думці 5-
6 сценаріїв), прогнозування/передбачання результатів та/або наслідків, сценаріювання, дослідницьке 
інтра-розщеплювання, грання тощо. Це рівень індивідуальної творчості. 

Ядро вислову «людина–це–текст» – дешифрування, оскільки моє розуміння Іншого 
здійснюване виключно через мої власні налаштування (емоційність, мовоодиницевживання, 
смисли, підтекстність тощо). Парадокс: я не можу розуміти Іншого інакше, ніж через власний 
досвід, тобто все пережите – увідомлене, сприйняте, сутнісно схоплене і т. д. Дешифрування, 
розкодовування, роз’явлення – різноіменовані умови розуміння/порозуміння.  

Інтеракціювання суб’єктів може здійснюватись як на одному з рівнів, так і на їх перетині. 
Монорівневі інтеракції постають простими для дешифрування порівняно з полірівневими 
(перетинними), оскільки увага комуніканта-сприймальника не розпорошується. З-поміж 
монорівневих інтеракцій неможливо виокремити найнескладніший, оскільки антропоодиниці 
завжди керовані досвідом: мої мовоодиниці прозвучать у вигляді «я Вас розумію…», «Не варто 
так перейматися…», «Це тільки один бік, проте …», але я казатиму саме так для заспокоєння 
Іншого (комуніканта), оскільки саме це він/вона хоче/має почути. Навіть за однакової сили 
переживання окремої ситуації, антропоодиниць «обтяжують» обставини, на які одні реагують 
(прискіпливо, побіжно), а Інші не звертають уваги. 

Антропоодиниці керовані інтересами, які зумовлюють патерни поведінки з векторами 
«засіб» (акцент на отримуваній практичності) та «мета» (акцент на унікальності феномена). 
Інтерес у більшості випадків є моментним (результати рідко використовувані у декількох 
ситуаціях: сама формула інтересу є вузькою та конкретною), не передбачає ретранслювання (його 
неможливо «перекинути» на Іншу антропоодиницю: виникатиме несумірність/дисонування 
смислів), іноді може бути відтермінованим (реалізування/задоволення інтересу можна відкласти 
до сприятливих обставин, наявності у відкритому доступі головних фігурантів, штучного 
формування ситуації тощо) та/або частково реалізованим (задоволення планованого скориговують 
у ситуації, проте антропоодиниця зорієнтована на отримання максимуму з можливого).  

Висновки. Робоча гіпотеза пропонованого дослідження підтверджена лише частково. Перша 
її частина (кожна антропоодиниця – це текст) презентована у вигляді аргументованих 
розмірковувань. Друга її частина (... текст, який можна дослідити, тобто «відкрити», «прочитати», 
витлумачити і зрозуміти) акцентує увагу на умовах, які формуватимуть суб’єкти комунікування: 
відкрити людину–це–текст можливо через її свідоме надання доступу до свого інтрасвіту через 
згоду на комунікування; «прочитати» її складніше; витлумачення передбачає попереднє 
самовдосконалення Іншого комуніканта, оскільки світоглядні основи та дослідницька цікавість 
уможливлюють індивідуальні компетентності, що сприятимуть і «прочитуванню» і 
витлумачуванню вихідної антропоодиниці; зрозуміти Іншого означає дозвіл (передусім для себе) 
на інакшість, який має бути ілюстрацією кожного моменту комунікування. Загалом , 
антропоодиниця відкривається сама для Іншого; «прочитування» – це ознайомлення Іншого з 
невідомим йому простором індивідуальних бачень–думок–переживань; витлумачення залежить 
від рівня Іншого та його світоглядного підґрунтя; зрозуміти не себе можливо лише через 
припускання існування поліваріантності як такої. Тому зазначене в робочій гіпотезі – «... текст, 
який можна дослідити...» коректний лише за умов не встановлювання чіткої відсотковості та/або 
меж у вигляді «наскільки»: дослідження – це увідомлювання, яке загалом можливе, проте його 
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якісно-кількісні показники залежать від співпраці антропоодиниці (відкритість до прочитання) та 
Іншого (довідність і налаштованість, тобто пропорційне виявляння власної інтелектуальності та 
майстерності комунікування, що постають результатом самовдосконалення). Тобто комунікування 
– це подвійне дослідження: з одного боку, Іншого суб’єкта як відмінної від тебе самого 
унікальності; з іншого – себе самого через відкривання нових варіативів неувідомленого, проте 
можливо-неодмінного для життєдіяльності. 

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

Перспективи подальших досліджень зумовлені деталізуванням комунікативного поля, його 
головних елементів, суб’єкт-ролей, а також параметрів полісмисловості. 
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Summary 

Didenko L. A Communicative Field: Human Is a Text. 

The main feature of globalizing world is communication. With help of a communicative field human beings 

can optimally solve various problems of private and/or professional area. According to my conjecture, each of the 

humans forms a text which should be investigated through ‘opening’, ‘reading’, interpretation and understanding 

by the others. Philosophy is a poliparadigmal realm which was generated by a human being because of his/her 

curiosity for knowing -and-understanding the world. As a result, almost everyone finds his/her space in it. We are 

connected to other human beings for gaining experience and achieving self-improvement. A communicative field 

can be named a ‘meeting sphere for human beings’. Each of humans creates a distinctive text as a unique one. An 

expression ‘A–human–being–is–the–text’ equalizes to ‘Another human being is an unknown territory’. I make this 

territory known only through communication. As an element of communicative field you’ll be a speaker/source or a 

listener/receiver. There are three levels of interconnections – emotional, verbal and intellectual. Another element of 

interconnections is an interest. In essense, I follow the procedures of questioning-answering, analyzing, synthesing, 

hermeneutical, phenomenological, modeling, etc. Conclusions. My surmise proves to be half-false because of 

impossibility to conduct an investigation in full. I give a permission to someone for entering my own space 

(‘opening’) where he/she acquaints with unknown elements like individual views, thoughts, experience (‘reading’). 

His/her interpretation and understanding depends on his/her own experience and self-improvement. So 

communication is a dual investigation for the speaker/source and the listener/receiver.  
Keywords: human being, text, connection, communication, communicative field, a–human–being–is–the–text. 
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З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 
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УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ ДОСЛІДЖЕНЬ БРИТАНСЬКОГО ЕМПІРИЗМУ 

 

Розкривається актуальний стан досліджень британської філософії 17-18 ст., а саме праць Д. Лока, Дж. 

Берклі та Д. Г’юма в українській філософській традиції. Відзначено певне пожвавлення та підвищення якості 

останніх досліджень цієї тематики. Разом з тим, такі проблеми, як відсутність якісних перекладів, наявність 

численних заангажованих і застарілих суджень, брак якісної критичної літератури тощо, залишаються 

актуальними. Чимало основних праць представників цієї філософської течії досі доступні лише в оригіналах, або 

у застарілих російськомовних перекладах доби марксизму-ленінізму. Серед характерних рис українських 

досліджень спадщини Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма є певна описовість, яка полягає в тому, що дослідники 

швидше переказують тексти першоджерел, аніж намагаються віднайти власний підхід до їхнього 

трактування. Також існує проблема браку комунікації між дослідниками – праці з цієї теми слабко пов’язані 

між собою, що призводить до повторення певних думок і сюжетів. Покращення рівня комунікації між 

дослідниками могло б виправити цей недолік, адже вони могли б перевірити свої тези у суперечці з колегами. 

Такий стан речей сильно контрастує з актуальною англомовною традицією. Зокрема, такі вчені як Дж. Беннет, 

М. Аєрс, Р. Фогелін і багато інших ставлять за мету дослідження проблемних місць теорій Д. Лока, Дж. Берклі 

та Д. Г’юма. Також варто відзначити високу культуру полемічності, наявну в англомовній спільноті. Кожен зі 

згаданих критиків охоче вступає у продуктивну полеміку з колегами, захищаючи свої позиції. Характерною 

рисою досліджень британського емпіризму також є методологічна невизначеність. Як правило, дослідники 

користуються компаративістським і описовим методами, не заглиблюючись у проблемні місця. Ретельне 

дослідження першоджерел, увага до сучасних англомовних критичних творів і  прагнення сформувати власну 

позицію щодо спадщини цих філософів здатне поліпшити ситуацію у цьому контексті.  

Ключові слова: британський емпіризм, проблемний підхід, методологія, Д. Лок, Дж. Берклі, Д. Г’юм. 

 

Актуальність дослідження. Сучасний стан розробки філософської спадщини таких 

мислителів як Д. Лок, Дж. Берклі та Д. Г’юм у вітчизняній традиції можна назвати зародковим. 

Дослідження з цієї тематики поодинокі та не охоплюють усієї повноти їхніх концепцій. 

Визначається це, у першу чергу, відсутністю якісної джерельної бази – українською мовою 

перекладені не всі твори цих філософів. Російськомовні переклади застарілі та потребують істотного 

корегування. Те саме можна сказати і про наявну критичну літературу. Окрім відсутності 

систематичних праць, також можна констатувати наявність численних застарілих і неактуальних 

суджень і оцінок, серед яких варто назвати «суб’єктивний ідеалізм», «соліпсизм», «агностицизм» та 

інші. Важливим завданням є систематичне вивчення таких оцінок і переосмислення тих, які 

виявляються некоректними стосовно концепцій цих філософів. Ще однією проблемою є 

відстороненість української традиції досліджень спадщини британського емпіризму від англомовної. 

Вивчення дослідницьких праць сучасних британських та американських філософів надзвичайно 

корисне, тому що воно дозволяє більш якісно й різнобічно осмислити твердження концепцій 

Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма і приєднатися до актуального світового дискурсу. 

Переосмислення потребує і методологічна база досліджень британського емпіризму. 

Цікавим і плідним видається проблемний підхід, який активно застосовується в англомовних 

працях, коли дослідники, замість повного переказу концепцій Д. Лока, Дж. Берклі або Д. Г’юма, 

зосереджуються на вивченні окремо взятої проблеми або тематики, що дає змогу ретельніше 

заглибитись у її вивчення.  
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Стан наукової розробки. Українську традицію вивчення спадщини Д. Лока, Дж. Берклі 

та Д. Г’юма важко назвати надто розвиненою. Кількість публікацій з цієї проблематики 

відносно невелика. Особливо якщо порівнювати з кількістю праць, присвячених німецькій або 

французькій філософським традиціям. Оптимізму додає лише той факт, що дедалі більше 

дослідників емпіризму відмовляються від використання застарілих російськомовних 

перекладів і упереджених критичних джерел. Замість цього вони звертаються безпосередньо 

до першоджерел і англомовної критичної літератури. Серед таких праць слід відзначити О. 

Панича з його «Розвідками з історії скептицизму в британо-американській епістемології» [5]. 

У першому томі цієї фундаментальної праці він вивчає саме спадщину Д.  Лока, Дж. Берклі та 

Д. Г’юма. Звертання до актуальних британських критичних текстів і загальний високий рівень 

роблять цю працю найпомітнішим українським дослідженням спадщини британських 

емпіриків. Існують також інші варті уваги праці з цієї проблематики. Варто відзначити внесок 

Д. Прокопова, який зд ійснив надзвичайно плідний аналіз критики Дж. Берклі абстрактних ідей 

з погляду теорії аргументації [6]. Відзначимо також працю Р. Бортніка, що висвітлює зв’язки 

між філософськими і політичними поглядами Д. Лока. Не менш змістовною є праця 

І. Пасічника, який звертає увагу на естетичний складник теорії Дж. Берклі. Теорія 

ірландського філософа загалом часто викликає дуже цікаві конотації.  Підтвердженням цьому 

може бути стаття В. Половнікова, в якій його теорія досліджується в контексті поліграфії та 

кінематографії. Варто також згадати внесок у дослідження британського емпіризму таких 

філософів як Т. Кононенко, М. Кириченко, М. Кравець, О. Лаута, В. Левченко та ін.  

Заслуговують на увагу й російські публікації з цієї проблематики, зокрема, С. Юрова, який 

ґрунтовно дослідив проблему духовної субстанції у філософії Дж. Берклі. Цікава розвідка 

А. Гурьевської, що стосується моральної проблематики у працях Д. Лока. Е. Блінов простежив 

зв’язки між британським емпіризмом і філософією І. Канта. Варто згадати також таких 

дослідників як А. Торгашина, О. Баранова, К. Калмикова, В. Голосова, М. Білалова та ін.  

Зовсім іншою є ситуація в англомовній філософській спільноті. Там інтерес до спадщини 

Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма залишається стійким і сильним. Теорії цих мислителів 

аналізуються в широкому проблемному полі – від політичних теорій до сучасних 

інформаційних технологій. Зрозуміло, що неможливо перелічити всіх англомовних 

дослідників емпіризму. Найчастіше в цьому тексті ми будемо звертатися до праць відомого 

дослідника британського емпіризму, члена Британської та Американської академій наук, 

Дж. Беннета. Його праці «Навчаючись у шести філософів. Том 2» [2] та «Лок, Берклі, Г’юм: 

центральні теми» [3] є одними з найбільш змістовних і кваліфікованих у цій галузі. 

Характерною рисою цього автора є те, що він намагається чітко поставити проблему 

дослідження та знайти можливі шляхи її розв’язання. При цьому він не боїться вступати у 

суперечки з першоджерелами, висловлюючи власні думки. Провідними дослідниками 

спадщини Дж. Берклі, до праць яких ми звернемось у цьому дослідженні, були Т. Люс і 

Р. Фогелін[4]. Цих філософів об’єднує висока якість їхніх праць, а також здатність подивитися 

на спадщину ірландського мислителя під несподіваним ракурсом. Варто відзначити М.  Аєрса, 

який досліджував зв’язки між теорією Дж. Берклі та іншими теоріями Нового Часу. Серед 

авторів, які займалися темою британського емпіризму, варто назвати таких мислителів як 

Р. Андерсон, А. Баєр, Е. Крейґ, Дж. Дікер, Е. Флю, Дж. Дженкінс, Р. Каммінс, Х. Бреккен, 

Т. Джессоп і багатьох інших.  

Основна частина. Проблемою україномовних і російськомовних досліджень емпіризму є 

відсутність комунікації між ученими. Всі згадані дослідження є подинокими і не пов’язаними між 

собою. Натомість в англомовній критичній спільноті існує велика традиція написання полемічних 

праць, чудовим прикладом чому може слугувати суперечка стосовно проблеми матерії між 

Дж. Беннетом і М. Аєрсом. Високий рівень аналізу та наявність у кожного з опонентів вагомих 

аргументів дозволили таким дискусіям породжувати нові розв’язки вже існуючих проблем і 

відкривати нові горизонти досліджень.  
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Праці відомого британського дослідника емпіричної філософії професора Дж. Беннета 

можуть слугувати прикладом цікавого та плідного дослідження спадщини британського 

емпіризму. Стиль цього автора характерний тим, що він не ставить за мету повністю переказати 

текст. Він зосереджує свою увагу на тих моментах, які цікаві саме для нього. Методика, яку він 

обрав – суперечка. Мислитель намагається, у кращих традиціях картезіанського методу, піддати 

всебічному сумніву аргументи Д. Лока, Дж. Берклі, Д. Г’юма та інших новочасних філософів. Сам 

Дж. Беннет формулює мету своєї роботи так: «Я хочу навчитись у цих людей, що я і роблю, 

сперечаючися з ними» [2, c. 1]. Отже, у такий спосіб відбувається той обмін досвідом, про який 

йшлося на початку нашого дослідження. 

З’являються і перші спроби перекласти праці британських емпіриків на українську мову. 

Тут варто відзначити переклад головної праці Д. Лока «Розвідка про людське розуміння», 

виконаний Н. Бордуковою. «Трактат про людську природу» Д. Г’юма був перекладений 

П. Насадом. Ця праця надзвичайно важлива з огляду на те, що українські читачі й дослідники 

потребують кваліфікованих і вільних від упереджень перекладів першоджерел. 

Попри таке пожвавлення, слід відзначити майже повну відірваність українських 

досліджень емпіризму від актуальних сьогодні традицій у вивченні цієї проблематики. 

Здебільшого це пов’язано з використанням застарілих методик наукового дослідження та 

таким же розумінням його завдань. Проблема полягає в тому, що дослідження здебільшого 

будуються за стандартною схемою, згідно з якою потрібно дати скорочений виклад усієї 

концепції філософа, а згодом висловити своє до неї ставлення. Теорії британських емпіриків 

достатньо об’ємні, тому такий переказ може займати до 90 % обсягу роботи. До того ж, він є 

достатньо поверховим. Зупинитись на одній проблематиці та заглибитись у її вивчення в 

такому форматі означає зробити загальний опис менш повним. Варто відзначити і певну 

генеалогічність, яка панує у цій галузі досліджень. Якщо робота присвячена британському 

емпіризму, то майже завжди у ній будуть послідовно викладені думки Д.  Лока, Дж. Берклі та 

Д. Г’юма, що подається як розвиток британського емпіризму загалом. Останній сприймається  

як монолітна течія, в якій кожен наступний мислитель розвивав і доповнював твердження 

іншого, що виглядає досить дивно. Якщо уважно прочитати праці Дж. Берклі, то легко 

помітити, що однією з головних мішеней його критики є Д. Лок. Те саме, але стосовно обох 

«попередників», актуальне і для Д. Г’юма. Єдина по-справжньому схожа риса їхніх концепцій 

– аналіз досвіду як вихідної точки пізнання. В інших же аспектах теорії дуже часто суперечать 

одна одній. Понад те, Дж. Берклі в багатьох твердженнях набагато ближчий до 

Н. Мальбранша, Б. Спінози, ніж до Д. Лока чи Д. Г’юма. Останній же у своїх працях постійно 

керується картезіанським методом сумніву. Зі сказаного напрошуються два висновки:  

1. Говорити про наявність британського емпіризму як філософської течії було б необережним. 

Його дослідження не мають будуватися на описі розвитку якоїсь загальної теорії, що започаткована 

Д. Локом, розвивалась у працях Дж. Берклі та завершилася системою Д. Г’юма. Найкращим 

аргументом для цього може бути той факт, що ні Дж. Берклі, ні Д. Г’юм не вважали себе 

послідовниками будь-якої філософської системи, на що прямо вказували у свої працях. Тому про 

британський емпіризм більш доречно говорити як про теоретико-пізнавальну настанову. 

2. Протиставлення емпіризму і раціоналізму, яке дуже популярне в українській традиції, 

здебільшого, позбавлені будь-якого смислу. Той факт, що філософи другого напряму, такі як 

Р. Декарт, Г. Ляйбніц, Н. Мальбранш, Б. Спіноза, вважали матерію початком пізнання та визнавали 

вроджені ідеї, беззаперечно, відрізняє їх як філософів-емпіриків. Чи можна вважати це підставою для 

того, щоб охарактеризувати їхні філософські системи як діаметрально протилежні та ворогуючі? 

Навряд чи. Взаємний вплив, який емпірики та раціоналісти спричиняли одне на одного, призводив до 

загального приросту філософського знання. До того ж вони працювали у схожому проблемному полі. 

Наприклад, Дж. Берклі, як і Н. Мальбранш або Г. Ляйбніц, найкращим способом доведення 

філософських аргументів вважав звертання до математики. Для мислителів обох напрямів характерний 

інтерес до прогресу тогочасних точних наук. Винаходи І. Ньютона, Р. Бойля, Р. Гука та інших знайшли 
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своє відображення в їхніх філософських працях. Спільною рисою можна вважати і спрямованість 

проти догматизму та софістики, які були поширені в тогочасній філософії.  

Зі сказаного випливає, що трактувати матеріалізм і емпіризм як діаметрально протилежні 

філософські системи не дуже доречно. Більш плідним видається дослідження взаємозв’язків між 

мислителями цих систем і пошук спільних та розбіжних поглядів у їхніх теоріях. Такий підхід уже 

давно використовується у британській критиці, де плідно вивчаються взаємозв’язки теорій Д.  Лока 

та Г. Ляйбніца, або Дж. Берклі та Н. Мальбранша. Це дає змогу подивитися на розвиток філософії 

Нового Часу як на цілісний та органічний процес. 

Дослідження спадщини конкретних мислителів, а не філософських течій, проблемних ідей 

замість повних описів – головна відмінність англомовної критики від української. У чому ж 

перевага такого підходу? Він дає змогу приділити більше уваги всебічному дослідженню 

конкретної проблеми в теорії того чи того філософа. Англомовні дослідники цілком слушно 

вважають, що з теоріями філософів Нового Часу можна ознайомитись у підручниках і більш 

ранніх роботах. Вони ж зупиняються на тих місцях, які викликають їх інтерес і містять у собі 

суперечність або нерозв’язану проблему. Такі вчені як Дж. Беннет, А. Аєрс, Р. Фогелін, Д. Берман, 

С. Джонсон, І. Тіптон та багато інших намагаються дати свій неповторний погляд на проблеми, які 

досліджуються. Мета їх аналізу – віднайти можливий розв’язок проблем, спираючись на власний 

досвід, що робить їхні дослідження своєрідним діалогом між ними і філософами-емпіриками. Це 

суттєво відрізняється від української традиції та робить праці британських критиків цікавішими і 

змістовнішими. До того ж такий підхід більш відповідає тим завданням, які ставили перед собою 

Д. Лок, Дж. Берклі та Д. Г’юм, адже веде до приросту наукового знання.  

Британський емпіризм – філософська настанова, що трактує досвід як ключ до пізнання 

людини. Теорії Д. Лок, Дж. Берклі та Д. Г’юма побудовані за принципом досвідної перевірки 

філософом даних оточуючого світу. Ставлячи завдання дослідити як людина пізнає світ, вони 

проводили низку мисленевих експериментів, які дозволяли їм прийти до певних висновків. 

Дослідження філософії, побудованої на таких засадах, також має ґрунтуватися на схожих 

засадах. Автори самі заохочують читача до перевірки висунутих ними тверджень і було б 

нерозумно від неї відмовлятись. Отже, досвід інтерпретатора має бути широко залученим до 

процесу критичної рецепції спадщини Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма. Їх основні праці 

«Розвідки про людське розуміння», «Трактат про принципи людського знання», «Трактат про 

людську природу» нагадують настільну книгу дослідників-експериментаторів. Там легко 

знайти неточності, різкі переходи від однієї теми до іншої, навіть відверті суперечності. 

Причиною є той факт, що емпіричні дані, на які так покладалися ці філософи, досить часто 

вступають у конфлікт із теоретичними викладками. До того ж не кожне явище, яке можна 

побачити, почути або відчути, можна так же легко пояснити.  

Висновки. Хоча це й характеризує британський емпіризм, однак досліднику-критику 

варто уникати логічних невідповідностей та інших помилок, які можна знайти у 

першоджерелі. Саме цій меті слугує методологічна база дослідження. Чіткий алгоритм роботи 

з текстами першоджерел і ретельно продумана побудова схеми може допомогти уникнути 

невідповідностей між частинами тексту. Для досягнення такої мети недостатньо просто 

запозичити одну з численних методологічних настанов уже існуючих філософських шкіл. 

Оскільки дослідження британського емпіризму побудоване на досвіді того, хто його 

проводить, то йому потрібна власна методологія. Зрозуміло, що повністю відійти від уже 

вживаних методик навряд чи можливо, тому їх слід адаптувати задля досягнення поставлених 

цілей. Тому напрошується висновок, що українська традиція досліджень британського 

емпіризму має сформувати власну методологічну базу, яка буде поєднувати роботу з 

першоджерелами, сучасними англомовними критичними текстами і дискусіями з цього 

приводу, пошук нових і цікавих підходів до спадщини Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма. Разом 

з тим, робота з текстами згаданих представників емпіризму, як ми вже зазначали, має 

нагадувати діалог між критиком і автором. Умовою цього є відкритість першого та його 
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бажання застосувати власний досвід і знання для спілкування. В процесі роботи з текстами 

Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма читачеві відкривається можливість спробувати повторити 

досліди цих видатних мислителів і, якщо вони його не влаштують, поставити свої власні.  
 

Література  

1. Ayers M. Berkeley and Hume: a question of influence. – Cambridge. Cambridge University press, 2005. – 303 p. 

2. Bennet J. Learning from Six Philosophers: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume Volume 2. –  

Oxford Univ. Press. 2001. – 400 p. 

3. Bennet J. Locke, Berkeley, Hume: Central Themes. – Oxford Univ. Press. 1971. – 361p. 

4. Fogelin R. Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley and The Principles of Human Knowledge. –  

Routledge, 2001. 

5. Панич О. Розвідки з історії скептицизму в британо–американській епістемології. Частина перша:  

британська модерна ф ілософія (Гоббс, Локк, Барклі, Х’юм, Рід) /  Олексій Панич – Донецьк: Донецький 

національний університет, 2007. – 524 с. 

6. Прокопов Д. Є. Інтерпретація хиби в європейській філософії XVІI – середини XVIII століть: Монографія 

/ Д. Є. Прокопов – К.: ПАРАПАН, 2008. – 428 с.  

Стаття надійшла до редакції: 28.09.2017 
References 

1.Ayers, M. (2005), Berkeley and Hume: a question of influence, Cambridge University press, Cambridge, 

England, 303 p. 

2.Bennet, J. (2001), Learn ing from Six Ph ilosophers: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume  

Volume 2., Oxford Univ. Press., England, 400 p.  

3.Bennet, J. (1971), Locke, Berkeley, Hume: Central Themes. – Oxford Univ. Press. England, 361p. 

4.Fogelin, R. (2001), Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley and The Principles of Human Knowledge . –  

Routledge. 

5. Panych, O. (2007), Rozvidky z istorii skeptytsyzmu v brytano–amerykanskii epistemolohii. Chastyna persha: 

brytanska moderna filosofiia (Hobbs, Lokk, Barkli, Kh’ium, Rid), Donetskyi natsionalnyi universytet, Donetsk, 

Ukraine, 524 s. 

6. Prokopov, D. Ie. (2008), Interpretatsiia khyby v yevropeiskii filosofii XVII – seredyny XVIII stolit, PARAPAN,  

Kyiv, Ukraine, 428 s.  

Received: 28.09.2017  
Summary 

Zahorodniuk V.Ukrainian Context of Researches on British Empiricism 

The article is devoted to the current state of British philosophy of 17-18 centuries researches in the modern 

Ukrainian tradition. Three most influential philosophers of that period were J. Locke, G. Berkeley and D. Hume. Actually, 

we can speak of some revitalization and rise of quality in the modern Ukrainian researches on that subject. However, there 

is still a long way to go. Such problems as lack of correct translations, huge amount of incorrect or ideologically engaged 

judgements, and absence of qualified critical works are still actual for the homeland tradition. Huge number of works 

written by J. Locke, G. Berkeley and D. Hume still presented only in English or outdated Russian translations. Another 

specific feature of those researches is descriptive style of building. Local critics are more likely to retell some positions of 

British empiricists’ works, than trying to find some original solutions. Lack of communication between researchers is 

another problem of domestic tradition. It leads to repetition of some thoughts and objects. This is the state of affairs that 

highly contrasts with modern state of British researches of J. Locke’s, G. Berkeley’s and D. Hume’s heritage. Such 

scientists as J. Bennet, M. Ayers, R. Fogelin are researching that object in completely different form. They are trying to 

concentrate on some problematical points or not resolved questions in British empiricism theory. Also there is a high 

culture of communication between British researchers of that problematic. Another problem of domestic researches of 

British empiricism is methodological uncertainty. As usual, researches are acquiring with descriptive and comparative 

methods. Accurate work with original texts, connection with modern British tradition, and searching of original position 

can increase the level of Ukrainian researches of British empiricism tradition. 

Keywords: Brit ish empiricis m, problemat ical approach, Ukrain ian tradition, methodology, J. Locke, G. 

Berkeley, D. Hume. 
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MARÍA ZAMBRANO: MUJER Y FILOSOFÍA 

 
Este artículo quiere presentarse como el “cauce” de un pensamiento capaz de incluir el universo femenino 

dentro del camino filosófico. Allí donde el sentir humano se presenta como un escuchar que se extiende hacia las 

infinitas posibilidades de expresar la vida, la conquista de su sentido y el intenso deseo del encuentro entre Dio s y su 

criatura. En este sentido, María Zambrano intenta hacer sensible y audible su íntimo “espacio silencioso”, que merece 

la pena ser leído en toda su potencia místico-metafísica. Sin duda, es un espacio “vacío”, podríamos decir, capaz de 

acoger el latir de la vida, desde el cual se genera una metafísica de la creación muy peculiar. De ahí, se quiere 

orientar nuestra reflexión, entendida como viático hacia la dimensión manantial del pensamiento de la filósofa. Y 

propio desde este “pensamiento danzante”, florece una razón poética que sigue ofreciendo una posible lectura (sin 

duda entre muchas otras) del proceso verdaderamente metafísico y con resonancias místicas dentro del rescate, 

implícito y necesario, de un “pensar por ensayo”.  

Palabras llave: Zambrano – dual – unicum – metafísica de la creación – mujer – filosofía. 

 

Hacia el Origen 
[…] Pero escucha el soplo 
el mensaje incesante, que se forma del silencio. 

(Rainer Maria Rilke
1
) 

Cada uno de nosotros conoce el intenso encanto del despertar, representado en la Creación de Adán 
de Miguel Ángel. Es la magnifica pintura del instante del despertar por su excepcional cristalización de 
los colores y su potencia representativa tan característica y que se realiza a través la figura de la mano del 
Creador tendida hacia la humana criatura, la cual responde al gesto entregándole su brazo para reunirse al 
Origen. Pero las dos manos no se tocan: hay un minúsculo, irreductible descarte, un espacio vacío que 
merece la pena ser leído en su potencia metafísica-mística-poética, además de ser considerado para 
orientar la reflexión entendida, en este sentido, casi como viático hacia la dimensión manantial del 
pensamiento de María Zambrano.  

El momento que precede el contacto entre Adán y el Creador, representado magistralmente por el 
genio del renacimiento italiano, refleja el valor universal y eterno del tembloroso suspiro del hombre 
frente a la acogida divina. Es un pequeño espacio sagrado en el cual reside el infinito del misterio y de lo 
inefable. Una distancia que marca la constante tensión a quebrar la soledad de estos dos seres, los cuales 
no quieren anularse recíprocamente, sino dejar que aquel “instante vacío de acontecimiento”

2
 o 

simplemente aquel pequeño espacio sagrado, en el cual encuentra demora el secreto de la belleza, nos 
orienta a las infinitas posibilidades de expresar la vida. Vida que se expresa, a su vez, siempre hacia el 
anhelo del encuentro entre Dios y nosotros. Pues, en el minúsculo descarte entre los dos dedos, 
inmortalizado por el pincel de Miguel Ángel, se cumple el acontecimiento místico desde entonces 
marcado por el “dos”, porque dos es el número de la relación, el número de la separación, pero también 
del completamiento. La unidad queda buscada y representada por la constante tensión del uno hacia el  
otro: pues el uno que desea reunirse con el otro de sí, cuya presencia queda paradójicamente en éste 
mismo sí. ¿Se trata simplemente de una dualidad o es una unidad que se reconoce a sí misma en la 
copresencia de los opuestos? Según mi mirada cerca del pensamiento zambraniano, este espacio 
acogedor podría representar una constante vibración del ser que, como en la melodía musical, implica el 
conjunto de diferentes notas, moduladas continuamente en variaciones de sentido que nacen en el hombre 
y en él residen. Será este deseo-necesidad de (re)conciliación –como antiguamente a la manera de 

                                                 
1
    “[...] Aber das Wehende Höre, / die ununterbrochene Nachricht / die aus Stille si Bildet. […]”: R. M. Rilke, 

“Primera Elegía” (“Erste Elegie”), en Las Elegías del Duino (Duineser Elegien, 1912), edic ión bilingüe, tr. esp., 

prólogo y notas de O. Dörr Zegers, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2001², p. 30-31.  
2
 “[…] vacío y belleza anuncian también algo que no se pierde y que tampoco se da”: M. Zambrano, De la Aurora, 

Madrid, Ediciones Turner, 1986, p. 24. María Zambrano describe los “instantes vacíos” como aquella s 

fracciones de tiempo necesarias a la acción y que marcan los espacios de libertad del hombre. Estos vacíos, que 

se configuran como poros símiles a los del cuerpo, coloran la tela de su alma, ofreciéndole la posibilidad de 

respirar la sacralidad de su continuo “desnacer”, aún duro y lleno de dificu ltades. 

mailto:lucia_parente@virgilio.it
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Plotino– el que caracterizará la importancia del concepto de relación, en la misma unidad de las dos 
partes del ser y de su consecuente actuar.  

Así, esta “presencia-ausencia”, este “deseante-deseato” a él inmanente, genera inquietud, o “anhelo 
de este puro pensar que no nos es dado en presencia, pero sí en el modo de ausencia, es decir, en forma 
dolorosa y creadora”.

1
 Sin esta dolorosa inquietud, no habría la posibilidad de una elección creativa, de 

comparación, de acuerdo, de relación hacia el Otro, incluso el “nosotros” y los “ellos”. Pues, existe una 
indispensable tensión hacia a lo originario, dirigirse o ponerse “cara a cara”

2
, donde estamos listos para 

reconquistar lo que hemos perdido. ¿Qué realidad?, no podemos dejar de preguntarnos hoy en día. Bueno, 
la realidad de nuestra parábola existencial por la cual vale la pena luchar para conseguir respuestas y 
“pretender una bendición”, como lo hizo el personaje bíblico de Jacob en la lucha con el ángel, para citar 
el ejemplo más conocido de la simbología bíblica. Con esto, me refiero a la realidad de la cual no salen 
ganadores ni ganados; la verdadera y concreta realidad de la lucha eterna del ser humano, sin olvidar que 
la conquista de una auténtica renovación

3
 siempre lleva la marca de una muy profunda herida existencial. 

Pues, lucha dolorosa y, a la vez, luminosa porque marca la transformación vital del ser humano. Es decir: 
es una transformación necesaria para transitar en el mundo liberando las alas del pensamiento de cada 
hombre de pesos inútiles y permitirle de volar hacia auténticos horizontes de sentido.  

La idea de esta alegoría del vuelo nos ayuda a comprender que dentro de la pretensión de Jacob –de 
no rendirse y de seguir luchando para conseguir la bendición–, se esconde la necesidad del hombre de no 
poder vivir sin esta misma bendición. Se trata de la lucha continua que se realiza cada día de la existencia 
humana, y cuya vehemencia queda bien representada también en los rasgos cromáticos de la pintura de 
Jacob y el ángel de Delacroix (entre los años 1853-1861). El arte, en general, y la pintura, en lo específico 
de nuestra reflexión, se debe considerar como una huella del origen y, por eso, es como la concreción de l 
revelarse de esta unidad perdida, pero siempre presente en el fondo de cada deseo humano y de cada 
esperanza personal. Frente al juego creado por la armonía de las líneas y por el encanto del cromatismo de 
la pintura, casi podemos imaginar –a través de la inconfundible “mirada remota”

4
 zambraniana– que en la 

figura de Jacob se esconde la metáfora del inagotable desafío del filósofo o del prevalecer de su logos 
sobre la irresistible fuerza del sentimiento.  

Mientras, por ejemplo, en la pintura que Rembrandt realizó en 1659, la misma prueba de resistencia 
de Jacob con el ángel (siempre en analogía con la resistencia filosófica) parece dejar lugar a la entrega del 
patriarca en los brazos del ángel. Claro que lo que quiero decir con esta comparación pictórica es que, en 
el hipotético fin de la rivalidad (o de la tregua) de Jacob, queda todo colocado dentro del leve y suave 
toque de la mirada del ángel hacia el desafiador, que con los ojos cerrados, como en el instante que 
precede al sueño, acepta exhausto el pasaje desde el desencuentro al encuentro, para abandonarse al 
abrazo tranquilizador, y dejando así la idea de luchar para conseguir la victoria. Parece de la misma 
manera que el poeta descrito por Zambrano en Filosofía y poesía. Pues él, “fiel a lo que ya tiene”

5
, 

“acepta y aún anhela ser vencido”
6
 porque siente y comprende ser simple peregrino de una verdad 

transfigurada por la belleza del amor y por la amabilidad de su don, que no pretende otra cosa que ser 
recibido como único bálsamo purificador de la existencia.  

En esta perspectiva zambraniana, la espera, lo no expresado, lo inefable, la fluidez vital, lo no 
expresable presentan el elocuente vacío

7
; es decir: una experiencia única de trascendencia. De ahí, el 

“descarte entre los dos dedos” de Miguel Ánge l constituye inevitablemente un reto inacabable consigo 
mismo en el tejido de las energías y de las sinergias desarrolladas. 

                                                 
1
 M. Zambrano, Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989, p. 98.  

2
 Génesis, 32,31. 

3
 M. Zambrano, Claros del bosque, M. Gómez Blesa (Ed.), Madrid, Catedra, 2014², p. 182.  

4
 Es una mirada particular que he tenido la suerte de explicar durante los días de estudio a Salamanca, organizadas 

por Juana Sánchez y por la fundación Fernando Rielo. Véase, en el detalle, L. Parente, “María Zambrano y la 

«mirada remota»“, en H. Arévalo; G. Bolado; A. Piñas (Eds.), Pautas: Filosofía Contemporánea de España y 

América, Ecuador, UTPL (Colección Humanidades, Filosofía y Teología. Serie “Entre Europa y América”, Vol. 

III), 2005, pp.: 167-211.  
5
 M. Zambrano, Filosofía y poesía. México, FCE, 1993, p. 41. 

6
 Ibid, p. 45. 

7
 “La inteligencia humana, de la cual el signo más alto es la palabra, tiene en su interior, aunque sea monosilábica, 

un vacío, aunque sea un vacío infinitesimal”: M. Zambrano, De la Aurora, cit., p. 138. 
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Claro que la dimensión de la existencia, en su tender hacia el otro y su continuo “hacerse flexible”
1
, 

genera temblor, tensión e inquietud. De ahí, el vacío de Zambrano se vuelve un nido, para acoger 
pasivamente la secreta belleza de nuestra mismo origen, y entregarse radicalmente a ella en su puro 
sentir. Pues, sólo cuando se viene abajo el velo de las falsas idealidades, de las ficciones, o sólo cuando 
acaba la “sirena” de la simulación y de la disimulación entre los hombres, se puede conseguir el sentido 
profundo

2
 de la propia existencia, aceptando así al destino de nuestro ser persona

3
, para entrar “libres y 

desnudos hacia/ el desnudo Ser”
4
: la misteriosa dimensión del Origen.  

 
María Zambrano: mujer por el Ser y el Decir 

Caminaba, nada más caminaba, sin 
rumbo fijo. Iba al encuentro...  
¿De qué iba al encuentro? Entonces non 
lo sabía y no lo sé ahora. 

(Octavio Paz
5
) 

La dualidad –que hemos visto anhelar a la reunión con la “íntima extrañeza”
6
– queda siempre 

presente en el corazón pensante de Zambrano. Mejor dicho, la dualidad tiene que considerarse una forma 
dual del ser humano y no simplemente el doble, como ella precisa en De la Aurora: “Así todo ante la 
vida, aun sin conciencia, aparece como dual, no como doble; y la unidad se escinde casi de inmediato”.

7
 

Y el dual del ser se sirve de “la palabra que no es suya”, es decir: 
La palabra meramente humana, la palabra convencional que calcula y opera con lo que el hombre 
ya he puesto de antemano, ha de retrotraerse a su origen y pasar a ser palabra que epifaniza 
(alétheia). […] es palabra del Ser, palabra del Decir en el que todo es. […] El hombre que al 
hablar de voz al Decir, siempre se asombra en este alumbramiento. Su palabra es palabra-silencio, 
decir-escuchante (ambos términos se dan en indisociable unidad), palabra dada en el silencio 
paciente y desde el vacío de la mente objetivante, desde el vacío de la voluntad de dominio. La 
palabra del que así habla non es meramente humana, aunque precise del ser humana para ser.

8
 

Por eso, en este sentido más entrañable, el hombre se expresa propiamente en aquel unicum, escindido 
en la paradoja de la radical ambigüedad que reside en sí misma, porque es “una criatura que siente la 
realidad y al mismo tiempo se siente a sí mismo heterogénea de ella”.

9
 En donde la palabra surge del 

silencio donde se hunde la memoria de la unidad originaria perdida y previa a la escisión que conlleva la 
existencia. En el fragmento V titulado “La Mirada y el Decir” en De la Aurora, se refiere María Zambrano 
explícitamente al “«gesto de humildad» que consiste en «bajar la mirada», para atender incluso a lo 
insignificante, y en «bajar el tono de las palabras demasiado llenas de sí mismas»”.

10
 En efecto, en este 

                                                 
1
 P. De Luca, Il logos sensibile di María Zambrano , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 56.  

2
 Escribe Zambrano: “Hay que dormirse arriba en la luz. […] Allá en «los profundo», en los ínferos el corazón 

vela, se desvela, se reenciende en si mis mo. Arriba en la luz, el corazón se abandona, se entrega. Se recog e. Se 

aduerme al fin ya sin pena. En la luz que acoge donde no se padece violencia alguna, pues que se ha llegado allí, 

a esa luz, sin fo rzar n inguna puerta y aun sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y de sombra, sin  

esfuerzo y sin protección”: M. Zambrano, Claros del bosque, cit. p. 149. 
3
 En esta consideración sobre el ser persona, no se quiere expresar sólo la preocupación de ser “l impio espejo de la 

interior realidad”, como escribe la filósofa (en La aventura de ser mujer, J. F. Ortega Muñoz (Ed.), Málaga, 

Ed itorial Veramar, 2007, p. 80), sino también su propia ciudadanía en la compleja red dialéct ica entre individuo 

y sociedad, teniendo en justa consideración el fervor de Zambrano, relativo a la defensa de los derechos de la 

mujer. En particular, sobre esto véase: R. Johnson, “El concepto de «persona» de María Zambrano y su 

pensamiento sobre la mujer”, en Aurora, n. 13, 2012, pp. 8-17.    
4
 D. M. Turoldo, “Olt re la foresta”, en Le più belle poesie di David Maria Turoldo scelte e commentate , D. 

Clapasson (Ed.), pref. di E. Ronchi, Brescia, Morcelliana, 2012, p. 69.  
5
 O. Paz, “El mono gramático”, en Obra poética (1935-1988), Madrid, Seix Barral, 1998, p. 509.  

6
 A. Putino, Simone Weil. Un’intima estraneità . Troina (EN), Città Nuova, 2006, p. 140. 

7
 M. Zambrano, De la Aurora, cit., p. 26 (cursivo mio). 

8
 M. Cavallé, La sabiduría de la no dualidad, Barcelona, Kairós, 2008, p. 319.  

9
 M. Zambrano, M. “Para una historia de la Piedad”, en J. L. Arcos (Ed.), Islas, Madrid, Ed itorial Verbum, 2007, 

p. 114 [pp. 108-116]. El texto de Zambrano corresponde, en parte, a la primera conferencia dedicada a la 

“Historia de la Piedad”, publicada en la Revista Lyceum (La Habana), en el mes de Febrero 1949.  
10

 Es una reflexión de Rossella Prezzo (“Metafore alla lettera”, en C. Zamboni (Ed.), María Zambrano in fedeltà 

alla parola vivente, Folrencia, Alinea, 2002, p. 36) sobre el pensamiento zambraniano, que Carmen Revilla 
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balanceo entre el sentirse dividido y el anhelar a la unidad, permanece el “grito / del mismo Ser, que es 
palabra”.

1
 Pues,  el deseo de reunión de las dos partes en una única “identidad”

2
 no las anula 

recíprocamente, ni potencia el prevalecer de uno por encima del otra, sino favorece el mutuo entregarse, 
junto con sus particulares vivencias, en un aflato unificador – casi como una “danza operante que unifica el 
ser y el sentir”

3
: las dos partes eternamente se encuentran y se alejan “pues en eterno una cosa sola y 

eternamente dos”.
4
 Este movimiento de las dualidades (creado por la tensión unificadora) y del unicum (que 

guarda en sí y proyecta fuera de sí la perspectiva dual del ser) hace pensar, por analogía, al movimiento 
orteguiano del hacer concepto, que a través de su expansión y contracción, se proyecta fuera de sí para 
luego volver en la misma unidad de tiempo, sin que uno (de los dos movimientos) supere o reduzca al otro. 

Entonces, ¿Qué pasa, según Zambrano, en este “canto natural sin encantamiento”?
5
 

Para contestar a esta pregunta, que implica el fundamental volver al concepto de vacío (proyectado 
dentro de una visión cósmica), es cosa buena dejar la palabra a la misma autora, en total respeto hacia su 
metafísica de la expresión de un pensamiento danzante: 

El acuerdo que hace de este planeta su orbe, no se produce por ninguna construcción de la 
conciencia, de ningún tipo de conciencia, sino que exige el nacimiento, la apertura, de unos 
nuevos sentidos que quizás están ahí penando por aflorar, y que parecen habitar, aunque hasta 
ahora no se haya constatado, [sino] en ese vacío en el que se entrecruzan sonido y silencio, luz y 
oscuridad, para crear danzando unos cuerpos sin materia, pero cuerpos; cántico sería de todas las 
criatura, aún de las que no saben, pues que algunas otras cantarán por ellas y con ella danzarán, 
no en el río de la realidad, de la realidad que fluye y que huye, sino en la orbita sin fin de la que 
desprenden música, poesía, unidad en unidad; danza o himno misterioso e inaudible de toda la 
creación, aquí y ahora. Las variaciones o los cambios, la danza de la creación, no surgen 
siguiendo el orden impuesto por la diversificación de los sentidos […].

6
 

Esta danza creativa, que siempre se presenta como don, muestra las nuevas modalidades del sentir
7
, 

que generan una armonía única e irrepetible: eco de un orden inmemorial, ancestral (donde sopla el viento 
de una razón místico-metafísico-poética), cuya fuerza transformadora genera siempre otra posibilidad de 
vida: ésta es la esperanza, que la filósofa considera como un fundamento humanístico de la metafísica 
necesario, porque relativo a “el camino radiante que va y viene entre lo filosófico y lo ético, en el centro 
del problema ontológico del bien y del mal”

8
, por medio del cual “el hombre recrea su vida”;

9
 es decir: la 

incesante búsqueda del instante auroral “creador e imprevisible”.
10

 De ahí vida y pensamiento, vida y 
escritura, caracterizan la superación del dual porque no constituyen una simple sumatoria, sino 
(re)creándose, se presentan como novum. Propiamente en este punto reside todo el potencial metafísico 
del concepto de renacimiento [desnacer]: única garantía de libertad y madurez de ser hombre y de 
sentirse persona. Este es el sentimiento “germinativo” que define la verdadera “cifra” de la reflexión de 
Zambrano, en su pertenecer único al uni-verso femenino.  

                                                                                                                                                             
Guzmán señala, muy apropiadamente, en su obra titulada: Entre el alba y la aurora: sobre la filoso fía de María 

Zambrano, Barcelona, p. 220.    
1
 R. Panikkar, Lo spirito della parola, G. Jiso Forzani; M. Carrara Pavan (Eds.), Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 19. 

2
 “La identidad de los contrarios padecida de manera inconsciente es el mal. La identid ad comprendida es el bien”: 

S. Weil, Quaderni, III, G. Gaeta, (Ed.), Milano, Adelphi, 1988, p. 182. Su obra, publicada parcialmente por 

Gustave Thibon en  1947 (en el volumen La pesanteur et la grâce), aparece integralmente a part ir desde el 

ano1951 con el titulo conocido de Cahiers (en cast., véase: Cuadernos, Madrid, Ed itorial Trotta, 2001).  
3
 M. Zambrano, De la Aurora, Madrid, Tab la rasa, 2004, cit., p. 119.  

4
 “Ungeheilt, ewig unheilbar bleibt [...]. Ewig fassen wir uns und rwig lassen wir uns, Nacht und  Tag, Tag und 

Nacht, Traum und Tat, Werk und Ermattung: ewig eins und ewig zwei”: F. Rosenzweig, Il grido (Der Schrei, 

1918), tr. it. F. P. Cig lia y con texto alemán,  Brescia, Morcelliana, 2003, p. 39. 
5
 M. Zambrano, De la Aurora, cit., p. 169. 

6
 Ibid, pp. 139-140. o 87? 

7
 “El sentir, pues, nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas, diríase que las demás las 

tenemos, mientras que el sentir lo somos. Y así, el signo supremo de veracidad, de verdad viva ha sido siempre 

el sentir; la fuerte última de legit imidad de cuanto el hombre d ice, hace o piensa”: M. Zambrano, “Para una 

historia de la Piedad”, cit., pp. 109-110.  
8
 A. Muñiz-Huberman, “María Zambrano y el libro de Job”, en AA.VV., Homenaje a María Zambrano, México, 

El Coleg io de México, 1998, pp. 61-66 (cit. p. 61). 
9
 S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, G. Gaeta, (Ed.), Milano, Adelphi, 1983, p. 154. 

10
 M. Zambrano, Notas de un metodo, cit., p. 12. 
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La fuerza fascinadora de Zambrano está cerrada en su ser “mujer por el Ser y el Decir”; es decir: en 
sí y de sí misma en el mundo, a través sentir el Ser entre tensión mística y atención filosófica, para 
orientar las trasformaciones de sí.  

En esta espiral de visiones duales de lo humano y de sus múltiples matices expresivas, se puede 
comprender el escenario fenoménico de la verdad y de la variedad de reflexiones que quiebran el 
sistema filosófico

1
 y que de-construyen el orden espacio-temporal exterior, produciendo el proliferar 

de valores simbólicos fundamentales capaces de captar la relación entre las actividades de la 
imaginación y los signos del mundo. 

Por eso la condición humana de ser y pensar al ser se constituye como atención hacia el “vacío 
palpitante”

2
 de la vida propia; vida que debe desnacer hacia la deseada patria de la trascendencia.

3
 Es 

una experiencia necesaria de nomadismo existencial en la inacabable copresencia – o contaminación – de 
soledad y pertenencia, angustia y esperanza, padecer el tiempo y libertad, “vacío e inauguración de sí”,

4
 

visible e invisible, fenoménico y simbólico… 
La filósofa andaluza, al igual del camino de Héleène Cixou,

5
 logra dejar salir a la luz el pensamiento 

que fluye en las entrañas de su ser mujer, aunque en un horizonte histórico dentro del cual los problemas del 
“pensamiento de carácter femenino” quedan dolorosamente definidos por la misma filósofa como “tristes y 
anticuados para el mundo”.

6
 La fidelidad hacia sí, buscada por “una aventura ganada o perdida sólo en la 

luz”
7
, representa el mismo semen que constituye el Ser y el Decir de Zambrano, el árbol que produce flores 

de varios colores y sabrosos frutos, la sonrisa de la vida, el anhelar sin parar la luz…  
Es como la Luz – 
Una Delicia sin forma – 
Es como la Abeja – 
Una Melodía - sin tiempo – […]

8
 

Así, incluso a través de las notas del pentagrama poético dikinsoniano, la vida llega a su cumbre 
cuando acaba y nos lleva a la eterna luz de la inmortalidad, a la cual el hombre siempre se dirige durante 
la parábola existencial que le he concedido vivir.  

María Zambrano: mujer y filósofa por el vértigo creativo 
 

                                                 
1
 “castillo de razones, muralla cerrada de pensamiento invulnerable frente al vacío”: M. Zambrano, Filosofía y 

poesía, cit., p. 87. 
2
 M. Zambrano, “Para una historia de la Piedad”, cit., p. 110. 

3
 “Por eso tiene que acabar de nacer enteramente y tiene también que hacerse su mundo, su hueco, su sitio, tien e 

que estar incesantemente de parto de sí mis mo y de la realidad que lo aloje”: M. Zambrano, Hacia un saber 

sobre el alma, Madrid, A lianza Editorial, 2000, p. 112.  
4
 S. Piromalli, Vuoto e inaugurazione. La condizione umana nel pensiero di Maria Zambrano e Jean-Luc Nancy, 

Padova, Il Poligrafo, 2009. A este escrito están inspiradas las consideraciones que siguen. 
5
 Cfr., L. Parente, Segreti mutamenti…, cit., pp. 138-139. 

6
 M. Zambrano, “Preocupándome de lo social”, en El Liberal (9 de agosto de 1928), p. 3. En el periodo juvenil de 

nuestra autora, dominan el interés y la preocupación de carácter político -social hacia la mujer. En este sentido, 

resultan muy importantes todos sus artículos de 1928 y 1929, publicados en El Liberal, y en los cuales se 

manifiesta de manera clara su desarrollo en cargos políticos como miembro del Consejo de Propaganda y del 

Consejo Nacional de la Infancia Evacuada , durante la Guerra Civ il. No hay que olvidar que, antes de esto, 

Zambrano tuvo relaciones programát icas con el P.S.O.E, perteneciendo, efectivamente, también a la Federación 

Universitaria Española (F.U.E.). Para una información bibliográfica detallada véanse Fenoy Gutiérrez, S. 

(1999): “El tema de «la femin idad y la mujer» en la obra y la vida de María Zambrano”, en Aurora, Papeles del 

“Seminario  María Zambrano”, n. 1, pp. 167-174. 
7
 “Mirar, buscar el lugar desde el cual, en el mismo tiempo, se cruzan la mirada que necesita a la Tierra y la que la 

Tierra recibe. Una aventura ganada o perdida sólo en la luz”: Zambrano, M. (1991): “Cielos pintados”, en 

Algunos lugares de la poesía, Madrid, Espasa Calpe, 1986², pp. 259-262 (cit. p. 261). El art ículo apareció antes 

de 1986 en Diario 76, año XI, n. 27 de abril (Suppl. Culturas, n. 55, p. III, Madrid), dedicado a la obra del pintor 

Jesús Gonzáles de la Torre, que hubo la suerte de encontrar a la filósofa en 1985. El texto hubo una segunda 

edición en 1997, por el mismo pintor, en Pintura 1991-1997, Exposición itinerante por Castilla y León, 

Valladolid: Junta de Castilla y León, pp. 53-55.  
8
 “It’s like the Light - / A fashionless Delight - / It’s like the Bee - / A dateless - Melody - // It’s like the Woods - / 

Private - Like the Breeze - / Phraseless - yet it stirs / The proudest Trees - // It’s like the Morning - / Best - when 

it’s done - / And the Everlasting Clocks - / Chime - Noon!”: E. Dickinson, Tutte le poesie (con texto original, 

poesía n. 297), Milano, Mondadori, 1997, p. 320.  
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Llama que me provoca; 
Cruel pupila quieta 
En la cima del vértigo; 
Invisible luz fría  
Cavando en mis abismos, 
Llenándome de nada, de palabras, 
Cristales fugitivos 
Que a su prisa someten mi destino.  

(Octavio Paz
1
) 

María Zambrano, leída hoy, manteniéndonos fieles a su estilo de “pensar por ensayo”
2
, no solo 

puede solucionar una injusta falta en la historia del pensamiento Occidental, sino quiere ofrecernos una 
mejor comprensión de su itinerario humano hacia su autobiografía existencial de un particular “saber del 
alma”. Un saber que, sin duda, protesta en contra de cada forma de abuso humano, civil, religioso y 
político, etc., y que quiere intentar pasivamente y empáticamente el despertar la conciencia del ser. Por 
supuesto, manteniendo vivo un genero de potencialidad simbólica sin límites interpretativos. Claro que lo 
que aquí se comparte de manera radical es la importancia de la escritura ensayística de la pensadora 
andaluza dentro del camino filosófico, tan defendido por ella misma, valorando también la declaración 
que José Francisco Martín hizo en una reciente entrevista para la Revista Café Colombo (realizada por 
Eduardo Cesar Maia y Francisco José Chaguaceda, en enero de 2015):  

El ensayo pone al descubierto la esencial relación entre fondo y forma, entre continente y 
contenido, entre verdad y belleza. La forma no es mero contenedor de un contenido previamente 
alcanzado, sino, más bien, un elemento agente del propio pensamiento capaz de informar (en el 
sentido de dar forma) al proceso mismo del pensar y a los contenidos derivados del pensamiento.

3
 

De esta manera, la pensadora reta aquel mismo trágico poder que –aún sin eliminarla y derrotarla–, 
intentaba quitarle su particular germen de reflexión ensayística. No le perteneció nunca el quedar relegada 
a circunstancias mortificantes y de gran sufrimiento, sino alimentó su fuerza, su ánimo, su tenacidad, su 
esperanza, su “levedad pensativa”.

4
 En efecto, todas esas vivencias le permitieron refinar la sensibilidad 

de entregarse a su sueño creador, hasta de observar los acontecimientos con una mirada nueva, para 
percibir aquel “entero e íntimo de las cosas”

5
: única forma auténtica de resistencia

6
, así como Deleuze 

simplifica el acto de resistencia que, de la misma manera, vamos comparando a lo de Zambrano, la cual 
eleva en el aire –humanamente y artísticamente, racionalmente y sentimentalmente– su grito-palabra 
creadora; o bien su himno al único modo de vivir la misma vocación de ser. 

Pero, miremos de manera más precisa la razón de cómo Zambrano percibe el “entero e íntimo de 
las cosas”.  

Con “entero” ella entiende la totalidad del ser, con su múltiples manifestaciones, en el único 
conjunto de superficie y profundidad, naturaleza y forma, esencia y resonancia: dualidad nunca separadas. 

                                                 
1
 O. Paz, “Palabra”, en Obra poética (1935-1988), cit., p. 37.  

2
 Esta formula, así definida por Eugenio d’Ors, quiere enseñar la peculiaridad de la escritura pensante que sale del 

estilo de vida-pensamiento del escritor, típico de la cultura española. Formula que ha inspirado sucesivamente 

varios autores en la elección de los títulos de artículos y ensayos. Entre estos, de publicación bastante reciente, 

véanse J. Gracia; D. Ródenas de Moya, Pensar por ensayos en la España del siglo XX: Historia y repertorio , 

Barcelona, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.    
3
 Véase: Revista Sures [https://ojs.unila.edu.br/ojs/index.php/sures ; Consulta: 13.12.2016], Ano: 2015, jul, N. 6, 

pp. 216-223 (cit. p. 218).  
4
 E. Laurenzi, “La filosofía leve de María Zambrano”, en P. De Luca; E. Laurenzi (tr. de C. P. Encagedo, Por 

amor de materia, Madrid, Plaza y Valdés, 2014, pp. 37-54 (cit. p. 38). 
5
 G. Leopardi, Zibaldone, n. 115, 7 g iugno 1820. 

6
 “Ahora, ¿Cuál es el acto de hablar que se eleva en el aire mientras su objeto pasa por deb ajo de la tierra? 

Resistencia. Acto de resistencia. Y en toda la obra de Straub el acto de hablar es acto de resistencia. De Moisés y  

Aron al último Kafka (Relaciones de clase), pasando por – citando sin seguir un orden – Nicht versöhnt o Bach 

(Crónica de Anna Magdalena Bach). El acto de hablar de Bach es su música que es acto de resistencia, lucha 

activa en contra de la repartición de lo sagrado y del profano. Este acto de resistencia en la música acaba en un 

grito”. [G. Deleuze, Che cos’è l’atto di creazione? (Qu’est-ce que l’acte de création?, 1987), A. Moscati (Ed.), 

Napoli, Cronopio, 2010, p. 23). Así Deleuze simplifica el acto de resistencia que, de la mis ma manera, vamos 

comparando a lo de Zambrano, la cual eleva, humanamente y artísticamente, racionalmente y sentimentalmente, 

en el aire su grito-palabra-creadora. 

https://ojs.unila.edu.br/ojs/index.php/sures
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Lo “íntimo” quiere representar el pensamiento silencioso, entrañable: caja de resonancia de todas las 
correspondencias duales que convergen en el ser. Se trata de una relación peculiar y abismal que teje las 
invisibles, pero no ausentes, tramas de nuestro ser-en-el-mundo: una especie de  intimidad que muestra 
toda la levedad de su vuelo metafísico, cuyo crujido encontrará resonancia en su mismo extenderse, y que 
produce el eco de una melodía única en el paisaje vital de nuestra existencia.  

Podríamos decir que el camino zambraniano permite de individuar, a través de su magmática 
escritura, una huidiza levedad, como o que se encuentra en la amplia descripción del “misterio de la flor”: 

La pálida flor impalpable, indecisa, es a su vez luminosa sombra de un fuego lejano si se sonroja al 
mirarla. Pues que la flor nunca está quieta, nunca fija; el color en ella se hace, se enciende o se 
desvanece. Y nada corpóreo hay que dé a sentir como ella el encenderse y el desvanecerse y no solo 
del color, sino de la sustancia. De esa sustancia que todo cuerpo visible condensa y encierra, 
duración temporal también, que en la flor toda sustancia corpóreo se fija. Y, en la flor, la sustancia 
se desvanece como un suspiro. Expira por darse o por no poder ya más seguir aquí en este universo 
donde todo se detuvo un día en un soplo. […]. Criatura del aire como palabra leve, que se quedó así, 
en un punto que, dándose de tan múltiples maneras, habla de la identidad indivisa.

1
 

Parece ver aquella criatura del aire en la exultación de instantes colorados, perfumados, musicales, 
que alimentan la pasión de Zambrano hacia el conocimiento de la vida única, intransferible, irrepetible. 

Su mente-corazón pulsante le permitió –y permite a nosotros hoy en día– “abitare la natura di un 
mondo snaturato”

2
, dicho a través de la encantadora prosa de Leopardi, y de abrirse hacia algo 

filosóficamente impensable, porque no es simplemente comprensible de manera racional, como “cuando 
se cree que hay que explicar algo, que hay que sostenerlo con una cierta argumentación; cuando se lo 
quiere hacer verídico sin conformarse con que sea simplemente verdadero”

3
… Siempre que se mantenga 

vivo aquel fuego de la pasión-esperanza hacia la verdad y, en los momentos obscuros, se deja quemar la 
pequeña ascua vital y luminosa… eternamente. 

 
El “desafío” del pensamiento de carácter femenino  

 
Io sono ora, come te, convinto che c’è 
per noi un solo oggetto di studi: la Vita.  
… un saluto di rime sospiranti 
all’Ideale che non ha tramonti, 
alla Bellezza che non sa dolori!  
(Gabriele d’Annunzio)

4
 

 
Ser mujer, ser filósofa, sentir la poesía, utilizar la escritura por ensayo filosófico, todas estas cosas 

constituyen los puntos cardinales indispensables para orientarse en el camino vital de Zambrano.  
Por eso su aventura de ser mujer le permite trazar claros e inequivocables caminos de 

reconocimiento del universo femenino, para llegar a delinear el auténtico sentido del concepto de ser 
persona, como búsqueda intensa y pasional, “por una parte, una ontología femenina y, por otra, un ser sin 
género específico que acabará en la categoría «persona»”.

5
 

El reto de ser filósofa, en un mundo académico que no favorecía al pensamiento femenino y con el 
agravio político de un pasado de exiliada, se presenta como la respuesta fiel a su vocación, expresada a 
través de la conquista del conocimiento y como fruto del absoluto respeto hacia todos los componentes que 
pertenecen al mismo ser humano. Las diferentes figuras utilizadas (el aurora, el fuego, la flor, el bosque…) 
o el conjunto de mitos (Dionisio, Hermes, Atenea y Apolo, Querubín…) o lo símbolos (los ojos de la noche, 
los cielos, los ínferos, las entrañas…) constituyen infinitas variaciones realizadas para obtener el mismo 

                                                 
1
 Ibid, pp. 55-56. 

2
 “habitar la naturaleza de un mundo desnaturalizado”: G. Leopardi, Discorso di un Italiano intorno alla poesia 

romantica, E. Mazzali (Ed.), Cappelli, 1957, p. 59. Véase también : A. Prete, Finitudine e Infinito. Su Leopardi, 

Milano, Feltrinelli, 1998, p. 133.  
3
 M. Zambrano, El hombre y lo divino, Madrid, Siruela, 1991, p. 28. 

4
 Tan con las palabras de gratitud y consideración fraterna que d’Annunzio le d irigió al amigo Paolo Michetti en 

su testamento espiritual (“mei dimidium animi”: G. d’Annunzio, Il libro segreto, P. Gibellini (Ed.), Milano, BUR 

Rizzo li, 2010, p. 92 e 87), al igual hoy se desea manifestar gran admiración hacia la mujer y filósofa Zambrano.  
5
 R. Johnson, “El concepto de «persona»…, cit., p. 9. 
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efecto: dirigirse hacia un saber del alma que quiere mezclarse armoniosamente con las mismas categorías 
del ser impuestas por la razón. Así, el sentir, que guarda el fluir de la vida, logra acoger todas los matices 
vitales y, más, intenta ir más allá hacia “un orden remoto que nos tiende una órbita”.

1
 

Vivir la poesía, acercándose a la comprensión poética unamuniana y alejándose de la opción 
racional-vitalista orteguiana, le permite descubrir y valorar un nuevo y mejor uso de la razón, para 
acercarse gradualmente a la filosofía de la vida misma (interior y circunstancial) y para exponer, de tal 
manera, el concepto de piedad

2
, dirigiéndose hacia aquel fondo obscuro de l ser humano (las entrañas) 

que va más allá de la genérica dicotomía entre mente y corazón.  
Queda claro que, en su camino, se puede llegar a lo que Jesús Moreno Sanz define “escritura ética”

3
, 

sólo a través de la conjunción de la palabra filosófica con la palabra poética. Este tipo de “hermandad” se 
vuelve poiesis comunicativa, una mayéutica (ni académica ni impositiva) de evocación tan socrática como 
kierkegaardiana, y que conduce a la conciencia de la propia llamada del ser. Así, a través de la escritura, la 
filósofa le da al lector la posibilidad de reflejar y discernir de la plenitud de la vida.  

Zambrano transformó su vida en un continuo renacer, o mejor, ha aceptado la transformación de su 
continuo, único e irrepetible desnacer. Su flujo vital ha dejado la huella de su incesante movimiento de 
pensamiento entrañable, a través del cual ha renovado los módulos estilísticos de la filosofía 
contemporánea, y también ha abierto un pasaje para ir más allá de la distancia entre pensamiento 
masculino dominante y pensamiento silencioso femenino. Ofreciendo la posibilidad de inter-actuar con 
toda las singulares dualidades (hombre-mujer, filosofía-poesía, obscuridad-luz…) durante el camino del 
pensamiento, alumbrado por instantes del gestos aurorales. 

En el pensamiento de Zambrano, las “imprevistas cifras del mondo”
4
 danzan dentro del devenir 

nietzscheano y la luz auroral del corazón, se condensan en una simbiosis congénita e imprescindible, 
donde pensamiento y poesía, metafísica y mística, se reúnen en la “palabra que agita la sangre”.

5
 

En el microcosmo mental de la filósofa resuena el mismo movimiento del universo y de la energía 
que lo rige, de aquel misterioso destino o buena estrella que dirige el juego creativo de vida y pensamiento, 
hacia las formas de un razonamiento que, por mero reflejo, expresan las formas del mundo. Dentro de su 
inconfundible estilo se mezclan las descripciones de su microcosmo y del macrocosmo que las contiene. 

En conclusión: la contradicción de sí mismo, la radical ambigüedad del ser, la/las dualidade(s) que 
nos hacen vivir entre el deseo de la felicidad y la experiencia segura de la insatisfacción, tienen que ser 
vividas en la espera que un nuevo ritmo vital, que marque un nuevo tiempo (capaz de regenerar el mismo 
devenir) de la propia existencia. En este sentido, la condición humana queda visitada por relámpagos del 
“más allá del tiempo”, de su emerger improviso y luminoso, en búsqueda constante de una demora. Se 
trata de los claros que se donan a su horizonte creativo de sentido, y le iluminan el topos de la inefable 
belleza, como “del cielo descendida en la tierra para enseñar milagros”:

6
 presupuesto de un evidente 

orden metafísico que se coloca en una formación típicamente neoplatónica.  
La misma filósofa se hace aurora permanente, aceptando el misterio de la vida y amando la 

existencia que caracteriza su peregrinación personal, entre senderos empinados y fuertes subidas, para 
descubrir la esencia de su misma naturaleza humana, la cual marca inexorablemente las esenciales líneas 
de la relación consigo misma, el otro y el Totalmente otro. 

                                                 
1
 M. Zambrano, Claros del bosque, Madrid, Seix Barral, 1986, p. 14. 

2
 Hay que recordar que a través de la piedad, la filósofa subraya los límites de una razón sistemática y busca el 

sentimiento primord ial que el hombre lleva consigo, considerando que este sentimiento no tiene nada que ver 

con la compasión, la caridad o la delicadeza de animo, sino “viene a ser la prehistoria de todos los sentimientos 

positivos […] una especie de desfile de instantes que brillan fugazmente y son sustituidos por otros. […] La 

Piedad se nos aparece como la matriz orig inaria de la vida del sentir”: M. Zambrano, “Para una historia de la 

Piedad”, cit., pp. 111-112. 
3
 J. Moreno Sanz, El logos oscuro: tragedia mística y filosofía en María Zambrano, Madrid, Editorial Verbum, 

2008, p. 147. 
4
 O. Paz, Obra poética (1935-1988), cit., p. 152. 

5
 Cfr. J. Bergamín, Mia cara amica María, A. Buttarelli (Ed.), Bergamo, Moretti e Vitali, 2009.  

6
 A. Dante, Vita Nova, 17, 5-7. El “espejo poliédrico de Dante” representa para la filosofía un importante diálogo 

humano, filosófico y poético, como se puede leer en un texto mecanografiado (“Nuevo Diario”), con fecha 15 

julio 1973 y conservado en el Archivo de la Fundación María Zambrano. Parte del texto puede ser valorado en 

su contenido en el preciso estudio introductorio redactado por Elena Laurenzi en M. Zambrano, Dante specchio 

umano, E. Laurenzi (Ed. e tr. it), Troina (EN), Città Aperta, 2007, p. 16.  
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Zambrano se entrega a la vida interior que refleja el mismo fulcro de su proceso creativo, como 
metal fundido en un molde (vacío): es su vida de mujer, es su filosofía. Pues, con particular 
determinación y peculiar presencia, la mujer-filósofa realiza la difícil empresa de tener despierto el 
enigma en el inevitable cruce fenomenológico entre visible e invisible, encerrado en un precioso átomo de 
tiempo. Ella intenta tejer un posible vínculo entre lejanía y proximidad, donde la luz sea la protagonista 
absoluta que permite vislumbrar la verdad (autenticidad) sobre sí y libera la voz y las palabras, para hacer 
que todos los lectores puedan ser participes del don recibido en el horizonte de su profundo pensamiento; 
en fin, deja libre la aporía del conocimiento del ser humano que encierra su misterio. 

Pero, ¿cómo puede hoy, frente a las actuales dificultades, su filosofía acrecer el deseo de 
maravillarnos todavía? ¿Qué es lo que tortura el alma humana? ¿Qué cosa lo hace ausente mientras pasan 
los preciosos instantes de su más brillante o más obscura existencia? ¿Y por qué grita al silencio del 
mundo y no en su propia intimidad? ¿Puede que la violencia, el abuso, la injusticia, hayan turbado su 
estado de animo? ¿O el conjunto de la antinomias de los contrastes que conviven en su ADN, ya marcaran 
la danza de cada existencia del mundo, ruidoso y/o silencioso que sea? ¿Es razonable buscar un nuevo y 
personal claro auroral para intentar rebasar el límite y las contradicciones que matizan la tela de la vida? 
Esperamos que sí; a lo mejor vale la pena intentar (re)generar, más que reconstruir aquel camino de 
pensamiento humano, que responde a nuestra historia y que se manifiesta a los ojos del corazón. ¿Se trata 
de una nueva utopía? Quizas… lo que realmente resulta indispensable es penetrar los meandros de la 
propia existencia, en los cuales nacen y crecen los auténticos brotes de nuestro ser persona que pide 
goetheanamente: “Mehr Licht, mehr Licht!”.

1
  

Received: 18.09.2017  
Summary 

Parente L. María Zambrano: Woman and Philosophy. 

The article dwells upon investigation on  introducing a female universum into the philosophical field. Human 

reception is regarded as an ability of hearing, the latter being reflected through numero us possibilities of life 
expressions, as well as life sense incorporation and intensive need to meet God and creation. In this context, Maria 

Zambrano tries to make her int imate “quiet space” sensible and heard, it being considered through mystic and 

metaphysical characteristics. This “empty space” can reproduce a life rythm, the latter being the source of creation 
metaphysics. Thus, we try to direct our reflection towards the visual attitude to the basic dimension of a 

philosophical thought. This “dancing thought” influences a poetical mind while  suggesting a possible exp lanation 

(among other ones) of an authentic metaphysical process and mystic resonances with salvation. 
Key words: Zambrano, dual, unique, metaphysics of creation, woman, philosophy . 

 
Анотація  

Паренте Л. Марія Замбрано: жінка і філософія.  

Стаття репрезентує напрям дослідження, що намагається включити універсум жінки у ф ілософський 

шлях. Людське почуття постає як здатність чути, що поширюється на нескінченні можливості вираження 
життя, завоювання його смислу та інтенсивне прагнення до зустрічі Бога і його творіння. У цьому розумінні 

Марія Замбрано намагається зробити чуттєвим і почутим свій інтимний “тихий простір”, який слід 

трактувати в усій його містично-метафізичній потенції. Цей “порожній простір” може відтворювати ритм  
життя, звідки випливає своєрідна метафізика творення. Відповідно, ми намагаємося спрямувати нашу 

рефлексію в русло візуального ставлення до вихідного виміру філософської думки. З цієї «танцюючої 

думки» випливає поетичний розум, який пропонує можливе (серед інших) трактування справжнього  
метафізичного процесу та м істичних резонансів зі спасінням.  

Ключові слова: Замбрано, дуальне, унікальне, метафізика творення, жінка, філософія.  

 

                                                 
1
 “Como esta necesidad se encuentra en todas alas almas no deg radadas, no embrutecidas por una muy mala 

educación hecha al revés: por esto yo dije que, si las religiones están a punto de morir, la religión es inmortal; 

cerradas todas las catedrales, todas las mosqueas, todas las sinagogas, todas las pagodas, siempre quedará el gran 

templo del cielo; despedidos todos los sacerdotes, los rabinos, los bonzos, los santones, siempre quedarán los 

poetas, los músicos, los arquitectos, los pintores, para oficiar en los altares del ideal; entonces se volverá costumbre 

entre los hombres los que ahora queda descrito como excepción: de Rafael que quiere morir contemplando su 

grande obra de la “Transfiguración”, de Goethe que pide, en la agonía, que se les de un momento de luz, luz plena, 

luz divina: : “Mehr Licht, mehr Licht!”, de Heine que en los últimos días de su atormentada vida se hace conducir 

otra vez al Louvre para ver nuevamente la Venus de Milo, de Mozart y de Chopin, que quieren rendir el último 

suspiro mientras escuchan cantar o tocar, por sus dulces amigas, las notas que durante la vida habían llegado al 

profundo de sus almas, llevándolas en lo más alto posible en los espacios del éxtasi.”: M. Pilo, Estetica. Lezioni sul 

bello di Mario Pilo nell’Università di Bologna , Milano, Hoepli, 1905, p. 178. 
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JOSE ORTEGA Y GASSET ON THE DEHUMANIZATION  

OF CONTEMPORARY ART 
 

The article analyzes the Ortega’s concept of the nature and essence of the art, which he most fully described in his 

book "The Dehumanization of Art." The main features of "new art", according to Ortega, is that it does not seek to be 

clear to all, in principle, wants to remain unpopular, focusing on the elite; avoids transcendence; strives to be only a work 

of art and nothing else; avoid any imposed outside rules and regulations; not engaged in reproduction of reality, but 

serves as a kind of game, etc. Contemporary art, in contrast to the previous, differentiates its recipients. This distinction is 

obvious, because the overwhelming majority of people cannot understand the novelty. Such a person feels humiliated with 

new art and therefore despises it. It is here that Ortega adds the reason for the unpopularity of dehumanized art. The new 

art is designed to meet the aesthetic needs of only a small group of trained people who can decipher those codes and 

symbols that the artist uses in the process of writing a book. Only the elite can understand the true intentions of the artist. 
Keywords: dehumanization, new art, elitism, mass art, aesthetics, supreme theme.  

  
Articulation of the issue. One of the most famous western thinkers of the 20

th
 century is the Spanish 

modernist philosopher Jose Ortega y Gasset (1883-1955). His cultural, philosophical, and aesthetic heritage 
has a remarkable historical significance not only for the Spain, but also for the world. Unfortunately, his 
ideas are not always correctly interpreted, sometimes being too much simplified. Ortega tried to be 
portrayed either as an apologist for "dehumanization of art," or a supporter of elitism in art, which despises 
ordinary people. In fact, he was a sensitive son of his transitional era, trying to understand all its trends and 
outline the path to the future. Despite the rather specific and subjective approach to solving the problems, 
Ortega, nevertheless, managed to outline the core ideas of the art of the 20

th
 century. 

One of the essential elements of Ortega y Gasset’s theory of culture is his conception of the nature 
and essence of contemporary art, which he most fully described in his work "The Dehumanization of Art" 
(1925). This work became a response to new phenomena that became apparent in literature, music, 
painting, dramatics of the late 19

th
 and early 20

th
 centuries, when abstractionism, surrealism, cubism, 

imperialism, futurism, etc. began to emerge and reach their peak. This period is characterized by 
numerous manifestos of artists who tried to find a way out of the crisis in which there was a classical art 
that began to lose connection with life and ceased to reflect the phenomena and processes that unfolded in 
the 19

th
 century against the background of social revolutions, the awakening of national consciousness, 

the domination of rationalism and practical reason. "Based on the usual themes, the use of centuries-old 
artistic techniques, the manner in which the material was presented, artists, writers, and dramatists tried to 
find out the deceitful shell of the depictions of things, and the intricacies of human works that secret, 
which is not subject to visual observation, but constitutes a hidden essence. If in the art of the previous 
epochs an artist himself was at the center of the attention of artists, who was treated as the beginning and 
the end of everything, then for the avant-garde figure all that exists in this world would be split into the 
original elements. Logic, analysis, and not intuition, sensory perception have become methods of 
aesthetic development of reality" [4]. 

Research results presentation. Ortega can be considered as the theoretician of modernism. He tries 
to explain that the actual line, sound, light, color can be quite eloquent if you experiment with them and 
expand their transcendental possibilities. The notion of "dehumanization" as a trend in modern art can be 
defined through the categorical statement of Ortega: "The poet begins where the man ends." 

Ortega believes that at the beginning of the 20th century, art was distinguished from classical forms 
of interaction with the world, because traditional methods of artistic imitation were brought to almost 
automaticism, which contradicts the creative process. In his book "The Dehumanization of Art," the 
Spanish theorist emphasizes that all artistic techniques and styles are changing, the eternal is only the 
process of self-knowledge of man. In Ortega's opinion artists know very well and use the evocative 
possibilities of art in their work, but such aesthetic pleasure is "unclean." The true art is called "to solve 
the metamorphosis of the world" and to create "something that would not copy the nature and, at the same 
time, would have a certain content - it involves a higher gift" [3, c.235]. 

Ortega drove the new art to "sophisticated feelings and instinctive aristocracy" [5, p.420]. The new 

art is intended to relieve artistic ideas and meanings from identity to things. Art will only be able to make 
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a new breakthrough when using purely artistic techniques that allow you to look beyond the visible 
boundaries of the world. Trying to preserve the canons of classical art is degradation.  

Unlike the previous, including the romantic, new art takes into account the differences between 

their recipients. There are characteristic features of mass and elitist art. This distinction becomes apparent 
because the overwhelming majority of people cannot perceive aesthetic novelty. Because of this a mass 
person feels humiliated and, therefore, begins to despise the new art, seeking to destroy it. It is in this 

sense that Ortega adds the reason for the unpopularity of dehumanized art, which does not want to blindly 
reproduce the external reality, but tries to reveal the inner world of man. New art, unlike the previous one, 
does not perform a consolidating function, but is used as an analysis, forecasting, development tool. New 

art is concentrated on the form, on its own artistic achievements, being impartial and indifferent to the 
needs and interests of ordinary people.  

Exploring contemporary art, Ortega asks: Why art of antiquity, the Middle Ages, the Renaissance 

enjoyed popularity and the new art meets fierce resistance? And he finds the answer that "the new art" is 
anti-popular in its essence. Anything generated by it, automatically causes the public a curious sociological 
effect. The public is divided into two parts; one part, the smaller one, consists of people who are 

sympathetic to one another; another, much larger, countless, held hostile" [3, P. 220]. The reason for this 
hostility is that most simply do not understand the new art. "New art," writes Ortega, "obviously, is not art 
for all, as, for example, romantic art: the new art refers to the especially gifted minorities" [3, P. 221]. 

The new art is designed to meet the aesthetic needs of only a small group of trained people who can 
decipher the codes and symbols that the artist uses in the process of performing the work. He, who does 
not understand this, emphasizes his inferiority in relation to both the work and his author. Mass in a 
completely different way perceives an artistic work compared to elite. Only the elite can understand the 
true intentions of the artist. The idea of elitism means that art is not intended for all well-educated 
sections of society. Only aesthetically sophisticated elite can capture avant-garde ideas. 

The essence of the dehumanization of art, according to Ortega, is that it ceases to adapt to the 
primitive tastes of a mass person, but instead focuses on the high demands of a sophisticated public. All 
created by the artist, missed through his consciousness, is so only to the extent that it is unreal. In other 
words, the work of art should not be, if to use the expression Nietzsche, "too human", because it deprives 
its aesthetic value [3]. 

For the 19
th

 century, an underestimation of the importance of aesthetic elements and an orientation 
to the image of various aspects of human life was characteristic. This art was realistic. To his creators, 
Ortega attributed Beethoven, Wagner, Chateaubriand, and Zola. In romanticism and naturalism, he saw 
common realistic roots. This is not entirely an art, because it is possible to enjoy the works of such art, 
not even having the sensitivity to the non-obvious and non-transparent. The art of the 19

th
 century was 

popular, and it was a reflection of simple and understandable human feelings that came to the public. It 
almost ceased to be an art, so close to life itself. This sees great danger, since faith in ideal images breaks 
down the direct living connection between generations, between the artist and the real world.  

Old art sought to be a lever of social morality, to sow intelligent, good, and eternal. The new art 
abandons this function and from any kind of pathetic, arguing that art is a game. Here there is the danger of 
falling into relativism: if nothing is serious, the boundary between good and evil, beautiful and ugly is erased. 
But new art softens these often frivolous oppositions, contributing to the establishment of a social compromise. 

The new art differs from the previous one by not trying to be clear to everyone. It, on the contrary, 
distances itself from the majority of people who cannot abstract from simple contemplation and received 
sensations. "New art, proclaims Ortega, is purely artistic art" [3, p.226]. 

Ortega is ironic and relentlessly relates to old art. Therefore, we have an impression of a comical 
attitude to the seriousness of life and art. An upright man treats art as something insignificant, deprived of 
any transcendental meaning. The work of art is of interest to it only because it has no serious meaning. It 
is important for the artist that there should not be any strict and serious rules to be emulated. He needs 
lightness and relief in his work. "If one can say that art saves a person, than it is only in the sense that it 
saves one from a serious life and awakens in one’s youthfulness. The symbol of art is  again the magic 
flute of Pan, which makes the cheapeners dance on the side of the forest" [3, P. 257]. 

Ortega writes that rejoicing or compassion with art is just a way to escape boredom. In art, it is 
necessary to discern not what the mass person wants, or what prompts the author to creativity, but the 
work of art itself, which deserves even more attention than some events of real life. The new art 
transitions from the image of real objects to the image of ideas. 
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Young art differs from traditional not so much in its objects, but a radical change in the position of the 
subject. The common symptom of a new style, which looks through all the diversity of its manifestations, is 
the suppression of art from the realm of life, depriving it of its role as the center of gravity [5, p.360]. 
Moreover, Ortega believes that the art of the past cannot exist and influence us without the presence of modern 
art, which affirms the former. The art of the past will remain its own art only when it is connected with 
modern. When it becomes just the past, it loses its aesthetic influence. Ortega emphasizes that the art of the 
past is not "is", but "was" an art. It is senseless to hope that works of art will always be liked. 

Such a dissociation of the past and the present is characterized not only by art, but also by science 
and politics. Ortega says that we must solve our problems without relying on the past. The art itself limits 
itself to the fact that it constantly looks past, and this negatively affects perceptions. This is sta ted in one 
of his first aesthetic works, "Adam in Paradise" (1910). Here Ortega formulates a number of problems 
that would be solved throughout his life. One of them is that science and art cannot replace one another. 
In the world everything is interconnected, therefore, art is connected with other manifestations of human 
culture. But neither art in general nor its particular form can be replaced by anything, they have their own 
individual value and their internal laws, which even the artist himself should not violate. Ortega writes: 
"... art is not a toy; it cannot be disposed of at its discretion. Every art is conditioned by the need to 
express what humanity could not be able to express in any other way" [3, p.63].  

According to Ortega, science, acting discursively, will never be able to exhaust and solve all the 
problems that a person faces. Science works for a result that is completely inaccessible. And when 
ancestral melodies exhaust themselves, artistic methods come to the aid, because they are based not on 
abstraction and generalization, but on individualization and concretization.  

For artistic cognition, unlike scientific, reality is not interesting in itself, but in its meaning for a 
person. Each new discovery in science is based on previous experience, and art is easy to move to a new 
style, not taking into account the previous one. Science must clearly adhere to the delineation of the 
object and subject, and art depends on the subjective perception of the artist, which is an indispensable 
value. The role of unique personality in artistic knowledge is much more weighty than in scientific.  

Any individuality depends on the universe as a whole. And only the artist is able to recognize this 
dependence. By creating an art object, the artist gives him a chance for eternal life. Of course, art cannot claim 
to be eternity if it fully reflects the interests of the masses. The main task of art is not to create an image, but an 
understanding. This is best illustrated in the Book of Genesis, where Adam is a person endowed with feelings 
and certain abilities, and a paradise is the surrounding open world in which it is realized. 

Any art has its purpose: to depict what cannot be done by any other method. Of all sorts of art, Ortega 
pays more attention to painting and literature (namely, the novel). Relying on the idea of German 
romanticism and Hegel's "Aesthetics," he focuses on their immediate proximity, implying that they violate 
the problem of individualization. The artist reproduces reality with the help of light, and the writer appeals 
to human emotions. To create an aesthetic form, art must separate the nature. The philosopher emphasizes 
that the supreme (or aesthetic purpose) of painting, music, literature and other forms of art should not be 
identified with the means by which they operate, although there is a close connection between them. 

By the end of the 18
th

 century, Italian art was the most influential in Europe. It was not so much 
sought to reflect reality, but tried to get closer to perfect beauty. As a result, works of art (namely 
sculpture and painting) began to move away from reality, while reflecting pure aesthetic beauty. This 
gives rise to naturalism. For example, Caravaggio began to write boldly not kings and gods, but ordinary 
people in their daily occupations, and Velasquez, continuing this tradition, goes further and begins to 
depict things not as they should be, but what they really are, so that the viewer (observer) enjoys not only 
the subject of art, but how it is created. Ortega notes that Velasquez tried to "... save the changing reality 
that surrounds us, forever crouching fast" [3, p.507].  

Ortega’s thoughts about new trends in literature are quite interesting. In the 20
th

 century, interest in 
the printed word has decreased, namely, the reading has become more individual, pragmatic, superficial, the 
requirements and expectations of the reader changed. This is due to changes in the information system of 
society: the emergence of radio, cinema, numerous magazines and newspapers entertainment genre. Despite 
this, in the beginning of the century the number of various books that were calculated for different readers 
increases. There are such concepts as "mass" and "elitist" reader. And if in the 19

th
 century people differed 

in social status, then at the early 20
th

 century people differ in the level of education, literary memory, 
expectations, because these categories of readers pursue for the most part different purposes. 

Mass literature is oriented to the cultural standards and values of its consumer (this term in many 
works increasingly come to replace the term "reader"). And since "it occupies an intermediate position 
between the everyday culture that a person learns in the process of his socialization, and elitist culture, the 
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development of which requires a certain aesthetic taste and educational level, it serves as an illustrator of 
cultural symbols from an elitist culture to ordinary consciousness" [4, c .12]. 

Mass literature operates with extremely simple technique. It is centered, as a rule, not around aesthetic 
problems, but problems of human relationships. "Mass literature does not generate its own meanings, but 
merely simulates the phenomena of culture, uses its forms, meanings, professional skills, often parodying 
them, reducing to the level of consumer perception. Trivial mass literature corresponds to the stereotypes of 
thinking and the creation of the average person, reflects its aesthetic preference" [3, p.275]. 

A reader of mass literature "plays a downgrade", it does not require aesthetic perception of the text. 
Conversely, an elite reader is always individualized, relatively independent in his tastes and preferences. 
Jose Ortega y Gasset is one of the first to describe an elite reader in his work "The Dehumanization of 
Art." The elitist reader has a special gift of perception, he is able to enjoy not life depicted in art, but pure 
artistry, "... has a certain body of perception of new art ... the art of privileged, the art of a sophisticated 
nervous organization, the art of aristocratic instinct" [5, p.119]. 

Ortega, using the metaphor, says that such a reader can be a "reporter", not a "wife" or "doctor" in 
the patient's bed. It is for the elite reader and there is art: "Art is not intended for all people in general, but 
for a few categories of people who may not be meaningful to others, but obviously do not like them ... It 
will be art for artists, not for the masses; this will be the art of caste, not demos [5, p.125]. An elite reader 
must have a certain reader's qualification, not just the knowledge of the language (code) in which the text 
is written, but the ability to comprehend multidimensional literary facts. 

The sharp opposition between the categories of the mass and elite reader in many sociological and 
literary figures is erased in the middle of the 20

th
 century, where attention is focused on their common features. 

Changing the scientific paradigm opens the horizons for new research and the rejection of old styles 
and principles in art gives impetus to new creativity. In this, Ortega sees a way to overcome the dependence 
on the established prescriptions, perfect images that break the direct link between generations, between the 
artist and the real world. "Life is one thing, poetry is another. The poet begins where the man ends. His 
mission is to expand the human world, not to reproduce it. Today it is hard to interest the reader, telling him, 
under the guise of art, the life adventures of some men and women. Let these be newspaper reporters, 
psychologists and sociologists. But they do not have to portray themselves as artists" [2]. 

Conclusion. Ortega argues that dehumanization is the goal of any creative process. The thing is not 
to draw anything, does not look like a person, house or mountain, but in order to draw a person who is 
least like a person. The aesthetic joy of the artist emanates from this triumph over the human [1, p. 365]. 
However, Ortega was not a reactionary who despised ordinary people. On the contrary, he loved the 
Spanish people and never defended the interests of the aristocracy. One should not forget the fact that 
Ortega is ambiguous about the process of "the dehumanization of art", adding not only positive in it, 
although, in his opinion, it was one of the best ways of developing contemporary art.  

In the 1940s-1950s Ortega's views on the possibilities and perspectives of contemporary art had 
changed a little, become more pessimistic. In a book on Velazquez, he writes about the "twilight of art." 
All this once again proves the uncertainty in the objectivity of the concept of "the dehumanization of art", 
which intensified at the end of the life of the philosopher. However, this allowed him to get closer to a 
deeper understanding of the problems of art epistemology.  

Thus, Ortega distinguishes several features of the "new art", namely: it does not seek to be clear to 
all, essentially wants to remain unpopular, being intended for the elite, not for the masses; avoids 
transcendence; strives to be only a work of art and nothing else; does not accept any outside rules and 
norms; does not deal with a purely reproduction of reality, but performs a kind of game in the process of 
creating a new artistic object. This is basically based on the "dehumanization" of contemporary art.  
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Анотація  

Манчул Б., Подгорна Л. Ортега-і-Гасет про дегуманізацію сучасного мистецтва.  
Проаналізовано концепцію природи і сутності мистецтва Ортеги -і-Гасета, яку він найповніше виклав 

у своїй праці «Дегуманізація мистецтва». Головними рисами «нового мистецтва» Ортега вважає те, що воно 

не прагне бути зрозумілим для всіх, принципово хоче залишитися непопулярним,  орієнтуючись на еліту; 
уникає трансцендентальності; прагне бути лише твором мистецтва і нічим іншим; оминає будь -які нав’язані 

ззовні правила і норми; не займається репродукцією реальності, а виконує функцію своєрідної гри і т. ін. 

Сучасне мистецтво, на відміну від попереднього, диференціює своїх реципієнтів. Ця відм інність очевидна, 
тому що переважна більшість людей не може зрозуміти новизни. Така людина почуває себе приниженою 

новим мистецтвом і тому зневажливо до нього ставиться. Саме в цьому Ортега і добачає причину 

непопулярності де гуманізованого мистецтва. Нове мистецтво призначене для задоволення естетичних 
потреб лише невеликої групи підготовлених людей, які здатні розшифрувати ті коди і символи, які митець 

використовує в процесі написання твору. Лише еліта здатна зрозуміти істинні наміри митця.   

Ключові слова: дегуманізація, нове мистецтво, елітарність, масове мистецтво, естетика.  
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SHOLOM ALEICHEM, FRANZ KAFKA  

AND REB NACHMAN OF BRESLOV: A DIALOGUE 
 
Sholom Aleichem is not considered to  be the classic that was interested  with Hasidism, unlike Yitshok 

Leybush Peretz, the founder o f the neo-Hasidic literature. Nevertheless, it seemsremarkable that his story “The 

Pair” has a lot in common with Reb Nachman’s parable “The Turkey Prince”. Reb Nachman tells of two humans 

who behaved like and believed themselves to be turkeys and Sholom Aleichem describes two turkeys that are far 

more human than the people surrounding them and that believe themselves to be much more than simple fowl. 

Kafka raises the same questions of possible human-animal ambiguity in the story “A Report for an Academy”, 

about an ape, which turned human by assiduous miming of human ways. This story could have been written 

under the influence o f Sholom-Aleichem.  

Keywords: Yiddish literature, Hasidism, existential philosophy, Kafka, Sholom Aleichem, Reb Nachman of Breslov. 

 

Hasidism and Jewish Enlightenment were on the war path till the break of the XIX-XX Centuries 

when a “neo-Hasidic” trend emerged in Yiddish literature thanks to the writings of Micha Yosef 

Berdyczewski and Yitshok Leybush Peretz. At the Czernowitz conference of 1908 the latter declared that a 

“Hasidic tale” was a “Genesis” of the Yiddish literature. [13, p. 75]The philosopher Martin Buber and the 

Nobel prize winner Shmuel Yosef Agnon brought the neo-Hasidicenthusiasm up to its heights. 

That is why the correspondence of Hasidic sources and neo-Hasidic writings is a very fruitful 

subject of research. Aryeh Wineman, Gedalya Nigal and many others have studied the Hasidic sources of 

Agnon. [12, 24, 25]Buber’s interpretation of Hasidism is a subject of Violet Lutz’s dissertation 

“Romancing the Baal Shem Tov”[8]. Nicham Ross is writing about Berdyczewski's, Peretz's and Buber's 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3320/1/Poliakova.pdf
http://zhurnal.lib.ru/s/sokolow_e_w/3ortega.shtml
http://www/klex.ru/28i
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relations to Hasidism in his book “A Beloved-despised Tradition: Modern Jewish Identity and neo-

Hasidic Writing at the Beginning of the Twentieth Century[16]. Buber’s popularization of Hasidism and 

Gershom Sholem’s study of it influenced the post-modern philosophers. That is how Moshe Idel traces 

the kabalistic-Hasidic Idea of “White letters” in his article about J. Derrida, J. Steiner and U. Eco. [4] 

Buber's Hasidic adaptations were thoroughly read (and criticized) by Franz Kafka, who was much 

influenced by Hasidic literature in that way. Substantial research can be traced in connecting Kafka with 

Reb Nachman. I can refer to the writings of Hillel Barzel (1972), Efrayim Shmueli (1981), Mordechay 

Shilo (1997), Joseph Kanofsky (1999) and many others (see bibliography)[1, p. 169-170; 20, 19, 7, 6, 15]. 

Sholom Aleichem (Sh. Rabinovich) is one of the three classics and creators of modern Yiddish 

literature (the two others are Mendele Moykher Sforim (Sh. Abramovich) and Yitshok Leybush Peretz). 

He has never been suspected in Hasidic sympathies (as for Mendele, he even wrote Hasidic satires) and is 

believed to be close to Russian realism. That is why no research of his affinities with Reb Nachman has 

ever been made. In this article, I suggest to consider “The Pair”, a very untypical story of his, in the light 

of possible inspiration of Reb Nachman’s parable “The Turkey Prince”.  

Kafka mentions Sholom Aleichem and some of his works in his diary entry of January 26th, 

1912[2, p. 226]. Sholom Aleichem’s influence on Kafka has been studied by Dan Miron, but he referred 

to “Tevye the Dairymen” and “The Process” [11]. I suppose Kafka has borrowed some ideas of his “A 

Report for an Academy” from Sholom Aleichem’s “The Pair”.  

I do not think Kafka could have been influenced by Reb Nachman’s parable directly, for it was 

absent from Buber’s German renderings of his stories [19, p. 252-256]. It is more likely that the 

correspondence of Reb Nachman’s and Kafka’s stories are by the agency of Sholom Aleichem. 

The Turkey Prince by Reb Nachman 

I believe that Sholom Aleichem could have known the fable of Reb Nachman “The Turkey 

Prince”1. The story first appeared in printed form in 1935 as a result of a dangerous expedition of the 

Breslov Hasid Shmuel Horowitz to Uman, that he undertook under the Soviets [9, p. 409]. That is, the 

story had been orally transmitted in Breslov circles for a century and a half. So, theoretically, Sholom 

Aleichem who had lived in Kiev for most of his life and travelled a lot about the Ukraine, could have 

heard this story fifty years before its publication.  

I am giving here my translation of the parable that goes according to the last fullest version of it by 

professor Zvi Mark (I intentionally keep some clumsiness of expression of a Hebrew original):  

The parable about a Turkey<indik> 

The parable about a turkey<indik>. Once upon a time a prince went mad that he was a fowl named 

hindik and one must sit naked under the table and peck at pieces of bread and bones2 as a hindik. And all 

the doctors were desperate to help him and to heal him from that, and the king was in great sorrow 

because of this. Till there came onesage and said: “I take upon myself to cure him”. And he stripped 

himself bare too and was sitting under the above mentioned king’s table and pecked at crumbs and bones 

as well. And the prince asked him: “Who are you and what are you doing here?” And he answered: “And 

what are you doing here?” He said, “I am a hindik, and he said to him “I am an hindik as well, and they 

sat like this together for some time till they got used one to another. Then the sage hinted and they sent 

him a shirt and the hindik sage told to the prince: “You think that a hindik can not wear a shirt, one can be 

clothed in a short and be a hindik, nevertheless <according to a later rendition: hindik! I have seen in one 

place hindiks wearing shirts>, and both of them dressed the shirt. And after some time he hinted and they 

sent them pants. And he also said to him like this is mentioned above: “You think that one can not be a 

hindik in pants” and so on till they wore pants and so with the rest of the clothes. And then he hinted and 

they sent him human food from the table and he told him: “You think that if they eat good dishes one is no 

more a hindik, one can eat and also be a hindik3 and they ate. And then he told him: “You think that hindik 

                                                 
1
 This is the common name of the story in English translations [23, p. 75] 

2
 Turkeys do not eat bones, a bone would stick in its throat. Reb Nachman and his scribe were surely aware of the 

fact.  
3
 Underlined text fo llows in Yiddish 
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must absolutely be under the table, they can be a hindik and be by the table”. And so, he behaved with him 

like that until he fully healed him. And the moral is clear to the one who understands1.[9, p. 409]. 

There are many explanations for this parable in the Jewish world. The therapist one tells us how to cure 

a person by meeting him at the point where he is [14, p. 79]. The cabbalistic one says that the sage illustrates 

the quality of godly self-compressionwhen he created the world (tzimtzum) [3, p. 151], modern preachers tend 

to say that the prince is an assimilated Jew[6, p. 230]whose return to faith is operated by the sage, or that one 

must obey the rules of the Jewish law (wear pants and eat at the table) even if one does not have decent 

thoughts (since one believes himself to be a turkey), and this alone can bring the cure[18, p. 170].  

I will point at the existential ideas of the parable that will emerge in Sholom Aleichem’s and 

Kafka’s stories as well. The optimistic ending can not conceal the fact that the author does not tell us, 

whether the prince stopped thinking he was a turkey. What if his compliance with the rules of the palace 

was a mere imitation of humans, while in fact he continued to believe he was a turkey? What if the sageis 

serious telling the prince that all the difference between a man and a bird consists in wearing pants and 

eating at the table, and what does he mean by telling that he has seen “hindiks wearing shirts”? At one 

moment of the parable the sage is called “the sage hindik” – has he indeed turned into a turkey for the 

prince’s sake? Aren’t all of us just turkeys in pants and shirts who ignore their nature? What right do we 

have to believe that to be human is better than to be a turkey?  

“The Pair” by Sholom Aleichem 

This strange children tale (for it is placed in the volume “Tales for the Jewish Children”) is some 

sort of humoristic noir fiction (although the genre of roman noir is considered to emerge in the XX-ies) 

that starts with kidnapping in the middle of the night and then selling at the market of two “innocent 

souls”[21, p. 107], that are kept prisoners and fed by force and then cruelly stabbedlike « two simple 

slaughtered turkeys » in celebration of the Jewish Passover[21, p. 123]. The readers (but not the pair) 

perceive the “true” identity of the heroes (that are indeed simple turkeys) by the description of the acts 

and sayings of the “wild people”[21, p. 110 two times, 123 etc.] who surround them, a “fur hat” [7, p. 

106, 104 etc.] or “savage man”[21, p. 107 3 times etc.] that kidnaps and sales them, a “Turkish 

shawl »[21, p. 108 2 times, 109 3 times etc.] who buys them and fats them up and her maid, named « the 

red kerchief » [21, p. 116]. But the author never expressively mentions that his heroes are turkeys2. The 

pair who name human figures by metonymy of their head-dresses by no means regard themselves as fowl. 

The “proud Indians”[21, p. 123]judge the world from their perspective and several times do they share a 

thought that humans are “worse” than “wild beasts” [21, p. 110, 118], because the latter devour the victim 

at once, while the wild people “stab it, dress it, cut it, salt it in salt, soak itin water3, then they make a fire 

and roast it[21, p. 118]4. Moreover, they do it in honor of their god and the holy Passover. “What a bad 

God must they have, those wild people” – resents the couple[21, p. 123]. It even lets itself imagine that 

people would free them on Passover since they heard them say that Passover was a celebration of 

freedom[21, p. 117, 120], but this logical hypothesis proves to be a delusion.  

A love story of two “creatures”is formally the main subject of the story, their love dialogues being 

interrupted by rude invasions of the “wild people” with their talking of Passover, fatting up or just teasing 

the couple. The death of the “Indians” is the culminating point of a love story, it ends with a Biblic verse 

accompanied by its Yiddish translation: “lovely and pleasant in their lives, and in their death they were 

not divided” (Samuel 2 1:23 David’s lamentation over Saul’s and Jonathan’s death)[21, p. 123, omitted in 

English translation 22, p. 28] 

                                                 
1
 The last phrase is a typical ending of Reb Nachman’s parable.  

2
 At some point of the narration a female is afraid that her beloved will make laugh of her and call her “a foolish 

turkey” which he does indeed. But this can be understood as an idiomat ic expression for a foolish girl. [ 21, p. 

118 two times] 
3
 They salt and soak kosher meat before cooking 

4
 The charge (from the part of the turkeys) may be illustrated by the crime of Papin sisters in France 1933 who 

cruelly killed their mistresses. One of the sisters served as a cook and the other as a maid.After their victims 

were finally dead, the two sisters prepared the bodies, as Christine described it, as one would rabbits for cooking. 

(Indeed, the 1901 cookbook of Christine’s included such a recipe). [10]  
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It is not the place here to elaborate on all the meanings of the story except the connection with 

Reb Nachman. But I must remark that the uneasiness about eating fowl, especially in connection with 

Jewish holidays is rather typical for Sholom Aleichem. Another story in a volume of “Tales for 

Jewish Children” is called Kaparot (“A Y om Kippur Scandal” in Julius and Francis Butwins 

translation [22, p.155-162]) and describes the revolt of the hens and cocks that refuse to serve for the 

ritual of atonement before the Yom Kippur1.  

Both in Reb Nachman’s and in Sholom Aleichem’s story the word “hindik” is played upon. 

Expressing himself in a peculiar Hasidic Hebrew (that was an artificial means of communication since 

Yiddish was a spoken language of the place) Reb Nachman (or rather his scribe) recurs to words and 

phrases in Yiddish, once he wants to be precise or doesn’t know how to put it in a holy tongue. He uses 

the Yiddish word of Slavic origin “hindik” or “indik” to say “turkey”.  

The turkey is a fowl first domesticated by American Indians, so its name in some languages (namely, 

in Hebrew, Yiddish, Ukrainian and Russian) comes from the country name “India”, owing to Columbus’ 

mistake when discovering Amerika. When the American bird first arrived in Great Britain, it was shipped in 

by merchants in the East, mostly from Constantinople, that is how it got another name, «a Turkish cock » 

that later became a “turkey”. Sholom Aleichem plays both upon the “Turkish”2 and the “Indian” origin of 

the heroes in dialogue of the cap and the Turkish shawl who first sees them at the market: 

Are they Indian? 

What else, Turkish? [21, p.155-162] 

The first dialogue of the pair resembles the one of the sage and a prince from Reb Nachman’s story: 

I could swear you’re one of our kind –  

There is no need to swear. You will be believed without an oath. 

I recognized you at once, by your beads. < AP: corals> 

<…> 

I want to ask you something.  

Yes. 

What are you accused of? 

The same as you. 

I mean, what have you done wrong? 

The same as you. [22, p. 13] 

Reb Nachman’s false “turkeys” also get to know eachother in exactly in the same situation, they 

have the same appearance that lets the prince recognize his fellow-turkey. This common lot permits the 

sage to answer the prince with aa repetiti on of his question: 

And the prince asked him: “Who are you and what are you doing here?” And he answered: “And 

what are you doing here?” He said, “I am a hindik, and he said to him “I am an hindik as well,…”  

If the prince recognizes the turkey in the wise man because the latter is naked, the male hero 

recognizes that the female is of his kin by the « corals ». At the first reading, one could suppose that the 

heroine wears a necklace of corals, but in retrospective one understands that they are talking about a 

characteristic red node on the bird’s throat that is called “corals”.  

The immediate continuation of Reb Nachman’s story is “and they sat like this together for some 

time till they got used one to another.”The sage gains the trust of the prince because they have both put 

themselves in the same beastly conditions. Sholom Aleichem’s heroes are forced upon such conditions by 

the humans and their common lot makes them closer as well: 

Nothing makes so close and friendly as trouble. The best proof are the two unfortunate heroes of 

our story. In the short time of their captivity they got along very well, grew to understand each other at a 

hint, stopped to be ashamed of one another and became so close, that they stopped addressing each other 

with the formal “you” and turned into one soul.[21, p. 116]3 

                                                 
1
 The ritual is still p racticed by some orthodox Jews in Israel and causes much remonstrance from others.  

2
The “Turkish shawl” might also be in this scheme.  

3
 Compare the English translation [22, p. 22]. 
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I think the common point in both stories is the human quality of … a turkey. But if Reb Nachman 

sees turkeys and humans as identical, that would be a great compliment to human nature in Sholom 

Aleichem’s eyes, for humans barbarously torture and devour the innocent turkeys. That is, Sholom 

Aleichem considers the same issue of human-animal equality from the other perspective: a turkey rises to 

human (or rather super-human since human or more precisely Jews are evil in the story) dignity by wearing 

corals, having a sublime love affair and such noble way of thinking that it can not even imagine that its kind 

could be sold “like a hen” [21, p. 110] on the market (the poor creatures first believed that the Turkish shawl 

was going to redeem them from slavery[21, p. 107]) or fatted up and slaughtered “for God’s sake” [21, p. 

115]! Meanwhile in Reb Nachman’s parable a human literally goes under the table to become a turkey.  

The turkey’s sexuality is more discreet that a human one. One can not easily tell a male bird from 

the female. This point is touched by Sholom Aleichem when a “red kerchief” questions her mistress, the 

Turkish shawl, how she can distinguish the “he” and the “she”. The woman gets angry at the question and 

advises the maid to get married first in order to understand it[21, p. 115]. In Reb Nachman’s story, on the 

contrary, a prince and a sage with no pants are immediately deprived of human dignity, for their genitals 

can be seen at once. This issue would be of great importance for Kafka’s story.  

Franz Kafka. A Report for an Academy. 

The third story that I propose to consider was proposed for analyses in parallel with Reb 

Nachman’s story “The Turkey Prince” by professor Zvi Mark at a lecture course on Reb Nachman’s 

stories at the Bar Ilan University in 2016. But neither him nor me speak of direct influence since Kafka 

must not have been familiar with this particular story as I have already mentioned above. However, I 

think that an intermediary influence of the parable by virtue of Sholom Aleichem’s story is quite possible.  

“A Report for an Academy” is a report of the ape that has been shot, wounded and caught at the 

Gold Coast, put in a cage inthe hold of a shipwith its bars cutting into its flesh (compare the bound 

creatures being transported in a wagonwith the “savage fur cap” planted upon the  heroine’s “legs” [22, p. 

14]) and realized that in order to survive it had to mimic the human. So, it started to do so first by learning 

how to smoke a pipe and to drink alcohol. Then comes some other education that ends up in the monkey’s 

appearing at variety show having taken all the human habits and having attained for the average education 

of a “European man”[5]. The author of the report (that would now protest for being called a monkey) 

underlines several times that his choice to become human was not voluntary, but a forced one and that he 

doesn’t think that to be human is some superior condition. His position is somewhere in between the 

“human” point of view of Reb Nachman, that believes that to eat at a table is better than under it, and the 

turkey couple that see humans as sadistic murderers. He tells of the injustice committed to him by the 

humans when he was an ape and at the same time justifies them from the human point of view: 

After those shots I woke up <..> in a cage between decks on the Hagenbeck steamship. It was no four-

sided cage with bars, but only three walls fixed to a crate, so that the crate constituted the fourth wall. The 

whole thing was too low to stand upright and too narrow for sitting down. So I crouched with bent knees, 

which shook all the time <..> the bars of the cage cut into the flesh on my back. People consider such 

confinement of wild animals beneficial in the very first period of time, and today I cannot deny, on the basis of 

my own experience, that in a human sense that is, in fact, the case. [5] 

He expressively mentions his present friendship with Mr Hagenbeck, the leader of the 

expedition that kidnapped him from his homeland and the inventor of the cruel theories that make 

animals obey their masters[5].  

The confusion between man and animal penetrates the story. The hero is the only one sane, all 

other figures of the story seem to go mad like Reb Nachman’s prince: his tamer almost turned into a 

monkey and was put into a madhouse and the hero tells that he can recognize and can not bear the 

“madness” in the “gaze” of every “bewilderedtrained animal” [5].  

What is there left of the animal nature of the hero? They accuse him in pulling off his trousers (The 

word “pants”<mikhnasayim> used in the translation of Reb Nachman’s story can also mean 

“trousers”)with “pleasure”, (he assumes to do so in order to demonstrate the trace of a bullet by means of 

which he was caught). The hero protests against this accusation, for in his case the view of his hips 
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provides nothing but “a well cared-for fur» and it wouldn’t be so if his accusers’ trousers would be pulled 

off. Like in Sholom Alechem’s story I can perceive the same idea of human genitals being far more 

shameful that the animal’s[5]. But the author acknowledges that he has kept his old monkey ways with 

his female chimpanzee companion which he sees only at night time (at day time he can not bear her 

insane gaze). But isn’t sex the animal side of human nature as well? Is the coupling of a human in 

somewhat different of that of a chimpanzee? Evidently, the answer is “No” for Kafka who died a 

bachelor. But if the difference of a monkey from a human seems non existent in the story, the hero 

strongly feels himself different from other apes. That is how he protests against his nickname “Red Peter” 

that he received because of the red scar on his cheek left by the bullet: 

… a revolting name, completely inappropriate, presumably something invented by an ape, as if the 

only difference between me and the recently deceased trained ape Peter, who was well known here and 

there, was the red patch on my cheek. [5] 

The proud turkeys of Sholom Aleichem behave the same, each time they are resentful at the 

thought of their comparison with other, simple fowl, hens, geese, ducks and roosters (first when they are 

sold at the market and then when slaughtered [21, p. 110, 123].). That is why the reader, for whom all 

fowl is the same, can not at once understand that they are turkeys. The arrogant attitude of the turkeys and 

of the ape to theirkindred can either allude to the real absence of any difference of classes in human 

society or to the equality of humans and animals (possibly Jews and Non-Jews). 

The main subject of the author’s reasoning is freedom that he does not see (and does not value) nor 

in animal condition, neither in human one. Evidently, this was another issue that agitated Kafka. Let me 

remind that in Sholom Aleichems story the Passover was many times referred to as a celebration of 

freedom[21, p. 117, 120, 121] and that the turkeys who supposed themselves to be let free on this great 

day found themselves greatly disillusioned about it.  

So, kidnapping, cruel transportation, captivity, vile humans, and, on the contrary, dignified animal 

heroes  are the common points of Kafka’s and Sholom Aleichems stories. Both of them deal with the 

question of the difference between humans and animals. Kafka develops the subject of freedom in human 

society, that can also be traced in Sholom Aleichem’sstory. 

Conclusion. Kafka is the most pessimistic of all the three authors. If Reb Nachman said that the 

prince was cured by the sage, in Kafkas story it is the tamer that goes mad and the ape that becomes 

human. Although, I repeat, the conclusion of Reb Nachman’s story might mean the same thing. In 

Sholom Aleichem’s story the severe moral that humans are much worse than animals is tempered by his 

humor and leaves more ground to a class struggle, Jewish question issue, or a plea for vegetarianism. 

What the interpretation of these stories might be, it gives evidence of their connection with one another 

and it is even more worth consideration, if incidental.  

Possible connections of Sholom Aleichem with Reb Nachman and his probable influence and 

correspondence with Kafka present great interest for further research.  
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Анотація  

Полонська А. Шолом-Алейхем, Ф ранц Кафка та реб Нахман із Браслава: діалог.  

Під час Чернівецької конференції1908 року Іцхок-Лейбуша Перецнаголосив, що література мовою їдиш 

бере свій початок з оповідок про Бешта та казок реба Нахмана. Хасидизм та єврейське просвітництво  

знаходились у стані війни в єврейських літературах до виникнення явища «неохасидизму», що набув 

поширення на зламі століть завдяки творам саме Міхи Йосефа Бердичевського та  Іцхока-Лейбуша Переца. 

Отже, важливим є вплив хасидизму на неохасидських письменників, не виключаючи Нобелівського лауреата 

Шмуеля Йосефа Агнона та філософа Мартина Бубера. На відміну від Іцхока -Лейбуша Переца, засновника 

неохасидської літератури, Шолом-Алейхем не вважається класиком, зацікавленим у хасидизмі. Втім, 

видається цікавим, що у творі «Пара» можна спостерігати багато спільних рис з оповідкою реба Нахмана «Про 

індика». В тексті Нахмана двоє людей поводяться як індики і вірять у те, що вони саме ними й є; а у Шолома-

Алейхема зображено двох індиків, які мають набагато більше людських рис, ніж їх людське оточення, і яким 

видається, що вони мають в собі щось більше за просту пташину сутність. Ф.  Кафка піднімає те ж питання 

межі людського і тваринного в оповіданні «Звіт для академії», де йдеться про мавпу, що перетворилась на 

людину шляхом ретельного копіювання людських способів буття. Існує ймовірність, що написання цього 

тексту відбулось саме під впливом творчості Шолома-Алейхема. 

Ключові слова: література мовою їдиш, хасидизм, екзистенціальна філософія, Кафка, Шолом -

Алейхем, реб Нахман із Браслава.  
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АКАДЕМІЧНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ:  

ГУМАНІЗМ, НАТУРФІЛОСОФІЯ, РЕФОРМАЦІЯ 
 
Досліджуються наскрізні взаємозв’язки ренесансних гуманізму, натурфілософії та Реформації, 

об’єднаних світоглядною спрямованістю Пізнього Відродження. Встановлено, що їхня спільна тенденція 

оновлення статусу соціальних інсти тутів, окрім перегляду змісту ціннісних настанов, спричинила зміни в  

структурі раціональності. Академічне середовище відреагувало на це або зміною знакового ряду інтуїції як 

природної основи розуму, або виробленням експериментальної методології як комуніка тивної основи 

розуму. Виявлено, що спекулятивні й досвідні орієнтири мислення дозволяють реалізувати космічний і 

біблійний акценти у сприйнятті природи відповідно. Процес деспіритуалізації, намічений в історичних 

методах політичного гуманізму, натурфілософського пантеїзму та протестантської етики, набув 

граничного вираження в натуралістичній репрезентації світу класичної науки. Мірою її реалізації 

онтологічні схеми і методи пізнання мікро- та макрокосмосу забезпечили процес структурного 

ототожнення ієрархічних рівнів сотвореного світу. В поєднанні зі скепсисом пізнього гуманізму, 

езотеризмом натурфілософії та експериментальними імплікаціями протестантизму ці процеси склали 

методологічну перспективу експериментально-математичного природознавства.  

Ключові слова: раціональність, гуманізм, пантеїзм, натурфілософія, Реформація. 

 

Згідно з відомою оцінкою В. Віндельбанда, гуманізм доби Відродження виявився лише 
одним з трьох «позитивних антисхоластичних факторів»: якщо інші шукали справжнього життя 

людського духу «поза собою» і переросли у філософію держави та права і в природознавство 
(«істинне пізнання природи»), то цей «шлях відродження людського духу, що веде всередину, в 
глибину людської душі», остаточно реалізується в Реформації [див.: 5, с. 35-36]. Вихідна 

світоглядна проблема, від якої вони прагнуть відтіснити схоластику і клерикалізм, у них спільна – 
брак категорій і методів стосовно «земної» «половини» людини перед обличчям соціокультурної 
кризи традиціоналізму, екстрапольованої на всю томістсько-аристотелівську світобудову. Бажання 

компенсувати цей брак по обидва боки від Альп виявляється у демістифікації земного з 
одночасною перекваліфікацією божественних посередників на чуттєві стихії, а пізнавальних 
здібностей – на творчі дії розуму, внаслідок чого людина опиняється на верхівці створеного світу. 

Проглядаються й спільні засоби – відшукати розпочатий розв’язок цієї проблеми у стародавніх 
першоджерелах (ad fontes), а заразом перечитати й решту канону вихідними оригінальними 
мовами або освіженою особистою вірою (Christianismus renascens). Тож, ураховуючи інші напрями 

заальпійської думки того часу, іноді кажуть про продовження починань романського Відродження 
в германському, адже, як мінімум, йдеться про перенесення нового гуманістичного досвіду 
поводження з відродженими текстами на біблеїстику, і, як максимум – про реалізацію цих 

напрацювань у відродженні благочестя з кваліфікацію схоластичної теології та канонічного права 
як застарілих. «У початковий період гуманізму і Ренесансу глибокий потік відродження культури 
тече в одному річищі з іншим, ще більш потужним потоком реформування церкви. Слово 

reformatio мало тоді той самий смисл» [4, с. 133]. 
З іншого боку, через знану полеміку Еразма Роттердамського («Про свободу волі», 1524 р.) 

і Мартина Лютера («Про рабство волі», 1525 р.) в Ренесансі та Реформації загалом відзначають 

протилежні цінності – возвеличення та приниження статусу людини у світі; вільнодумство і 
догматизм; раціоналізм і містицизм; алегоризм і фундаменталізм; благочестя таїнств і мирське 
благочестя; таїнства як видимі Христові знаки благодаті й таємниці як символи, що не мають 

теургічної сили; таїнство як перетворювання силою загального статусу кліру і таємниця як 
співіснування силою особистої доброчесності пастора; свобода волі та свобода совісті; милість і 
справедливість; демократизація святості та неможливість заслужити благодать; естетизм і пуризм; 

збагачення задля гедонізму й заради благочестя... Порівняльне дослідження цих цінностей у 
науковій перспективі розпочинається в часи Methodenstreit і не втрачає актуальності дотепер 
(праці Ч. Берда, М. Вебера, Е. Трьольча, Е. Гарена, М. Т. Петрова, Л. М. Косарєвої, 
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Н. В. Ревуненкової, М. Заінчковського та ін.) не лише через складність взаємозв’язків усіх агентів 
і чинників ренесансної та протестантської думки, а й завдяки постійному оновленню дилеми 
Пізнього Відродження щодо інтелектуального статусу особистого, що зумовлює різні 

взаємозв’язки наукової та етико-релігійної сфер, закону і цінності, істини і екзистенції. Ще більш 
проблемними виявляються нові відношення когнітивних та аксіологічних компонентів всередині 
наукової діяльності порівняно з традиційною аристотелівською схемою «чотирьох причин», що 

переважала в свідомості вчених того часу. В цьому зв’язку наше завдання – виявити структурні 
зміни академічної раціональності в контексті оновлення ціннісних настанов Пізнього Відродження 
обіцяє вихід на методологічні альтернативи передодня доби класичної європейської науки.  

 
*** 

Мірою вичерпування джерел «стародавньої мудрості» та наростання суперечностей її 

ідеалів щодо практики проект відродження «колись здобутої» достотної істини почасти повторив 
долю античної філософії, зосередившись на її скептицистській тенденції, в якій аргументи 
природності для прийняття рішень витісняють логічність і естетичність. «Гармонійна цілісність 

класичного стилю розпадалась, і на зміну ренесансу в Італії прийшов стиль, зміст якому давало 
кризове світовідчуття 20-50 років ХVІ ст. Індивідуалізм витісняється суб’єктивізмом, ідеалізація 
людини – спіритуалізацією чи підкресленим інтересом до приватної, характерної деталі; свобода 

волі пригнічується, а розум витісняється почуттям і навіть інстинктом як останнім пристанком 
“природної” свободи» [21, с. 125]. 

Наприклад, М. Монтень, відроджуючи пірронівське «епохе», закликає полишити надію 

гуманістів возз’єднати земний і небесний світи силами людини чи вимогу протестантів «знати те, 
чого ми не знаємо» та змиритися з тілесним існуванням на нових засадах апріорної гармонії душі і 
тіла в творчій діяльності людини. «Досить вірогідно, що якби душа що-небудь знала, то вона в 

першу чергу знала б сама себе; якщо ж вона знала б щось окрім себе, то вона передусім знала б 
своє тіло і оболонку, в яку вона поміщена» [16, с. 270]. Тобто в уражену кризою надособову 
структуру розуму, що перетворила мислення на гру теоретичними гіпотезами, М. Монтень 

вводить внутрішній діалог явного і неявного знання щодо повсякденності (сім’я, хвороби, звичаї, 
амбіції…) в її етнічних та історичних варіаціях і суперечностях. Лише це дозволить подолати 
рівновипадковість істини й облуди та віднайти щодо них помірковану природну норму, в якій 

розумність збігатиметься з користю, а моральність – із задоволенням. Допіру вона найвдаліше 
була сформульована античними авторами – Сократом, Сенекою, Епікуром, Плутархом... 

Утім, на відміну від аналогічного підходу Н. Макіавеллі, «останній гуманіст», хоча й 

зводить усе різноманіття детермінації до природного закону, проте шукає його норму лише на 
рівні окремої особи як представниці людського роду і не сподівається на її сталість. «Він ставить 
під сумнів компетенцію розуму загалом і міру Протагора (людина – міра всіх речей): розум, що не 

знає самого себе, що якось пов’язаний з власне природою і тим самим свідомий своєї міри, що 
вміє відрізняти своє знання від незнання. ‹…› Скептична позиція розуму над собою перетворює 
його на ум, що пізнає. Це означає, що буття відщеплюється від смислу й обертається на себе, 

розум звертається до себе, стаючи предметом аналізу, а між предметом пізнання (фрагментом 
буття) і суб’єктом пізнання стоїть певне середовище, що включає умогляд, уявлення, які слід 
вивчити і перетворити на форми, засоби пізнання» [12, с. 81]. 

Водночас питання, пов’язані з людиною, в суто природний спосіб намагаються розв’язувати 
представники натурфілософії (filosofi naturali). Через обґрунтовування цілей етичної, естетичної, 
політичної чи релігійної практики іманентною розумністю загальноприродних цілей та законів, 

що переростає в методологічну й онтологічну проблематику, вони надалі ідентифікуються 
переважно з «власними первнями природи». Однак віддалені Контрреформацією від практики 
натурфілософи попри всі намагання позбавитися схоластичних манер загалом зберігають 

відданість філологічним лекалам розуму: комбінуючи речі за символічною аналогією, 
продиктованою їхніми спільними прихованими формальною та цільовою «причинами» (хіба що 
пересунувши цільову причину як джерело руху з зовнішньої форми у внутрішню матерію), вони 

демонструють це як дедуктивні висновки з догматичних абстракцій. «Схоластичний погляд, що 
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матерія також прагне досконалості, тут постає в посиленому вигляді, оскільки натурфілософи 
приписують їй хіть і відразу, задоволення і незадоволення; шляхом такого поширення 
гілозоїстичного вчення про рух філософи Відродження доходять до характерного для них 

панпсихізму, основою якого є сфера відчуттів людини» [17, с. 14-15]. 
З іншого боку, схоластичний аристотелізм університетів теж було місцями дискре -

дитовано, тож для розуміння природності стали звертатися до древніших стихійно-

матеріалістичних зразків досократиків, тим більше, що їхня славнозвісна «фрагментарність» 
залишала місце для нагальних кон’єктур. Отже, так само, як із гуманістичною етикою, тут не 
вдалось уникнути культурних напластувань.  

По-перше, натурфілософія бралась у більш популярних та еклектичних еллінсько-римських 
версіях, що мали споріднений з пізнім Відродженням монархічний контекст і так само були 
додатком антропології, тож вона виявилась антропоцентризмом навиворіт: умовою влаштування 

мікрокосму стало осягнення макрокосму. Наприклад, епікуреїзм, який у XV ст. приваблював 
гуманіста Л. Валлу своїм гедонізмом як ознакою добрості людської природи, у другій половині 
XVІ ст. відомий натурфілософу Дж. Ч. Ваніні лише своїм атомістичним аналізом всіляких 

таємниць доконечно раціональних комбінацій елементів. Наскрізна тілесна «пневма» (aethēr) 
стоїцизму, якою гуманісти виправдовували антропоцентричне прошивання світової ієрархії, 
коперниканству заповідана як пантеїстичний місток між небесними і природними причинами. 

«Любовне прагнення» (astractus amatorius) неоплатонізму, в якому флорентійські академіки 
вбачали циклічний контрапункт еманації буття, що надає людині херувимського рівня інтелекту, в 
XVІ ст. гіпостазоване у вигляді коловороту «стихій» (И. Дж. Кардано), «землі і неба» 

(Т. Кампанелла, Б. Телезіо), «тепла і вологи» (Ф. Патріці), «монад» (Дж. Бруно).  
По-друге, загальний безособовий порядок природи зазнав впливу монотеїстичного 

теоцентризму, що заповів природі модель виключної універсальної субстанційності Світової Душі, в 

якій розчиняються індивідуальні місця, життєдайні та рушійні сили речей, утворюючи систему 
саморуху частинами цілого одне одного в нескінченому однорідному просторі (динамічний пантеїзм). 

По-третє, натурфілософія відчула вплив антропоцентризму: коли вже макрокосм має бути 

тотожним з мікрокосмом, людське тіло стає моделлю природного організму, а іманентні природні 
першопричини людина може віднаходити власним розумом, вбачаючи у матеріальних речах 
пропорції, періодичності (неопіфагореїзм, герметизм, кабалістика) та діалектичні суперечності 

(філософія). «Процес пізнання – це сходження до єдності природи, шлях людського пізнання 
збігається з “розгортанням” природи. Якщо у витворі речей “розгортається” єдність, то у пізнанні 
їх розум просувається “тією ж скалею”, що й природа, “згортаючи множинність”, просуваючись 

“від єдності до єдності”» [8, c. 73]. У такий спосіб розум отримує здатність, як мінімум, 
спекулятивно випереджати хід природних подій (мантика, астрологія) і, як максимум, матеріально 
керувати ними, виявляючи або довершуючи вихідний божественний креаціонізм (алхімія, магія). 

В поєднанні з потоком диковин із заморських земель такий «герметичний» стиль мислення не 
лише відновив у вчених правах диво, що здавалось остаточно засуджене середньовічними 
схоластами як ознака невігластва та довірливості, а й змінював раціональність з демонстративної 

на пошукову [див.: 22, p. 416-418]. 
Утім, як і у гуманістів, усі відкриття тут хоча й спрямовані за межі наявного, але з ренесансною 

метою розширити чи уточнити вже відомі номенклатури причин. «Не можна оспорювати, що свідоме 

“змагання” Ренесансу з Античністю йшло немов би в спільній площині, за однакових якісних 
критеріїв, під знаком єдиної шкали цінностей. Ніби епохи і люди, які живуть у них – музиканти, які 
змагаються за посередництва одного й того ж інструменту в багатстві та віртуозності варіацій на 

задану тему: хто зуміє краще і по-своєму розкриту певну різноманітну сутність» [2, с. 44]. 
Отримані в підсумку переваги складають потенціал людської свободи, але разом з 

емансипацією її інституціональних упорядників (real politic) вона позбавляється щойно надбаних 

онтологічних гарантій, прирікаючи людину задля забезпечення гідного життя постійно 
самовдосконалюватись. «Ідеї “самозрощування”, практика творчого самосотворення мають у 
ренесансній культурі відтінок елітарності, духовного аристократизму. Масовим набутком ці ідеї 

робить Реформація, демократизуючи і водночас позбавляючи їх ореолу блиску, слави, величі. 
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Робота над собою, преображення свого “ушкодженого” єства, самовиховання стають вимогами, 
адресованими людині масовими ідеологіями протестантизму, янсенізму тощо» [13, с. 53]. 

Після того, як у 1231 р. папа Григорій IX в ситуації боротьби з єресями обмежив мирянам 

доступ до Св. Письма, інтелектуальний статус кліру в Західній Європі почав зростати. У поєднанні 
з історичним ламанням феодалізму і раціональної теологічної метафізики в XIV ст. це призвело до 
загострення стосунків церковної та світської влади, а у XV ст. – стосунків всередині церкви. 

Наприклад, Констанцський та Базельський собори протиставляли себе папі як достеменні 
правителі церкви. Нарешті, у 1517 р. августинський чернець і викладач біблеїстики М.  Лютер 
розпочав критику низки церковних порядків, які виглядали надто світськими або ірраціональними 

на прикладі однієї з форм відпущення гріхів – так званої «індульгенції Св. Петра», що 
використовувалася для фінансування будівництва собору Св. Петра у Римі [15]. Після отримання 
підтримки з боку місцевої світської влади стихійна жага оновлення (reformatio) переросла у 

схизматичний протестантизм щодо схоластичного зазіхання на Одкровення, патерналізму, 
церковного та феодального права, календарних свят, теургії, священного статусу кліру, 
благодатних дарів церкви, таїнств висвячення, конфірмації, сповіді, вінчання, соборування… У 

XVI–XVII ст. послідовники Лютера у своїх ученнях всупереч католицькій доктрині 
обґрунтовували тези, що людина має сприймати Св. Письмо, звітувати перед Богом і піклуватися 
про своє спасіння (виправдання) без «зайвого» посередництва «людських традицій» (Св. 

Передання патристики, аристотелізму схоластики, папських декретів). Особливої критики зазнали 
«симфонічні» залучення до богослов’я античного філософського змісту у вигляді відомих 
«хрещень Платона та Аристотеля» саме через їх проміжне становище між Св. Письмом і розумом, 

а відтак невразливість при обговоренні животрепетних питань віровчення. Наприклад, Т. Мюнцер 
зауважує, що справа пізнання священних предметів приречена на коливання між порожньою 
вірою і недолугими мудруваннями, доки людина не піднесе свій розум над частковою сваволею до 

безпосереднього одкровення Бога. На відміну від італійського гуманізму, де раціональність також 
ототожнювалася з титанічною звитягою надприродного духу в скінчених умовах долішнього 
світу, «природне світло» людського розсудку тут асоціюється з лихою гріхопадною 

суб’єктивністю, що підлягає викоріненню як гадка й облуда. «Зберігаючи теологічні розбіжності 
та церковні відмінності, ці вчення дотримувались єдності в таких догматичних твердженнях: “sola 
gratia” – віра у всесилля благодаті і Христа-відкупителя; “sola fide” – виправдання як дар Божий 

зовсім не залежить від людини; “sola Scriptora” – Біблія є одкровенням Бога, і кожна божественна 
істина з’ясовується в проповіді» [19, с. 47]. 

У філософській ретроспективі цей релігійний позитивізм невдовзі експлікував власні 

світоглядні настанови, що також склали інтерпретаційні межі для текстів, а з ними й нові 
«шкільні» уподобання, попри їх офіційне скасування в програмі М. Лютера. Отже, протестантське 
протиставлення віри і обряду оформлює ренесансно-католицьку тенденцію очищати вихідну 

істину від тягаря коментарів і умовностей, спираючись на августиніанську радикалізацію 
неоплатонівської поступовості божественної присутності в природі. Символічним підтвердженням 
останнього стало розчарування М. Лютера від паломництва до «сходів Пілата» у Римі. «Це була 

спроба відтворити християнство з його першооснов і первинних його умов, спроба відродити 
раннє християнство в його передбачуваній чистоті, відтворити вчення Ісуса Христа в його 
простому вихідному вигляді, не затьмареному подальшими історичними нашаруваннями. Цей 

напрям не претендує на новизну, швидше навпаки, суб’єктивно він орієнтований на повернення до 
витоків і на посилення того принципу віри, який міститься і в католицизмі» [14, с.  45]. 

Про повне усунення церкви не йшлося, однак якщо для деяких гуманістів послаблення ролі 

релігійних інституцій (і в культовому, і в інтелектуальному, і в правовому планах) свідчило про 
нагальність їх реформ «згори», то для послідовників М. Лютера це означало перекладання їх 
функцій і відповідальності на звичайного індивіда. Згідно з протестантською етикою, позбавлений 

інтелектуальних гарантій істини, він може служити Богові переважно «морально» – мирськими 
засобами ремесел, торгівлі, політики, мистецтва, здатними втілювати сакральні цінності та чесноти 
без гуманістичного «самозрощування», що супроводжував виняткові творчі звершення. Свідома 
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методична праця (negotiant) мирянина стає аналогом аскези (otium) клірика, тому вона набуває 
статусу засобу покаяння у «первородному гріху» та індикатора божественної обраності. 

Особливим напрямом став «християнський гуманізм» Північної Європи (Дж.  Колєт, Т. Мор, 
Г. Бюде, Л. д’Етапль, Й. Рейхлін, Еразм Роттердамський та ін.), що уособлював «третій шлях» 
розв’язання суперечності релігійного світогляду і інституцій – без революційних змін ані «згори», 
ані «знизу». Як і «християнське відродження» (протестантизм), він спрямував пошуки звитяги uomo 
universale на оновлену віру, проте не стільки підпорядковуючись справам віросповідання, скільки 
олюднюючи її досі не використаними можливостями попереднього щабля розвитку – 
раціональністю та скептицизмом античності. Зокрема, йдеться про земне призначення релігії – задля 
розумного і справедливого облаштування життя та плекання індивідуального благочестя. 

Зважаючи передусім на скриптологічний доробок Еразма, північних гуманістів часто 
сприймають як засновників ідеології Реформації, з якої М. Лютер, Ж. Кальвін та ін. зробили суто 
релігійні інституційні висновки [див.: 18]. Так, у ідеологів Реформації, які загалом змістили наголос 
християнства з космічної драми на особисту, переважало переконання в доброзвичайності та 
розумності окремої людини: як мінімум, ця істота універсальна, як максимум – у ній a priori 
присутній дух. Звідси висновується протестантське переконання, що вона спроможна самотужки 
осмислювати достатньо пряму мову Св. Письма, замінюючи клерикальні норми і схоластичний 
розум сумлінням, критично ставлячись до власних поглядів («рабство волі» порівняно з 
божественною) і толерантно до чужих («свобода совісті»), щоб загалом долати в собі 
деформованого гріхом «старозавітного Адама» та реалізовувати божественні настани в земному 
житті. Морально-практичним зразком для наслідування тут має слугувати життя Христа: «якщо для 
романського Відродження Бог є більш символічним, а людина – реалістичною, то для германського 
реалістичним є саме Бог, тоді як людина постає символом, натяком на більше» [20, с. 82]. 

Втім, судячи зі спалаху всілякого марновір’я (unglauben), не всі впоралися з новим рівнем 
відповідальності. Те, що тепер істина «очевидна як відкрита Книга», означає, що надприродне, яке 
стається у поцейбіччі, набуває асоціацій з неблагочестивим. Тож треба ще навчитись ухилятися 
від єресей, породжуваних непотрібними символізаціями, угадуваннями, завзятостями та 
диявольськими втручаннями. Таке «негативне благочестя» за умов зрівняння вірянина з 
церковною інституцією підвищувало взаємну недовіру та підозру в одержимості чаклунством 
(алхімією), ворожбою (астрологією), відьомством (емпіричною медициною), навіянням 
(риторикою) і відтак у порушенні «свободи совісті», що сприяло, за висловом В.  Дільтея, 
«переміщенню правової основи догматів у релігійну моральність» [11, с. 37]. З іншого боку, всі 
сумніви вірянина щодо власного досвіду могли розвіюватись міцною вкоріненістю у певній 
спільноті (certitudo moralis). Особливо важили віддалені від метафізичних двозначностей масовий 
досвід ремісників і фольклор. «В епіцентрі епохи, коли було загострено усвідомлення особистого 
гріха, Лютер хотів врятувати людину, позбавивши її свободи вибору» [10, с. 420]. 

Якщо в етичному плані протестантизм відштовхується від чернечої практики, то в 
філософському – спирається на номіналізм, який спростовує універсалії як бюрократичні 
посередники небесного і земного світів, та на «двоїсту істину» У. Оккама, яка кардинально 
розводить віру і розум: перша стосується лише істин Одкровення, другий – світу земних речей. На 
цій основі проголошується антиномія належного / сутнього, аби віднести священне й чудесне 
виключно до належного і відвести їх від усього різноманіття сутнього, зокрема, природного 
порядку, історії, теології, хрещення та євхаристії. Про нагальність цього підходу свідчить те, як по 
інший бік Альп Г. Галілей, пов’язаний з прогресивними верствами католицизму, підкріплюватиме 
коперниканство гносеологічними аргументами: хоча «математичний порядок природи» відображає 
божественні розпорядження, астрономія не несе дидактичної мети «потрапити на небеса», отже її 
контраверсії цілком оцінювані засобами гуманізованої науки, а не єресіології [див.: 1, с. 216-219]. 

У комунікації людини і Бога переважає пізньосхоластичний містицизм, природа ж стосовно 
людини виявляє риси августинівської чудесності. Таке створіння більш естетичне в 
гуманістичному розумінні, ніж розумне в схоластичному, і набуває певності в порядку суто 
людських емпіричних гіпотез (М. Монтень, П. Шаррон та інші «нові пірроніки»), що 
виправдовуються трудовою чи експериментальною практикою і втілюються в соціальних 
реформах (Б. Паліссі, П. де ла Раме, Ф. Бекон). Прикметною в цьому плані є доля коперникової 
системи небесних сфер в опікуваному Ф. Меланхтоном Віттенберзькому університеті: 
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незважаючи на всю крамольність, її математика користувалась офіційною популярністю в ролі 
вигідної моделі астрономічних розрахунків і передбачень безвідносно до «причинового 
пояснення», оскільки воно вважалося достатньо забезпеченим аристотелівською фізикою, а 
головне – індиферентним щодо практики [див.: 9, с. 80-84]. В англійських учених напередодні 
заснування Лондонського Королівського товариства з аналогічних міркувань «за дужки» було 
винесено релігійні та політичні питання, а згодом так вчинили з загальними теоріями, переклавши 
достойність їх достовірності на емпіричні факти і методичні процедури. «Вчені могли 
пропонувати декілька конкуруючих поглядів з одного питання і мати відчуття спільного прогресу 
та підсумкової згоди. Їм більше не обов’язково було розколюватися на фракції, що протистояли 
одна одній широким і розсіяним фронтом, як раніше у філософських конфліктах» [3, с. 147]. 

Разом із тим, мірою інституціалізації надбань протестантизму і вироблення власної теології 
певна схоластичність, зокрема, сервільний статус філософування, повертається і дає про себе 
знати у внутрішній опозиції протестантизму. «В той час, як перше покоління реформаторів 
переймалося серйозними зауваженнями щодо прав людського розсудку, для їхніх наступників 
здавалося, що він може відігравати роль як у формулюванні нових богословських догм, так і в 
узгодженні суперечних переконань різних конфесіональних угрупувань, що виникли після 
Реформації» [23, p. 241]. Наприклад, Ф. Меланхтон почав включати Аристотеля до 
університетської програми, але в його вихідному «язичницькому» вигляді, що набуває 
гуманістичного ореолу і втрачає стосунок до метафізичного обслуговування питань віровчення.  

На кінець Тридцятилітньої війни раціональність усе більше зосереджують в людському 
розсудку, що через ремісничу продуктивність і особисте підприємництво стає співдружнім з 
благодаттю. Зазнавши впливу протестантської думки, яка відкидала внутрішню активність матерії 
як «оккультну» та «надприродну», філософія і природознавство у першій половині XVII ст. 
відкидають внутрішню цінність привілейованих видів діяльності та переходять у механістичну 
«філософію природи». Пов’язавши її з античним математичним родоводом, як це вже робили 
художники та інженери-гуманісти (Ф. Брунеллескі, Таккола, Леонардо, Г. дель Монте, А. Рамеллі 
та ін.) зі «службовим» мистецтвом, торговці, мореплавці та ремісники північно-західної Європи 
(Р. Рекорд, Дж. Ді, Р. Норвуд, Р. Норман, В. Борроу та ін.) посіли місце нових «докторів». «Саме за 
доби Відродження вперше знімається межа, що існувала між наукою (як осягненням сутнього) і 
практично-технічною, ремісничою діяльністю – межа, якої не переступали ані античні вчені, ані 
античні ремісники: художники, архітектори, будівельники» [7, с. 515]. 

Регламентуючи порядок дій (засобів), а не зміст переживань (цілей), нова методична 
раціональність полишає додатки природної магії, переосмислюючи «природні причини» речей з їх 
умоглядних доцільних субстанцій на «корпускулярну текстуру» – наочні й сумірні з повсякденним 
торговельно-ремісничим досвідом комбінації частин речей. Такі «малі машини природи» 
приводяться до руху вже не спонтанно – внутрішніми душами, взаємоузгодженими 
трансцендентним Задумом чи світовою симпатією, а діями інших частин матерії, що в ідеалі 
охоплюються формальними засобами математичних функцій, котрі, виражаючи всі можливі 
способи корпускулярних комбінацій безвідносно щодо світової ієрархії цілей, ототожнюють земну 
діючу і небесну формальну причини схоластичного детермінізму, а відтак зводять якісне 
різноманіття речей до їх кількісних визначень. Значення такого роду законів не містяться в 
сукупності матеріальних речей, а задаються відношеннями теоретично релевантних умов їх 
існування і випробовуються не створенням ідеального для всього ряду екземпляру, а часовою 
зміною стану довільно взятого індивіда від наявного до експериментального.  

Тож у протестантських колах опосередковане й асимптотичне осягнення доконечної 
таємниці розподілу благодаті серед удаваної випадковості особистого напередвизначення  
проектується на науку як справа взаємного витончення та випробовування вчених інструментів 
щодо нескінченної доцільності божественного знання серед чудесних можливостей його 
природних створінь. Зокрема, практика морального самоусвідомлення, що включає очищення від 
зайвих потягів і екстраполяцію отриманого належного на все життя проектується на науку як 
методологія експериментальної елімінації неконтрольованих факторів існування об’єктів і 
теоретичне узагальнення решти у вигляді математичних відношень. «Так, математичне 
природознавство, що у власних розрахунках раціонально представляє процеси природи, 
виявляється розумом, і вищим завершенням сутнього в собі розуму було б, якби і перебіг людської 
історії ніде не наштовхувався на перешкоду factum brutum, випадку і свавілля, але (кажучи 
словами Геґеля) дозволяв би виявляти в історії розум» [6, с. 97]. 
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Висновки.  
Перехідний статус натурфілософії зумовив поєднання схоластичного розуму спекулятивної 

демонстрації апріорних істин з пошуковою методологією герметизму, забезпечивши коротку 
перспективу закритої раціональності розкриття «реалістичних» таємниць пантеїзованої природи з 
гуманістично-естетичним мірилом її пізнання. Спочатку процес субстанціалізації як передавання 
тілесній природі (атомам, стихіям чи тілам) усієї повноти буття забезпечив взаємну проекцію 
детермінації та пояснення «причинами» горішнього і долішнього світів. Однак вичерпання  
гуманістичних інституцій проекту Відродження на тлі коперниканської революції в астрономії 
знітило ієрархію предметів і засобів наукового розуму: замість традиційної демонстративної 
циркуляції έπιςτήμη і δοξαι, що відповідають рівням буття та небуття відповідно, висуваються 
ймовірнісні інноваційні гіпотези, в яких внутрішня досконалість відповідає різним способам 
зовнішнього виправдання, об’єднуючи образи й ідею, експеримент і дедукцію, штучне і природне. 

Економічна атомізація суспільства та мирські спотворення теоцентризму спровокували 
ревізію способів прилучення людини до Абсолюту. Як наслідок, у Реформації таємничість 
ортодоксії або надмір практичної доцільності почали кваліфікуватись як ірраціональне і 
виносилися до сфери особистої совісті та громадянської самоідентифікації. Їх «мирська аскеза» в 
ролі земного критерію натхненності посіла місце засобів філології, якими гуманісти заходилися 
відновити оригінальне прочитання Св. Письма. Аналогічно ставлення до Книги Природи також 
позбавляється раціонально-схоластичних посередників: якщо в натурфілософії піраміда світу 
наділяється субстанціальністю та сприймається як однорідна – з рівною доцільністю всіх 
елементів у спільній будові органічного всесвіту, то в Реформації – двоїсто сполучаючи 
ініціативну людину і стихійно-атомістичну природу, поляризуючи їх надалі як цілковиті «суб’єкт» 
цілевизначення і матеріально-емпіричний «об’єкт». Тут науковому розуму висуваються досвідні 
орієнтири істини та опанування номіналістичної природи – процесуальні, втручальні, 
інструментальні, неповні та гіпотетичні. Будучи індиферентними щодо субстанціального 
влаштування природи, вони живляться не стільки творчими зазіханнями особи, скільки її 
моральними мотивами (certitudo moralis), вірогідна доцільність яких виправдовується інваріантами 
математичних засобів. На цій основі саме лише реформування математичного апарату астрономії, 
схвалене як нейтральний засіб уточнення календарних і астрологічних прогнозів, виявиться 
перспективним, аби розхитати офіційну аристотелівсько-птолемеївську космологію і підготувати 
раціоналізм як розсудкове звуження теорії пізнання XVII ст. Останнє вимагає подальших 
досліджень, оскільки саме через його лінзу апологія uomo universale перейде у дискурс влади, 
креаціонізм набуде рис деїзму, а кенозис – механіцизму. 
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Summary 

Makarov Z. The Rationality Academic of Late Renaissance: Humanism, Natural Philosophy, and 

Reformation. 

This paper studies the crosscutting relations of humanism, natural philosophy and Reformation united by the 

worldview tendency of the Late Renaissance. The work provides a comparative characterization of conditions of 

natural philosophy and Reformat ion, their goals, means and source base. Their common trend of st atus updates of 

social institutions, in addition to viewing the content of their values, resulted in changes in the structure of 

rationality. If the ordinary consciousness subjectively experienced it as a problem of freedom and moral self -

determination, the academic environment reacted either by change in the intuition sign range as the natural base of 

the reason, or by developing an experimental methodology as the communicative basis of the reason. It is 

established that speculative and experienced landmarks of thinking allow to implement the cosmic and biblical 

accent in the premodern perception of nature, respectively. If, in the natural philosophy, the pyramid of the world is 

endowed with substantiality and is perceived as homogeneous – with equal appropriateness of all the elements 

within the total structure of the organic universe, in the Reformation – double combining a resourceful man and 

spontaneously-atomistic nature, thereinafter positioning them as a full goal-directed subject and material-experience 

object. In the latter case, «natural causes» of things are redefined from their speculative appropriate substances to 

the atomistic structure, and a new methodical rationality is directed from the contents of experiences to the 

regulation of cognitive actions. Despite the indifference to the substantial structure of nature, the order of these 

actions promises to be gradually reflected in the regular order of nature, the ascertainment of which is relied on the 

invariants of mathemat ical tools. It has been established that the despiritualisation process marked in the historical 

methods of the political humanism, natural-philosophic pantheism and Protestant ethic found its maximum 

expression in the naturalistic representation of the classic science world. Following its implementation the ontology 

schemes and methods of obtaining knowledge about the micro- and macrocosm provided the process of the 

structural identification of the hierarch ic levels of the created world. A long with the skepticism of the late 

humanis m, natural philosophy esoterism and the experimental implicat ion of the Protestantism, these processes 

composed the methodological prospect of the experimental mathematical natural science.  
Keywords: rationality, humanism, pantheism, natural philosophy, Reformation. 
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ТЕМА СТОСУНКІВ МІЖ ЛЮДЬМИ І ПРОБЛЕМА СВОБОДИ  

В ІТАЛІЙСЬКИХ ГУМАНІСТІВ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 
 
Досліджується питання стосунків між людьми в їхньому відношенні до віри, а також проблема 

свободи людини у вченнях італійських гуманістів епохи Відродження, передусім у філософії XIV-XV ст. 

Окреслено основні погляди і концепції мислителів цього періоду, що стосуються постійної зміни всіх речей, 

тимчасовості людини і, як утіхи, впевненості в тому, що велич людини продовжує жити у славі, а також у 

перетвореннях. Проаналізовано праці Д. Аліг’єрі, Ф. Петрарки, К. Салютаті, Л. Бруні, Л. Валли, 

М. Кузанського, М.  Фічіно, Д. Піко, в яких людина досліджується в контексті її стосунків з іншими людьми, з 

суспільством і частково з Богом. З’ясовується питання наскільки на ці стосунки впливає свобода людини і до 

яких наслідків ця свобода призводить. Розкривається основа, на якій сформовано ці вчення та їх відмінність 

від середньовічних поглядів на людину та її свободу. Показано, що вперше у світовій філософії саме в епоху 

Ренесансу людина почала трактуватись як самостійна цінність, яка не лише залежить від зовнішнього світу 

та суспільства, а й впливає на них, змінюючи своє життя.  

Ключові слова: Відродження, віра, гуманізм, історія філософії, людські взаємини, свобода. 

 

Гуманізм, як абсолютно нове явище у світовій культурі, приніс із собою новий підхід до 
людини. Людину почали трактувати не просто як частину соціуму, народу, громади, а як особистість зі 
своїми потребами і бажаннями. Гуманізм дав можливість подивитися на земне життя людини з нового 
погляду, не лише як на підготовку до вічного життя, як у добу Середньовіччя, а й період повноцінного 
життя, час духовного та інтелектуального вдосконалення, творення прекрасного як віддзеркалення 
навколишнього світу. Гуманізм не відкидав віру в Бога, вічне життя чи християнські істини. Він шукав 
шлях, як узгодити їх із бажанням людини жити повноцінним земним життям. 

Не так давно, в часи існування Радянського Союзу, людина сприймалась як гвинтик великої 
державної машини. Кожен мав займати своє місце у строгій ієрархії цієї системи, генії та мислителі, 
котрі не вписувались у систему, були непотрібні їй. Усе це відбувалося на тлі войовничого 
безбожництва та знищення віри в душах людей. Припинення існування СРСР та його ідеології у 90-і 
роки минулого століття принесло полегшення та відкрило простір для виявів індивідуалізму та 
пошуків віри. Але люди, виховані в атмосфері такого світогляду, отримавши свободу, частково 
втратили екзистенційну мету. У перші десятиліття незалежності України відбувся бурхливий сплеск 
віри у Бога та патріотизму. З часом і одне і друге явище поступово почали згасати аж до початку 
російської агресії 2014 р. Нині відзначається відродження і віри і бажання змінити світ, у першу 
чергу зміцнити і підсилити Українську державу. Як у цьому процесі узгодити віру, патріотизм, 
питання свободи і стосунків між людьми ми можемо повчитись у видатних мислителів рубежу 
Середньовіччя та Нового часу – гуманістів епохи Ренесансу. 

На жаль, сьогодні вчені дуже мало приділяють уваги італійському Ренесансу та гуманізму 
цього періоду. Зокрема, говорячи про гуманізм, у першу чергу мають на увазі мислителів Нового 
та новітнього часу. Проте італійський гуманізм Відродження не просто започаткував осмислення 
людини як соціальної цінності, він не відривав цей процес від усвідомлення людини як частини 
соціуму та як особистості віруючої, яка перебуває в живому зв’язку з Богом.  

Мета статті – звернути увагу сучасних дослідників на ренесансний гуманізм, показати його 
цілісний внутрішній зв’язок із християнством, розкрити його підхід і методи як можливість 
побачити цінність людини та її свободи у тісному зв’язку з вірою.  

Поряд із проблемами внутрішньої природи людини, її стосунків із Богом та відродження 

своєї істинної природи, гуманістів Відродження хвилювало питання стосунків людини і світу, її місця 
в ньому, взаємного впливу людини та світу. З цього кола проблем як неодмінний наслідок випливало 
питання свободи людини в її стосунках зі світом та іншими людьми. Головною рисою раннього 

Ренесансу було пізнання постійної зміни всіх речей, тимчасовості людини і, як утіха, впевненість у 
тому, що велич людини продовжує жити у славі, а також у перетвореннях. Епоха, упродовж якої 
історичне розуміння стало розвиватися вільніше, мала по-новому відчути глибину слів античного 
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поета Овідія (43 до н.е. – 17 н.е.) з його «Метаморфоз»: «Змінюється все, але не гине нічого» [1, с. 75]. 
Тому, вбачаючи занепад Римської імперії, Католицької Церкви та людської моралі, гуманісти 
очікували зміни і відродження цих стовпів суспільства, на яких базувався світ у свідомості людини. 

В основу було покладено віру в те, що державу та Церкву відродить Бог. Таке світорозуміння не було 
пасивним, навпаки, воно випливало з духовно-морального відродження людства через активну 
боротьбу зі своїми пристрастями та інтелектуально-духовною порожнечею в серці та розумі людей. 

Занепад світу почався з гріхопадіння перших людей Адама і Єви, отже, й відродження світу має 
розпочатися з активних дій людини. 

Одним із виразників цих ідей був народний трибун, лідер народного повстання в Римі Кола 

ді Рієнцо. Зокрема, в одному з листів до німецького імператора Карла IV (1355-1378) він пише: 
«…оскільки сьогодні більше, ніж будь-коли у світі, що старіє та сивіє від гріха, охололо тепло, як 
дух життя у хворому, нам тим більше необхідне нове займання духовного вогню та духовне 

оновлення, схоже на осяяння в  темряві» [1, с. 28]. Тут оновлення та відродження постає у своїй 
справжній суті: мова йде не про просте повернення до попередньої чистоти, не про відновлення чи 
друге народження того, що колись уже було. У відродженні постане нове, вище, ідеальне життя, 

буде створена нова, ідеальна форма життя. У циркулярі містам і князям Італії (7 червня 1347) 
висловлюється кінцева мета цієї ідеї «Свобода, мир і справедливість будуть незабаром відновлені 
по всій святій Італії» [1, с. 30]. Тож прогресивна думка цього періоду очікувала активної позиції 

кожної небайдужої людини у встановленні ідеального життя. 
Таке переконання перегукується з ученням Іоахима Флорського про три стани світу. 

Перший стан, Старий завіт, мав у своїй основі рабське служіння, другий, Новий завіт, у якому ми 

живемо, в своїй основі мав дитяче служіння, а третій стан, якого ми очікуємо в майбутньому, в 
якому відбудеться відродження через нове народження вічним Євангелієм – стан свободи, в якому 
панує милість віри та любов. Лише після важких випробувань для людства, коли прийде третій 

стан, віруючим буде дана повна свобода у Святому Дусі, відбудеться народження Церкви 
(істинної ідеальної Церкви). У результаті всі юдеї та язичники навернуться у християнство і буде 
одне стадо і один пастир [див.: 1, с. 46]. 

Великий вплив на нове ставлення людей до світу мало вчення Платона, на яке спиралися 
блаженний Августин і багато середньовічних філософів. Вихідною позицією тут був аскетичний 
погляд на світ. Мислитель відкидав образотворче мистецтво та поезію, вважаючи, що справжня краса 

не може мати образу, вона надземна та божественна. Будь-яке зображення людини, чуттєвого тіла 
Платон вважав мерзенною в’язницею, від якої варто звільнитися. Його вчення перегукувалося з 
християнським поглядом на потребу подолати спокуси світу та зректись його. 

Уявлення про те, що зміна та відродження світу будуть наслідками відродження й 
оновлення людини підтримували багато гуманістів. Так, Данте Аліг’єрі у багатьох своїх творах 
(«Монархія», «Бенкет», листи князям Італії) говорить про те, що через оновлення Церкви і 

держави не тільки люди отримають особисте блаженство, а й світ набуде ідеального стану свободи 
і справедливості. Він стверджує, що наслідком оновлення стане національна велич об’єднаної 
Італії та повернення золотого віку, настання земного раю, поєднаного з початковою невинністю та 

вічним миром, про який мріяли ще античні поети. Силою своїх слів Данте прагне очистити, 
піднести, оновити християнську релігію свого часу, етику, державу, науку та мистецтво через 
примирення християнства з національною римською древністю. 

Думка про людину як центр, середину світу, з’явилася ще до появи повноцінних 
гуманістичних ідей. Зокрема, вже один із представників Шартрської філософської школи Алан 
Лільський у своїх прозових творах і віршах («Плач природи», «Антиклавдіан») прославляв 

людину як середину світу та вільні мистецтва, з колісниці яких можна бачити всесвіт [7, с. 29]. Із 
настанням Ренесансу людина поступово вийшла на передній план не лише як суб’єкт, а й об’єкт 
вивчення, що ознаменувало початок епохи гуманізму. Петрарка, критикуючи натуралізм 

дослідників свого часу, передусім послідовників Аверроеса, у творі «Про власне незнання та про 
багато іншого» пише: «Він (Аверрроес) знає багато, знає звірів, птахів і риб, знає скільки волосин 
у гриві лева і скільки пір’їн у хвості яструба… Наведені речі здебільшого або фальшиві, або 

невідомі... але навіть будучи істинними, вони не слугують життю. Я запитую себе, яка користь 
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знати природу звірів, птахів, риб і змій, і або ігнорувати, або не турбуватися про знання природи 
людини...» [8, с. 239]. Критикуючи діалектику, Петрарка стверджує, що якщо її сприймати як мету, 
а не як інструмент, то вона веде виключно до безбожності. Смисл життя відкривається не тому, 

хто накопичує силогізми, а тому, хто опанував мистецтво бути вільним. 
Такої ж думки, розвиваючи її, дотримується молодший сучасник Петрарки Колюччо 

Салютаті. Він стверджує, що філософія – це послання для життя, а головним суб’єктом вивчення 
він обрав акт волі, як вправляння у свободі. Висновком стала його думка про перевагу діяльного 
життя над споглядальним. Але діяльність повинна бути спрямована на користь інших людей: «Я... 
завжди буду занурений у дію, спрямовану до вищої мети, щоб будь-яка моя дія була корисна і 
мені, й родині, і, що важливіше – щоб вона послужила для користі моїх друзів і батьківщини, а 
тоді вона може послужити прикладом і людському суспільству» [8, с. 241]. Також тієї думки, що 
не будь-яка діяльність правильна і хороша, дотримувалися й інші філософи-гуманісти. 

Так, Леонардо Бруні, пов’язуючи своє вчення з етикою Аристотеля, стверджує, що 
критерієм правильності діяльності людини постає чеснота: «Якщо людина не доброчесна, вона не 
може бути розсудливою, розсудливість (мудрість) і справді є точною оцінкою її можливостей… 
Злочинці та злодії можуть точно осягнути математичні та фізичні закони, проте вони цілком сліпі 
для мудрих справ, втрачаючи світло істини… Чесній людині ... прямо і вільно відкривається 
дорога до щастя. Вона ніколи не обманюється, не помиляється. Хочете бути щасливими – немає 
нічого надійнішого за порядність і добрі справи» [8, с. 242]. 

Трохи песимістично трактує питання стосунків людини і світу Петрарка у своєму листі «Гвідо 
Сетте, архієпископу Генуезькому, про те, як змінюються часи». Зокрема, торкаючись теми про те, 
що зміни у світі рухаються в бік погіршення, він каже: «Скажуть, нарешті, що не обставини, не часи, 
не світ змінюється, а тільки самі люди. У цілому погоджусь із цим, адже часто світом називають 
людей, для яких, безумовно, він і створений. І певно, що причини багатьох змін в людях ховаються, 
а можливо і всіх, якщо заглянути глибше, тільки одні явні, інші ж приховані. Немає сумніву, що 
скоро вигнані будуть істина, віра і благочестя, запанують обмани, нечестя і зради… Розбещені 
звичаї, погані заняття, згубні звички – зрозуміло, що в людях самих корінь усього лихого» [6, с. 416]. 
Отже, Петрарка стверджує, що моральний стан людини відображається і на природі, й на 
оточуючому її світі як наслідок її діяльності. Благочестива людина робить добрі справи і тим 
приносить користь не лише собі, а й усьому світові. Навпаки, людина аморальна шкодить своєю 
діяльністю іншим людям і світові. Тому питання свободи людини має прямий зв’язок з наслідками 
цієї свободи. Свобода людини не повинна перетворюватися на свавілля, деструктивну діяльність, в 
основі якої є противлення істині, вірі та благочестю – шлях до саморуйнування не лише суспільної 
моралі, а й самого людського суспільства, яке тотожне світові. 

Ще далі у розвитку теми свободи людини та її стосунків зі світом іде Лоренцо Валла. 
Розуміння ним значення власної діяльності та її висока самооцінка, усвідомлення власної 
неповторності, наявність внутрішньої свободи і визнання значення власних потреб – усе це 
характеризує самосвідомість Валли, свідчить про її розвиток. Філософ високо цінує свою духовну 
свободу і незалежність у творчості. Зокрема, він піддає критиці навіть беззаперечні для інших 
гуманістів авторитети Платона та Аристотеля. «Але пам’ятай, що не завжди варто вірити 
авторитетам, які, навіть якщо й сказали багато речей добре, інколи, однак, як властиво людям, 
помилялися. Тому вважаю великим дурнем будь-кого, хто цілком довіряє книгам і ретельно не 
досліджує, чи істину вони говорять!» – каже Валла в трактаті «Про істинне та помилкове благо» і 
додає далі: «і це стосується як інших речей, так особливо чеснот, у дотриманні яких полягає будь-
яка наука життя» [2, с. 200-201]. Не менше він цінує і свободу в житті загалом: «Віддати себе як 
дитину піклуванню опікуна чи наставника – це ознака духу слабкого, неосвіченого та 
невпевненого в собі. Адже хто здатен наставляти, вчити і підкоряти собі інших, навіщо буде 
іншим підкорятись?.. Я, однак, хотів би швидше бути паном над іншими, ніж рабом, або вже , 
принаймні, паном самому собі» [2, с. 23-24]. 

Позиція Валли щодо стосунків світу і людини чітко вимальовується у трактаті «Про істинне та 
помилкове благо». Вкладаючи в уста стоїка, позиція якого в книзі цілком заперечується, вчення про 
те, що природа лише шкодить людині, а в саму людську істоту тією ж природою закладена 
схильність до насилля, ганебних справ, несправедливості, злодіянь і т. ін. демонструє, що Валла не 
поділяв такої думки. І навпаки, у промові епікурійця, що займає найбільшу частину трактату, автор 
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захищає і природу, і людину. Все створене природою для нього достойне похвали та святе, бо все 
влаштоване з вищим розумінням, красою та користю, прикладом чого може слугувати тіло людини. 
Природа створила все для блага людей, для їх насолоди, дала людині душу, здатну до насолоди. Та 
на цьому, на думку епікурійця, турбота природи закінчилася. Справа самих людей – добре 
використовувати блага, дані природою, зробити вибір – наслідувати або не наслідувати блага – тому 
пороки походять від самих людей, природа, Бог не гніваються на людей і не шкодять їм. 

Ще більше Валла поглиблює зв’язок людини і живої природи, зближуючи людину і тварин 
через посередництво душі. Валла вважає, що тварини, як і людина, мають пам’ять, розум, волю, 
здатність вибору. Разом із тим він не ставить тварин на один рівень з людиною, вважаючи мову, 
сміх, більшу частину почуттів, більш досконале тіло відмінністю людини від тварини. Проте 
головну відмінність від тварин гуманіст бачить у призначенні людини для вічності: «Отже, ми тим 
і відрізняємося від тварин, що ми створені вічними за образом і подобою Бога, а в іншому схожі на 
тварин, як зірки на смертні вогні» [2, с. 322]. 

Питанню свободи людини, важливості діяльного, а не споглядального, життя Лоренцо Валла 
присвятив цілий діалог «Про свободу волі», спрямований проти трактування свободи волі 
Боецієм. Останній тлумачив провидіння як передбачення, воно у нього не містить прямої 
доконечності буття речей і є лише знаком цієї доконечності, й отже – не виключає свободу волі. 
Зв’язок свободи волі божественного провидіння постає у Валли як альтернатива: якщо Бог 
наперед визначає майбутнє й інакше не може відбутися, то людський рід позбавлений свободи 
волі, всі дії людей доконечні та визначені наперед, отже не існує ні добрих справ, ані поганих. Але 
якщо Бог одних карає а інших нагороджує, то у випадку напередвизначенності виходить, що Бог 
несправедливий. Сперечаючись із Боецієм, Валла формулює своє розходження з його 
інтелектуальним трактуванням провидіння: говорячи про провидіння, Боецій нічого не каже про 
волю Божу. Валла у свою чергу стверджує, що воля має причину, яка передує їй, вона полягає у 
божественній мудрості, а в передбаченні взагалі немає ніякої причини, як немає і причини для 
буття справедливості та мудрості. Ми не запитуємо чому Бог знає, а запитуємо чому Він так хоче. 
Тому Валла тлумачить провидіння як напередвизначення, бо воно включає в себе волю Божу, 
якою Він призначає людей до тієї чи тієї долі ще від народження. Чому одну людину Він 
нагороджує, а іншу карає пояснити неможливо – це таємниця. Це не причина для людей обійтися 
без віри, надії та любові. 

Намагаючись вивчити питання про свободу волі людини, Валла, по суті, визнав її несвободу, 
на перший план виходить напередвизначення та віра у спасіння через любов до Бога. Проте в 
інших своїх творах він постійно підкреслював особливу роль волі в житті людини, зокрема  він 
відводить волі роль вмістилища чеснот [2, с. 329]. Чеснота у нього не самостійна мета, а 
підкоряється насолоді – цариці чеснот. Людина повинна прагнути до найвищої насолоди, а 
чеснота – своєрідний внутрішній контроль, який не повинен допустити насолоди, якщо її 
наслідком буде страждання, або повинен допомогти відмовитися від меншої насолоди, щоб обрати 
більшу. Виходячи з цього морального критерію, Валла будує вчення про стосунки з іншими 
людьми, згідно з яким варто виявляти більшу довіру до людини, яка вміє правильно 
усвідомлювати свій інтерес. Звідси його заклик думати про людей краще, оцінювати їхні вчинки 
швидше позитивно, ніж негативно. 

Тож ми бачимо у Лоренцо Валли досить своєрідний погляд на людину та її стосунки зі 
світом. Виходячи зі своїх епікурійських поглядів, він стверджує, що природа створена Богом для 
блага і задоволення людини. Людина, будучи єдиною з природою, зокрема маючи душевну 
природу, схожу на тварин, створена більш досконалою та, що найважливіше, вічною, оскільки 
створена за образом і подобою Божою. Проте ця вищість за тваринний світ не дає людині повної 
свободи волі, вона живе за наперед визначеною Богом долею, не маючи жодної можливості її 
змінити, вона має сподіватись на любов Божу і на спасіння з боку Господа. 

Торкався питання стосунків людини і світу і Миколай Кузанський. Виходячи зі свого вчення 
про розгортання світу з Бога, він формулює концепцію людини як «мікрокосму». Людина є 
мікрокосмом на двох рівнях: на загальному онтологічному, тому що пов’язує всі речі (в цьому 
розумінні мікрокосмом є будь-яка річ), і на спеціальному онтологічному рівні, оскільки вона 
володіє розумом і свідомістю та, з пізнавального погляду, містить у собі образи всіх речей. 
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У трактаті «Про припущення» Кузанський називає людину «людським богом» (humanus deus), 
оскільки як і Бог людина може згортати сили світу в своїй єдності та має властивість «по-людськи 
прийти до всього» [4, с. 259]. Людина має потенцію охопити Бога і весь світ. Отже, доходить 
висновку гуманіст, людина має спільне і зі світом, і з Богом. Зі світом, бо у ній розгорнуто все, а з 
Богом, бо в ній згорнуто все, але не абсолютно, а «по-людськи». Саме у такий «людський» спосіб у 
людині міститься весь світ. Також Кузанський осмислює це питання в трактаті «Гра в кулю»: 
«Звичайно: людина це малий світ у такий спосіб, що вона і частина великого… Оскільки досконала 
цілісність універсуму більше просвічує в людині, людина виявляється досконалим світом, хоч і 
малим, залишаючись водночас частиною великого» [5, с. 271]. 

З огляду на все це, можна підсумувати, що у Миколая Кузанського вчення про стосунки 
людини і світу, як і в античних філософів, базуються на вченні про людину як мікрокосм. У 
людині згорнутий весь світ, завдяки чому людина уподібнюється Богові. Разом з тим людина є 
частиною великого світу і має можливість впливати на нього, причому не лише фізично. Лише від 
її воли залежить, ким вона стане і якого вигляду набуде світ, вона може стати Богом, ангелом, а 
може і звіром, а від цього буде залежати, яким стане світ. Тому людина має практично 
нескінченну свободу впливати на макрокосм. 

Торкається питання стосунків людини і світу флорентійський неоплатонік Марсіліо Фічіно. 
Він вводить душу як центральну категорію свого вчення. Душа – головна сила, що визначає та надає 
життя і рух космосу в усіх речах, усіх тілах. Ці поняття у Фічіно ототожнюються: душа – це життя, 
життя – це джерело руху. Це внутрішнє джерело у філософа тотожне з природою, яка є «внутрішнім 
мистецтвом, яке зсередини влаштовує матерію» [3, с. 87]. Всі частини світу єдині за рахунок сили 
взаємного зв’язку, яку він визначає як любов. Любов, про яку йдеться, виходить від Бога і 
втілюється у красі Всесвіту. Будучи по-своєму духовною, краса світу знаходить своє втілення та 
вираження у красі тіл і форм. Краса тіл не відвертає людину від Бога, вона – Його видимий образ. 

Для Фічіно найпрекраснішим із Божих творінь є людина. Людина має особливу, вищу 
природу та безсмертну душу. Людина підкоряє собі стихії, вона ніби виконавець волі Божої на 
землі. Досконалість її полягає не лише в керуванні «нижчим», матеріальним світом – вона єдина 
керує сама собою, «керує сім’єю, влаштовує державу, царює над народами та наказує всьому 
земному колу» [3, с. 89]. Однією з найважливіших ознак благородства людини є, на думку Фічіно, 
її прагнення до свободи, «народжена царювати, вона зовсім не може терпіти рабства» [3, с. 90]. 
Все це уподібнює людину Творцеві.  

Найбільше вчення про свободу людини розвинув наступник Марсіліо Фічіно Джованні Піко 
делла Мірандола. Принцип свободи лежить в основі його вчення про гідність людини. На відміну 
від своїх попередників, які трактували людину як мікрокосм, який віддзеркалює загальні 
закономірності «великого» світу, Піко виносить людину за межі  космічної ієрархії та 
протиставляє їй. Людина – особливий, «четвертий» світ космічної ієрархії, яка не належить до 
жодного з трьох інших світів, а пронизує їх. І вигляд, і місце людини в ієрархії сутностей можуть і 
повинні бути виключно наслідком його вільного й, отже, відповідального вибору. Свобода вибору 
– це головна умова будь-якої дії та її моральної оцінки. Природа людини є підсумком постійного 
процесу становлення, самостійного вибору. Цей вибір може привести людину до 
«божественності» – обоження людини. «Я ставлю тебе в центрі світу, щоб звідти тобі було 
зручніше оглядати все, що є у світі» – такі слова приписує Богові Мірандола в «Промові про 
гідність людини» [9, с. 249]. Так, ця свобода дуже сильно відрізняє людину від усього творіння і 
надає їй особливе центральне місце серед інших творінь. Людина сама стає творцем свого життя, 
сама обирає форму стосунків зі світом, сама обирає місце у цьому світі. 

Висновки. Виходячи з єдиного постулату про особливе місце людини у світобудові, ренесансні 
гуманісти приходили до кардинально різних висновків як у питанні стосунків людини і світу, так і в 
питанні свободи волі людини. Питання свободи було центральним у роздумах про людину та її 
місце у світі. На відміну від середньовічних мислителів, філософи Відродження поставили людину 
на провідне місце у світобудові. На їхню думку, людина, будучи частиною світу, стоїть окремо від 
ієрархії космосу, або пронизує її наскрізь, або навіть містить світ у собі в згорнутому стані. Разом із 
тим, кожен учинок людини й, особливо її моральний стан, наявність у неї чеснот, має великий вплив 
на весь світ. Тому будь-який вияв волі людини повинен бути спрямований на благо людини і світу. 
Активна діяльна особистість, яка турбується про світ і про свій моральний стан – такою повинна 
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бути людина в уявленні гуманістів епохи Відродження. Навіть коли філософи цього періоду 
визнавали напередвизначеність, неможливість людини керувати своєю долею, все одно вони 
вказували на неодмінність активної діяльності як наслідок особливого місця людини у світі. у 
багатьох випадках це було наслідком думки про глибокий внутрішній зв’язок кожної людської 
особистості зі світом, бо таку владу дав людині Бог. 
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Summary 

Pysyk A. The Problem of Relations between People and Freedom in Italian Renaissance Humanists. 

The article deals with the problem of relations between people, their faith and personal freedom based on the 

works of the Italian humanists of the Renaissance era, XIV-XV century philosophers. The work outlines basic views on 

the issues that were raised by thinkers of this period, in particular, constant changes of all things, human temporality 

and as consolation, assurance that the greatness of man continues live in glory and transformations. Special attention is 

given to analyze the writings and teachings of D. Alighieri, F. Petrarca, C. Salutati, L. Bruni, L. Valla, Nicholas of 

Cusa, M. Ficino, G. Pico della Mirandola, in that these philosophers write about the person in the context of its 

relations with other people and society and partially with God, matters how these relationships affect the freedom of the 

person and what the consequences this freedom leads. The paper considers  the basis on which formed these teachings, 

and their difference from the medieval views on person and his freedom. It is shown , that for the first time in the 

history of philosophy such in the era of Renaissance a human being became as an independent value, which not only 

depends on the outer world and society, but also affects and changes them. An active person, who cares about the 

world and about his morale – this should be the person in the notion of humanists of the Renaissance.  

Keywords: Renaissance, humanism, Italy, relations between people, freedom, society, Alighieri, Pet rarca, 

Salutati, Bruni, Valla, Nicholas of Cusa, Ficino, Pico della Mirandola.  
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TOD AUS INTERKULTURELLER UND INTERRELIGIÖSER SICHT 

 
“Mit dem Tag unsrer Geburt brechen wir auf zu sterben wie zu leben”. 

(Michel de Montaigne) 
 

“Die Beschäftigung mit dem Tod ist die Wurzel der Kultur”. 
(Friedrich Dürrenmatt) 

 

Für viele Menschen ist der Tod die größte Provokation, die größte Nichtbeantwortbarkeit. Seinen Ort hat er 

nicht nur, wo körperliche Vorgänge ihr Ende finden. Er hat ihn auch in dem Darüber-hinaus. Aufgrund seiner 

Unfassbarkeit und Undeutbarkeit wird der Tod vielfach in Bildern, in Allegorien und geistigen Verdichtungen 

behandelt. Über ihn liefern Völker, Kulturen und Religionen verschiedenste Entwürfe. In vielen Weltanschauungen ist 

der Tod eine Pforte zu neuem Leben, aber es gibt auch solche, die in ihm nur ein Ende sehen. Für wieder andere steht 

er für die Steigerung zum Leben, für die Befreiung von irdischer Last oder als Passierschein für Weiteres . 

Entsprechend sind die je zeitgeistig gekleideten Botschaften in Malerei, Dichtung, Musik und Ritus. 

 

1. Einleitend 
„Wenn ein Mensch dahin ist, nimmt er ein Geheimnis mit sich: Wie es ihm, gerade ihm – im 

geistigen Sinn – zu leben möglich gewesen sei“, schrieb Hugo von Hofmannsthal (1949, S. 36). 
Der Tod ist für viele die größte Provokation, die größte Nichtbeantwortbarkeit. Seinen Ort hat er 

nicht nur, wo biophysikalische, neural-elektrische, chemisch-zellulare Vorgänge zu einem „Ende“ 
kommen. Er hat ihn auch in dem Darüber-hinaus. Aber wenn es dieses gibt: Wohin gehen wir? Wegen 
dieser Unfassbarkeit und Undeutbarkeit begegnet er uns vielfach in Bildern, in Allegorien, in geistigen 
Verdichtungen. Allein darüber liefern Völker, Kulturen und Religionen verschiedenste Entwürfe. Vielen 
ist er eine Pforte zu neuem Leben, zu Überleben oder auch zur Reinkarnation. Manche Weltanschauungen 
sehen ihn als Ende, Punkt. Andere wiederum als die Steigerung zum Leben, als Befreiung von irdischer 
Last oder als Passierschein für Weiteres. Entsprechend sind die je zeitgeistig gekleideten Botschaften in 
Malerei, Dichtung, Musik und Ritus. 

Die Zeugung und der Tod als Anfang und Ende des Lebens verbinden alle Menschen. Es gibt kein 
existentielleres Thema als Zeugung und Tod. Wobe i die Ränder sich berühren. Es gibt Gräber, in denen 
Skelette in fötaler Haltung gefunden wurden. Von dem Berühren der Ränder erzählen die Sterbebücher 
„Tibetisches Totenbuch“, „Ägyptisches Totenbuch“ und die „Ars moriendi“, die „Kunst des Sterbens“ im 
Mittealter. Diese sind allesamt Geheimnisbücher. Immer wieder sind wir an den Rändern an etwas 
erinnert, das der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr so ausgedrückt hat: „Das Untrennbare spiegelt sich in 
einer fundamentalen Gemeinsamkeit“ (2014, S. 37). Von diesem Gemeinsamen erzählen, tanzen, 
schreiben, malen, singen Erzählungen, Farb- und Tonbilder, Riten und Liturgien aller Völker. Davon 
erzählen Initiationszeremonien, in deren Zentrum die Todesgefahr steht, und Abschiedszeremonien, die 
Bestärkung sind. Ich denke etwa an die große „Tränenabwischzeremonie“ der Lakota. 

Es ist wohl eher das Sterben denn der Tod, was ängstigt. Trotz alledem gibt es, neben allem 
Unrunden und Beklemmenden, das Abschiede nun mit sich bringen, auch die kleinen Geschenke, ein 
leises Lächeln zum Beispiel oder ein aus der Tiefe kommendes Strahlen, das die Hinterbliebenen noch zu 
trösten vermag. 

Die kurioseste Abschiedsgeschichte, fast legendenhaft, die ich jemals hörte, war die eines 
buddhistischen Mönchs. Er wusste von seinem baldigen Sterben und er war ein lustiger Mensch, gutmütig 
wie auch schelmisch. Was hat er getan? Nun er wusste: Ich werde jetzt sterben und dann wird mein 
Körper verbrannt werden. Dann passierte es (Eingeweihte, die davor mit dem Leichnam rituell zu tun 
hatten, wussten es natürlich schon vorher): ein Feuerwerk! Wissend, was kommen werde, hatte er 
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Feuerwerkskörper in seiner Kutte versteckt. Und alle sagten: „Typisch.“ So hat er sich verabschiedet. 
Standesgemäß, der fromme Spitzbub. 

Wohl nicht immer ganz so lustig, aber denn doch, gilt, was Peter Graf ausdrückte, wenn er meinte, 
dass wir uns selbst „im Spiegel des Anderen“ finden können (2013, S. 131). Tod und Sterben also eine 
Selbstfindung? Was aber, wenn nichts mehr übrigbleibt? Wo soll da ein Selbst zu finden sein?  

Wir, so sagen uns die Religionen, sind geboren, präziser gesagt gezeugt, um zu sterben, und 
sterben, um zu leben. In jedem Weihnachten ist ein Karfreitag und in jedem Karfreitag Weihnacht. Sind 
wir schon in der Geburt nicht alle gleich, weil beispielsweise tot geboren, so sind wir es im Sterben.  

Allemal stellt sich rund um dieses Thema die Frage nach Sinn. Die Hospizbewegung zeigt, wie 
groß das Sehnen danach ist. Dieses Sehnen, ja Hungrigsein, kann freilich auch kippen. Dann rückt die 
Düsternis in allen Graduierungen nahe. Dem gegenüber steht, dem Leben (und damit auch seinem Ende) 
lebensspendende Antworten zu geben. 

Die deutsche Sprache hat über die „l-b“-Verbindungen leben, laben, leiben, lieben und loben 
miteinander verwandt gemacht. Grundkanon der Religionen sind Lob und Labung. Labung ist die 
Wegzehrung, und sie ist der materielle Lobpreis an das Leben (wie es Franziskus tat). Auch der Trost ist 
Lob, speziell der zuhörend-schweigsame am Ende des Lebens, wenn wir jemandem, ich leihe mir ein 
Wort von Paul Zulehner aus, ein „Dach über der Seele“ geben (Zulehner 2004). Dieses Dach widerstrebt 
der Angst, leben wir doch nach Wagenhofer, Kriechbaum und Stern in einer zunehmend „geschlossenen 
Angstgesellschaft“ (2013, S. 121 ff.). Davon lebt die Versicherungsindustr ie recht gut. Angst vor allem, 
auch und vor allem davor, endlich zu sein. Was tun? Das hieße, wiederum Zulehner: „Furchen ziehen 
gegen die Angst“ (2015, S. 3). Gegen die angustia, die Verengung, die sich gleich in zwei 
Krankheitsbildern, in der Angina und in der Angina pectoris, findet. 

Im Ungarischen heißt die Angst felelem, die „Hälfte“. Es gilt, wieder die andere Hälfte zu 
entdecken. Der Mensch hingegen ist egy, die „Eins“. Er ist egyem, die „Ein(s)heit“. Zu ihr, so sagen es 
die Religionen, gehört die tiefe Einsicht, endliche Wesen zu sein. So brauchen wir nicht zu verdrängen, 
was dazugehört, brauchen wir nichts mehr zu verhüllen (Verhüllungskünstler sind wir ja alle ein 
bisschen). All die Enge der Gesellschaft, wie sie sich z. B. in der Zunahme von Hasspostings zeigt, deutet 
auf etwas Tödliches, auf eine „soziale Angina pectoris“ hin. Dem gilt es, besagte lebensspendende 
Antworten zu geben. 

 
2. Das Exil 

Tod und Exil haben eine besondere Nähe. Da ist viel vom Exil der Erdentage die Rede und vom 
Tod als dem Überschreiten zur viel bedeuteten und viel gedeuteten Urheimat. Moses darf in das Gelobte 
Land führen, es aber nicht betreten. Er sieht es und stirbt.  

Sterbenden schenken uns oft einmal, so scheint es, das Wunder der Geburt. Der Tod Mose erlaubt 
Übergang. Erst durch sein Entschwinden ist das möglich. Ein hoher Preis.  

Visionäre scheinen da manchmal voraus zu sein. Doch finden wir keine wissenschaftliche Sprache 
dafür, schon eher ein fühl-denkendes Herantasten. Eine „fühl-denkende Sprache“ wünscht sich z. B. 
Eduardo Galeano, der große Historiker aus Uruguay. (Galeano 1994, S. 44) 

Die Spanne zwischen Exil und Urheimat teilten zu allen Zeiten Millionen von Menschen. Die 
Sehnsucht auch. Der Tod als Sehnsuchtsbewegung kann freilich kippen. Freuds Todestriebtheorie spricht 
von dieser Gefahr. 

Oder aber der Tod wird als Rundung begriffen. Weit offen sind sie, die Augen der Ägyptischen 
Mumienporträtmalerei, die späterhin die Ikonen, insbesondere die der Koptischen, so nachhaltig 
beeinflussen werden. Durch die Augen zieht das Leben ein wie aus. Die Künste wie die Religionen 
dokumentieren diese Rundung inmitten von allem Unrunden. Schmerz und Tod gehen einher und erst 
dann bricht im Barock der Himmel zur Erde herunter. Romano Guardini wird dreihundert Jahre später, 
nicht zuletzt geprägt vom II. Weltkrieg, schreiben: „Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, 
dessen andere Seite Auferstehung heißt.“ (Guardini 1949, S. 25). 

Die Sehnsucht ohne die Todesfalle „Destruktion“ (dem Sog zur Zerstörung), ist sehr oft Mus ik 
geworden. Verdis Requiem schenkt ihr Ton. Todüberwindung in der Sehnsucht wird auch in der 
Bewegung der Rastafari Musik. Bob Marley erinnert in seinen Songs an den Löwen von Juda, an den 
König der Könige, den Negus Negisti. Er singt in Jamaica von der Urheimat. Dort lebt der verlorene 
Stamm Ham, eng verbunden mit der Geschichte der Königin von Saba. Der Aufruf lautet: „Back to the 
roots!“ In diesem geheimnisvollen Äthiopien lebte bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts der 
für fromme Rastafari wiedergekehrte Erlöser, Haile Selassie, der letzte Kaiser. Die Lieder führen zurück 
und landen in der Überwindung des Todes beim Messias. Die Dreadlocks sollen an den messianischen 
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Löwen erinnern. Ob bei den Rastafari heute, oder schon lange vorher: Es gelten die Worte des Hl. 
Augustinus, der sagte, dass der Mensch ein „Wesen der Heimkehr“ ist. 

Heimat-Tod-Sehnsucht-Wiederkehr ist eine Einschrift in vielen Weisheitsschriften von den 
Apophthegmata der alten Ägyptischen Wüstenväter bis hin zu den Städtelerzählungen, den „Erzählungen 
der Chassidim“, wie sie Martin Buber (1949) gesammelt hat. Allemal auch in Marc Chagalls Bildern von 
Tod und Auferstehung treffen wir wieder das „Back to the roots“. Die Sehnsucht scheint 
generationenweit, jahrhundertelang über den Tod hinauszuweisen. Auf alle Fälle ist sie stärker und führt 
nach Hause, wo irdisches und himmlisches Land sich berühren. Alle Wallfahrtsorte sind solche Lande. 
An all diesen Orten scheint es so, als gäbe es auch hier eine Metaphysik der Geographie, eine  Metaphysik 
von Leben und Überleben. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum ein nomadisierender afrikanischer 
Stamm von Ort zu Ort die Gebeine seiner Verstorbenen mitnimmt.  

Licht-Religionen, wie etwa der Zoroastrismus, stellen das Licht nahe zu Geburt und Tod. Jedes Zur-
Welt-Kommen versinnbildlicht unsere eigene lebenslange Geburt. Ein Stern ist eingeboren. Darum berührt 
Weihnachten so tief. Es ist das Bilderbuch unserer eigenen Geburt – lebenslang, mit allen 
Willkommensgrüßen in das Dasein und allen Abnabelungen, die das Leben überlebensnotwendig vorsieht. 
Das Fest und sein Verfehlen tangieren in unserem Kulturraum viele Psychotherapien. Das Judentum mit 
dem Chanukkafest, der Sufismus und das Christentum mit Meister Eckhart sprechen vom eingeborenen 
Licht, von den Seelenfunken. Im Mittealter kennt man die „eingeborene Idee“, die idea innata. Diese 
Funken gilt es zu heben. Wie es eine chassidische Geschichte weiß: Ganz musst Du hinein in Schlamm und 
Kot, dann ziehe ihn (dem Du helfen willst)  u n d  d i c h  ans Licht (vgl. Buber 1949, S. 427). 

 
3. Das So-Ganz-Andere 

Das ist er, der Tod und zugleich das Ureigentliche. Das Fremdeste und das Eigene treffen sich. 
Doch ist auch berichtet, dass er traut sei. Oft sind es kleine Kinder, die seinem Geheimnis nahe sind. Die 
Sterbeforschungen von Kübler-Ross (2000) berichten davon.  

Der Stern von Bethlehem, der manchen in der Kindheit leuchtete, der Stern des Trostes, ist innen, 
ist das Licht von Vater und Mutter, Himmel und Erde, wovon die Naturreligionen erfüllt sind.  Der 
Seelenfunke leuchtet, wie das Licht der Junikäferchen. Die Weisen bringen Geschenke aus dem 
Morgenland, das Licht kommt vom Morgen. Der legendäre vierte König muss wohl als sein Geschenk 
dem Jesuskind das Junikäferchen zurückgebracht haben, das uns stets an das vom Himmel geliehene 
eigene Licht erinnert. 

Das ist Licht, das den Tod überwunden hat. Das ist das Licht der Notenschrift Mozarts, wenn er das 
Leben in der Krönungsmesse auferstehen lässt, das ist das Licht der Derwische und ihres Planetentanzes , 
das sind die Farben Chagalls, wenn er den Großvater auf dem Dach mit Geige malt, das ist der Wortklang 
Rilkes, wenn er Schneeflocken im Winterwalde treiben sieht. (Eigentlich müssten Mozart, Chagall und 
Rilke „oben“ einen riesigen Plagiatsprozess laufen haben, denn sie haben ungeniert von oben 
abgeschrieben.)  

Das Kind und die Lichtsymbolik von Leben, von Überleben, von Todüberwindung zeigt sich in 
Ikonen, in denen die Krippe einem aufgeschlagenen Steinsarg gleicht. Bei seiner Auferstehung wird es 
vorab die Höllenfahrt antreten. Dem Zurück-Ins-Leben-Treten ist in der Tat im Leben einer schweren 
Neurose oder einer Psychose oft eine „Höllenfahrt“ vorausgegangen. 

In jedem Zur-Welt-Kommen ist etwas Entbergendes und in jedem Heimgang etwas Bergendes. 
Und umgekehrt. „Geboren“ und „geborgen“ haben dieselbe Wortwurzel. Das Kind, geboren, will 
geborgen sein, lebenslang, vom Anfang bis hin zur Geburt des Überlebens hin zum noch verborgenen 
Hauptwohnsitz im Morgenland. Der Nebenwohnsitz ist hier „unten“ (mit überzahlter Miete, öfters eine 
Frage für den Mieterschutz). Im alten Russland wurde bei der Taufe dem Kind oft eine Ikone geschenkt. 
Altgeworden wurde ihm die Ikone in den Sarg gelegt. In all diesem Sinne sind wir Eingeborene, haben 
Heimatrecht überall, sind wahrhaft kosmopolitisch geboren. Und vielleicht auch ein-geboren zu einem 
Leben danach, mag sein, nach achtzig oder neunzigjähriger Geburt.  

Der Tod und sein Geburtsschmerz, das Sterben, gemahnt uns an ein „So-Ganz-Anderes“, an ein 
„Weitest-Entferntes“, das sich als Ureigenstes zu entpuppen anschickt. In den verschiedenen Kulturen ist 
der Tod ein „rite de passage“, ein Ritus des Überganges. Wir haben es rund um den Tod doch auch mit 
viel rätselhaft Verbleibendem zu tun. Es gilt allemal: „Werden existentielle Fragen als teilweise offene 
[...] angenommen, so zeigt sich eine große Nähe zwischen Menschen unterschiedlicher Zeiten, Kulturen 
und Sprachen“, so Peter Graf. (1996, S. 138) 
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4. „Leben oder Tod!“ 

Tod und Geburt scheinen nahe zu liegen. Die Geburt Christi ist wohl die bekannteste Erzählung 
über eine Geburt. Sie er-innert uns an die eigene und erhellt unser begonnenes und stets neu beginnendes 
Wachstum, wobei wir Gebärende und Geborene zugleich sind und oft die Schmerzen beider aushalten 
müssen. Wie beim Sterben, das die großen Kulturen und Religionen auch als Geburtsakt erkennen.  

Die Sterbebücher aus Tibet und Ägypten, und auch andere heilige Schriften, berühren, da es 
jeweils um das Leben und um den Tod geht, zutiefst existentielle und psychoanalytisch relevante Fragen. 
Es geht offenkundig nicht um „Leben oder Tod“, zumindest nicht in der Karikatur von Cowboyfilmen 
oder Krimis, sondern um ein UND, um Leben UND Tod. Anders: Es geht um Leben und Überleben, also 
immer um Leben, um das e i n e und in den abrahamitischen Religionen um das e i n z i g e.  

Wieder sind wir an die ungarische „Eins“, das egy, erinnert, ein Wort, das auch Himmel heißt; und 
egyhaz, das „Einshaus“, das Wort für „Kirche“, wörtlich „Himmelshaus“.  

Die Textilien, sprich textlichen Kleidungen und Auskleidungen in den verschiedenen „Zeiten, 
Völker und Kulturen“ (so nannte sich mein Geschichtebuch in der Schule) sind freilich bunt.  

Als eine Einschrift dieses Himmels werden Ikonen als „Fenster in die Ewigkeit“ erachtet, die 
bezeichnenderweise, so heißt es, geschrieben und nicht gemalt werden. Die Seelen Verstorbener werden 
in dieser Welt der Ostkirche gerne als kleine Puppen, als Seelenpuppen, dargestellt. In der Tat haben 
„sich entpuppen“, die „Puppe“, die „Pupille“, das alte „Eia Popeia“ und das mundartliche „Poppele“ 
dieselbe Wortwurzel. Am weitesten verbreitet ist jene Seelenpuppe, die die Seele der entschlafenen Maria 
in den Armen von ihrem Sohn zeigt.  

Auch der Tod selbst generiert zur Puppe. Er tut dies vor allem in Mexiko. Nicht nur zum 
2. November hin, dem eigentlichen Gedenktag der Verstorbenen, auch das Jahr über findet man ihn sehr 
oft dargestellt als wirkliche Volkskunst. Sogar in U-Bahnstationen habe ich sie schon gesehen, die 
Marzipantotenköpfe und auch Marzipansärge. Erstere werden auch gern einmal der Allerliebsten 
geschenkt, die süßknöcherne Stirn in der Regel liebevoll mit ihrem Namen verziert.  

Mexiko ist ja bekannt für seinen heiter-weihevollen, ja spielerischen Umgang mit dem Tod. Dies 
zeigt zum Beispiel ein Brauchtum, das in vielen Dörfern gelebt wird. Zu Allerseelen werden die 
Lieblingsspeisen des Toten an sein Grab gebracht und dort wird gepicknickt. Dabei wird dem Toten auch 
was übriggelassen  

 
5. Von Marx, Shakespeare und von einer Delle 

In seiner 11. These über Feuerbach schreibt Karl Marx 1845: „Die Philosophen haben die Welt nur 
verschieden i n t e r p r e t i e r t, es kömmt drauf an, sie zu v e r ä n d e r n.“ (zit. in: Marx 1932) Konrad 
Farner schreibt diese These fort: „Es genügt nicht Einsicht zu haben, man muss auch Aussicht haben.“ 
(zit. in: Oberkofler 2014) 

Haben wir Einsichten in den Tod? Eigentlich nicht. Und die Nah-Tod-Erlebnisse von Blinden, die 
plötzlich sehen? Rund um die Nahtoderlebnisse scheiden sich die Geister. Und wenn der Dalai Lama sagt, 
dass er jeden Tag durch den Tod gehe, mag das jemand als rhetorische Schleife abtun. Und die 
Aussichten? „Schlechte“, sagen die einen, „die falsche Frage“ andere, „ich werde das Licht und die 
Meinen sehen“ Hoffende. 

Die 11. These über Feuerbach und Farners Interpretation „Man muss auch Aussicht haben“ 
könnten aber auch in ein dialogisches Spiel gebracht sein. Der Spieler ist ein Global Player im wahrsten 
Sinn des Wortes. 

Kardinal Nikolaus Cusanus ist Philosoph, Mathematiker und Bischof. Er stirbt am Ausgang des 
Mittelalters, fast schon an der Schwelle zur Neuzeit. Als Bischof von Brixen ist er eher mittelmäßig, ständig 
verstritten, als Philosoph ist er aber zeitlos und weltberühmt geworden. Er wird heute gern auch im asiatischen 
Raum zitiert. Was hat er mit dem Thema Leben und Tod zu tun? Nun, er hat ein Spiel entworfen. Welches? 
Ein Weltenspiel. Das Spiel heißt „De ludo globi“. In ihm geht es darum, mit einer Kugel ein Zentrum zu 
treffen. Das Zentrum ist für ihn Christus. Das überrascht nun nicht für einen Kirchenmann. Es gibt aber doch 
eine Überraschung: Und die hat sich gewaschen: Die Kugel, die, wie bei einem Bocciaspiel, in ein Zentrum 
rollen soll, hat eine Delle. Sie ist also im-perfekt. Insofern ist die Symbolik nahe am Leben. So komme man 
mit einer Kugel mit Delle in ein Zentrum! Das klingt wie ein Ding der Unmöglichkeit. So finde man eine 
Mitte, ob sie nun Christus sei oder nicht. (Vgl. Hierdeis 2001, S. 64 ff.). 

Lebenswurf und Lebensentwurf hin zum Tod? Ja, davon sprechen sie, die Religionen.  
Der zweite Spieler, den ich in Kontakt zu Marx’s Thesen zu Feuerbach ins Treffen führen möchte, 

ist ein Dichter: Er heißt Shakespeare. In einem Aufzug zu Hamlet schreibt er: „There are more things in 
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heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.“ (Shakespeare 1603) Das wird oft mehr 
holprig als recht übersetzt mit: „Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio, als Dir Deine 
Schulweisheit träumen lässt.“ Indes gilt auch die Übersetzung: „Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel 
und Erde, Horatio, als Du Dir je erträumen könntest.“ 

Vielleicht ist es so mit Tod und Sterben – jawohl, in dieser Reihenfolge, denn das Sterben wehren 
die Meisten weit heftiger ab als den Tod, der mir ja, einmal eingetreten, nicht mehr weh tun kann, sei ich 
nun gläubig oder nicht. Der Tod ist unerlebbar, so Hans Blumenberg. „Man muß noch leben, um erleben 
zu können, und ‚bewußt‘ gestorben – wie immer wieder ein Neugieriger sich seinen Tod wünscht – 
werden nur Vortode.“ (Blumenberg, zit. in: Hierdeis 2014, S. 7 f.) Epikur von Samos, lakonisch: „Mit 
dem Tod habe ich nichts zu schaffen. Bin ich, ist er nicht. Ist er, bin ich nicht.“ (zit. in: Cap 2008, S.  83) 
Da steht auch Woody Allens legendärer Spruch: „Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur 
nicht dabei sein, wenn’s passiert.“ (zit. in: Schmauks 2009, S. 177) Trockenheit und schwarzer Humor 
sind nur Varianten, den so Distanzlosen, der sich „Tod“ nennt, etwas auf Distanz zu halten. Manchmal 
sind sie kleine Karikaturen des Zeitgeistes und zwischen Epikur und Woody Allen spannt sich der Bogen 
der Jahrhunderte. 

Des Todes Geheimnis, dem Totengeheimnis, von dem wir einleitend sprachen, gehen viele in 
Entwerfungen und Verwerfungen, auch in Unterwerfungen und Überwerfungen nach. Spöttisch, ergeben, 
witzig, erhitzt, rebellisch oder fromm (das ist kein Widerspruch). Die ganze Bandbreite der Gefühle, von 
denen die Psalmen besonders künden.  

Die Religionen liefern reiche Illustrationen zu Anfang und Ende, zu jenem Alpha und Omega, das 
auch die Osterkerzen ziert. Sie tun dies selbstredend in der jeweiligen Bild- und Symbolsprache ihrer 
Zeit. Von der Begrüßung des Todes als Bruder (durch den hl. Franziskus) bis hin zur eiskalten 
Abrechnung mit dem Tod (bei Elias Canetti). 

 
6. Zeitbilder 

Der Tod spiegelt sich derzeit in allen Bildern zur Zeit. Todesbilder sind klassische Zeitbilder. In 
Zeiten der Gefahr, etwa in der Pestzeit, im Dreißigjährigen Krieg, war der Tod noch allgegenwärtig. 
Entweder war er Knochenmann oder Sensenmann. Der knöcherne Schnitter war damals noch kein 
megacooles Outfit, zu präsent war er auf Altarbildern, in Friedhofsarkaden, Krypten und Mausoleen. Die 
Todesnähe spüren wir besonders deutlich in der Barockzeit. Der dance macabre hatte seine Darstellung 
als Friedhofstanz. Aber es gibt auch freundlichere Varianten, der Tod als Freund Heim, als 
hilfsbedürftiges Kind, das es zu trösten gilt und das dann zurücklächelt.  

Zahlreich die ironisierenden Formen, das Thema zu „handeln“. So schreibt Elias Canetti vom 
„Märchen vom Manne, der zu häßlich war zum Sterben“ (2015, S. 38), von jemandem, „der sich vor 
Blumen fürchtet, weil sie verblühen“ (ebd., S. 59), vom letzten Wunsch eines Sterbenden, noch einmal zu 
niesen (ebd., S. 20) und von einem Sterbenden, der nicht sterben konnte, bevor er nicht „alle Nachrufe auf 
sich gelesen und ausgebessert hatte“ (ebd., S. 23). 

Dieses uns schon bekannte Ironisieren ist oft ein hilfloser Versuch, Todesangst in Todeshass 
umzuwandeln. So sagt Helmwart Hierdeis: „Der Hass gegen den Tod gilt der eigenen Ohnmacht, weil wir 
ihn aus uns selbst hervorbringen oder weil wir ihm durch andere ausgeliefert werden. Wir leben uns 

unausweichlich zu Tode.“ (pers. Mitteilung an den Verfasser vom 01. 03. 2016). 
Ja, wir sterben zum Tode hin. So paradox, so realistisch. Thornton Wilders klassisch gewordene 

Worte aus Die Brücke von San Luis Rey versuchten, dem zu begegnen: „Da ist ein Land der Lebenden 
und ein Land der Toten, und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe – das einzig Bleibende, der einzige 
Sinn.“ (Wilder 1955, S. 194) 

Die Symbolkraft „Tod“ pendelt zwischen Gevatter und Schnittmeister, pendelt zwischen 
Schnippischsein, Hinterhalt, Erotik, Ergebenheit, Magie, Auflehnung und Erlösung. Nicht zu vergessen 
die Variante „Schüchternheit“. Letzt-endlich scheint der Tolpatsch kaum zu glauben, bei so viel 
Ungeschicklichkeit, nach lebenslanger Verzögerung, den Sieg doch noch davonzutragen. Auch jenen 
gegenüber, die sich brüsten, wie oft sie seinem Nacharbeiter schon von der Schaufel gesprungen sind. 
(Fast scheint er sich ob all der Missgeschicke zu entschuldigen.) Er ist es, der Mit leid verdient, weil er so 
viel für uns empfindet. Ein zentrales Bild dazu liefert Markus Zusak in seinem Roman Die Bücherdiebin. 
Hier begegnet der Tod verständnisvoll und mitleidend einem Waisenkind inmitten seiner Pflegefamilie in 
der bayrischen Kriegs- und Nachkriegszeit. Zusak liefert ein klassisches Beispiel für die Einbettung des 
Todes in das jeweilige Zeitbild. 
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7. Ob er auch Angst hat? 
Man hat noch nie von seinem Ableben gehört. Ob er Angst hat? Ein Borderliner? Ob er sich etwa 

vor sich selbst fürchtet? Hat er Angst vor dem Sterben? Bei Epidemien im Dauerstress hätte er sich fast 
angesteckt. Und da sei er, als er sich in einer Pfütze sah, vor Schreck wieder gesund geworden. 

Sein Bild schwankt zwischen Häscher und Hascher. Fest steht: Er nimmt, vom Gesetz der Entropie 
vorgesehen, Leben. Manchen schenkt er es, manchen scheint er die Ehre zurückzugeben.  

Alles Formen des Versuches, Unbewältigbares verarbeitbar zu machen. Die Kunstgeschichte in den 
Zeiten und Gezeiten der Jahrhunderte ist voll von dieser wuchtigen wie subtilen Arbeit „Wie hältst Du’s 
mit dem Tode?“ (Hierdeis 2014). Ihre Zeugnisse zählen zu den größten und zugleich innerlichsten 
Dokumenten der Menschheitsgeschichte. Sie hat im „Miserere nobis“ von Mozart, Beethoven, Liszt, sie 
hat in den Dunkelheiten und Lichtstürzen bei Caravaggio, sie hat im Sündhaft-Heiligen eines 
Schnapspriesters bei Graham Green in Die Kraft und die Herrlichkeit, bei den Heilig-Verfluchten eines 
Dostojewski oder in der Unschuld einer Bernadette Soubirou bei Werfel (1941), zeitenüberdauernd Wort, 
Ton, Farbe bekommen. (Zu dieser Thematik s. a. Julia Kristeva 2014, im Bes. S. 91 ff.) Die Religionen 
sind voll der Lichtsymbolik. Immer muss sich das Licht durch seine Abwesenheit erst durchringen (wie in 
therapeutischen Prozessen auch). Diese Dramatik zeichnen, dichten, malen, schreien, atmen Menschen 
staunend, ehrfürchtig, befreiend, nachsinnend, distanzierend, verschmelzend…  

An das Zitat von Shakespeare knüpft auch die Malerei in der Krypta von Marienberg im Vinschgau 
in Südtirol (Italien). Die Fresken wurden in gefährlichen Zeiten zum Schutz überpinselt. Heute, von 
dieser Schicht entblättert, zeigen sie auf ein Jenseits, von dem wir nichts wissen (vielleicht ahnen, wenn 
wir Kindern und alten Menschen zuhören). Sie zeigen Engel. Große erhabene Gestalten. An der Wand 
tragen sie ein Band. Ein Textband. Nur darauf fehlen die Zeichen. Alles leer. Warum? Wir können den 
ureigentlichen Text zum Leben erst lesen, wenn wir über-lebt haben. Somit fehlt der Text für die, die hier, 
noch nicht dort, sind. 

Als hätte der Künstler in Marienberg etwas von Shakespeares „There are more things…“, und von 
Hofmannthals Eingangszitat „Wenn ein Mensch dahin ist, nimmt er ein Geheimnis mit“ vorausgeahnt. 
Oder hat der Anonymus das Kindland seiner Seele gemalt? „Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder…“ 

Einstein jedenfalls antwortete auf die Frage, warum er die Relativitätstheorie erfunden habe: „Weil 
ich zu lange Kind geblieben bin.“ Fishing for compliments? Er scheint es wohl ernst zu nehmen, wenn 
wir Folgendes bei ihm lesen: „Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Geist ein 
treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen 
hat.“ (zit. in: Kast 2009)  

Dass Kinder diesem Ahnen nahe sind, davon berichtete Kübler Ross (2000), wenn Kinder sich 
Gedanken machen, wie sie es ihren Eltern schonend beibringen, dass sie bald sterben werden. Kübler-Ross 
hat immer wieder Kinderzeichnungen besprochen, die den nahen Tod zu bearbeiten sich anschickten. Diese 
Kinder zeichneten z. B. einen Blütenbaum und im rechten oberen Viertel abgestorbene Äste. 

Zeit- und Raum-, Subjekt- und Objektverfliesungen, einem gemischten Kartenspiel nicht 
unähnlich, deuten auf Grenzräume, von denen nicht nur alte Räume Asiens erzählen, nicht nur die 
Fährtenbeispiele zwischen den Ländern der Toten und der Lebenden im Alten Ägypten und die Kachinas, 
Holz- wie Lebendpuppen der Hopi, sondern auch die Quantenphysik in ihren philosophischen 
Grundrissen. 

Wie hier schon gesagt wurde, ist die Kunst, wohl auch alle Wissenschaft und Weisheit (die so 
tragisch gesplittert sind), der Versuch, die erwähnte Hierdeis’sche Frage „Wie hältst Du’s mit dem Tod“ 
zu beantworten. Nein, nicht lustig, nein, nicht makaber, ich weiß nicht welches Wort ich verwenden soll, 
war es, als ich einmal in Seefeld in Tirol Kinder beobachtete. Was war los? Zuerst hörte ich nur Murmeln. 
Ich ging dem Geräusch nach und entdeckte zwei Kinder, die hintereinander gingen. Sie trugen auf ihren 
Schultern zwei Stangen. Darin war eine riesengroße Kartonbox eingezogen. Die Kinder spielten 
Begräbnis, und feierlich murmelnd, trugen sie die Schachtel zu Grabe. Das Spiel zeigte, wie sehr bei 
diesem Thema Innerliches veräußerlicht und Äußeres verinnerlicht wird. Dieser spielerische Umgang mit 
dem Tode – wir wissen, wie gerne Kinder z. B. Vögel begraben – zeigt uns in archaischer Verdichtung 
die alte Weisheit, wie sehr Riten helfen können, Unverarbeitbares zu verarbeiten.  

 
8. „Haben oder Sein“ 

Der Tod hat auch eine politsoziale und wirtschaftliche Dimension. Davon erzählen Flüchtlings- 
aber auch Verfolgungsgeschichten. Bei ersterem denke ich nicht etwa nur an die aktuell aus Syrien 
Vertriebenen. Ich denke auch an die lebend sozial toten Flüchtlinge in der eigenen Familie. Kinder, die zu 
Hause nicht daheim sind, wohlstandsabgespeist mit elektronischem Spielzeug.  
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Politisch wie ökonomisch relevant formiert sich Erich Fromm mit seinem Werk Haben oder Sein 
(2010). Darin skizziert er, wie sehr doch Besitz in westlichen bzw. westlich infiltrierten Gesellschaften 
zum leitenden Prinzip geworden ist. Es ist jenes Streben, das noch die letzten Ritzen des Menschen 
ausfüllt. Nicht „cogito ergo sum“, nein, „consumo ergo sum“ heißt der Leitsatz. Das merken wir auch in 
der Kapitalisierung von Gefühlen. Dementsprechend wird auch mit dem Tod verfahren. Er ist nach dem 
Fromm’schen Seinsbegriff auf der Habensseite nicht zu verbuchen. Dementsprechend wird er dann 
abgelagert, als unnütz oder peinlich oder verleugnungswürdig, zumindest als verdrängenswert. „Heute“, 
so Dagmar Schmauks, „breiten sich Visionen immer weiter aus, die durch technische Eingriffe in die 
menschliche Natur eine biologische Unsterblichkeit erreichen wollen. Während etwa viele Biologen das 
Altern als Folge des Evolutionsprozesses sehen, ist für ‚Transhumanisten‘ die Sterblichkeit ein zufälliger 
Mangel, den eine künftige Medizin beseitigen wird“ (2009, S. 172). Dabei möchte ich nicht ungerecht 
sein. Es gibt sie, die Palliativmedizin, es gibt sie, die Hospizbewegungen wie Einsprenkelungen des Se ins 
inmitten von Haben: Geld haben, Ansehen haben, Titel haben… etc. In diesen Zeiten, mit 
unterschiedlichen geographisch-kulturellen Nuancen versteht sich, leben wir. Nun, das Gute, aber auch 
das Gar-Nicht-Gute beschleunigt sich. In entsprechend spannungsgeladenen Zeiten leben wir. 

 
9. Gebirtig 

Der jiddische Name Gebirtig steht für Leben. Interessant ist aber auch, dass der jüdische Name für 
Friedhof „Beth Chaim“, „Haus des Lebens“ heißt. Die Menorah, der Siebenarmige Leuchter, zeigt in der 
kabbalistischen Tradition drei der sieben Kerzen als zur Schöpfungswelt gehörig an. Der erste Arm 
symbolisiert die Welt der Steine, der zweite die Welt der Pflanzen, der dritte die der Tiere, die Arme fünf 
bis sieben zeigen hingegen immaterielle Welten, die der Engel, der Erzengel und die Gottes. Sicher ist 
Ihnen aufgefallen, dass die Nummer vier fehlt. Und sicher haben Sie es erraten: Es ist die Welt des 
Menschen, der die zwei Dreiergruppen „materiell“ versus „immateriell“ trennt und doch auch vereint. Im 
gebirtig-sterblichen Menschen hat Leben Ort. „Schma Israel“, „Höre Israel“ lautet denn das erste und 
wichtigste Gebet im Judentum. Horchsam zugehörig sein dem Gebirtig-, aber auch dem Sterblichsein. 
Die Horchsamkeit ist, so sagen uns viele in pflegenden Berufen, die mit dem Weg der Passage zu tun 
haben, jener Sinn, der besonders lange aufrecht bleibt.  

Einmal musste ich bei einer Grabinschrift ein Lachen unterdrücken. Nicht, dass ich mich schämen 
würde, auch auf einem Friedhof zu lachen, wenn dem so wäre. Es war in einer Kölner Kirche, am 
Grabmal von Thomas Magnus. Da stand zu lesen: „Emigravit coelum“. Kurz und bündig: „Er emigrierte 
in den Himmel.“ Er emigrierte, von wo er gebirtig war. Nicht weniger „schräg“ das Bonmot Mark 
Twains, er finde Friedhofsmauern ziemlich unnötig, denn die, die drinnen sind, können nicht heraus, und 
die, die draußen sind, mögen nicht hinein. Wir sind Emigranten und gehen, eher ungefragt, auf eine Reise 
zu, von denen manche sagen, dass es einen Abschieds-, aber keinen Empfangsbahnhof gäbe. 

Die Religionen sprechen von dieser Reise u n d einem Ziel, dem des Ankommens. Sie sprechen 
von dieser Reise in der Bebilderung menschlicher Grundbewegungen zwischen Zeugung bzw. Geburt 
einerseits und dem Tode andererseits. Sie sprechen von einem Telos, zu Hause, daHEIM anzuKOMMEN. 
Sie sprechen von HEIMKOMMEN: In einen Himmel, ein Lichtmeer, in Jagdgründen…. Die Bebilderung 
ist reich, z. B. „Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen“ (Joh 14, 2), oder Jesu Worte an den 
rechten Schächer „Heute noch wirst Du bei mir im Paradiese sein“ (Lk 23, 43). Offenkundig bleibt: Der 
Mensch ist ein zum Sterben bestimmtes (wenngleich nicht immer bereites und auch nicht immer 
vorbereitetes) Wesen. Er ist ein Wesen, das auf Schutz und Begleitung angewiesen ist. 

 
10. Der Mensch muss zwar werden… 

Wir haben nun eine große Reise unternommen durch Zeiten, Völker und Kulturen und auch durch 
Religionen. Vieles blieb, musste es auch, in Schwebe. 

Ob das lebendig Leben uralte Bilder befördert? Kollektive Erinnerungen als Kondensation 
archaischer Bilder von Leben und Tod? Hat Lessing recht, wenn er Nathan den Weisen sprechen lässt: 
„Wie solche tiefgeprägte Bilder doch / Zu Zeiten in uns schlafen können, bis / Ein Wort, ein Laut sie 
weckt…“ (Lessing 1995 [1779], 7. Auftritt) 

Auf all diesen Lebens-Wegen, an allen das Leben bewegenden Orten, Taufe, Initiation (entspräche 
der Firmung), an grenzüberschreitenden Orten, gibt es die Riten des Überganges, die viel zitierten „rites 
de passage“. Diese Riten sind im Westen Afrikas (insbesondere in Burkina Faso, Elfenbeinküste, Mali) 
Begräbniszeremonien als „passages“ in den Himmel. Dabei tanzen Masken, Blatt-, Tier- und 
Menschenmasken ihre Gravuren hin zu den Vorfahren. Das bedeutet in den Kosmos der Himmel 
hineinzuhören und hörend im Tanz figurativ Antwort zu geben. Wo die Worte vor dem Geheimnis der 
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Riten verstummen (verstummen müssen), fangen die ersten Tanzschritte an. Der Verstorbene handelt mit 
dem Göttlichen am Tänzer. Die tanzende Maske bedeutet das e  i n e Leben. Sie deutet auf „die da im 
Oben“ und auf „die da Im-Noch-Unten“. Sie deutet auf das Verbundensein bei aller Geschiedenheit. Auf 
einen Blick hin eröffnen sich, ohne Verwischung, Menschliches und Göttliches. 

Die unbeantwortbaren Fragen des Lebens zu tragen, sie auszuhalten, das ist unser aller 
mitgegebener Auftrag und zwar nicht erst dann, wenn sich das Leben neigt. Ja, Leben begibt sich zum 
Rande. Es neigt sich, die Religionen lehren es, was für manche paradox klingt, dem Leben zu. Dieses 
ahnende Wissen zeigt sich in extremen Lebenslagen auf besondere Art und Weise. So hat Janusz Korczak 
seine zweihundert Kinder im Warschauer Ghetto auf den nahenden Tod vorbereitet, indem er ein 
Theaterstück von Tagore mit ihnen aufführte. Darin stirbt ein Kind und wird dabei sanft begleitet. Es kam 
dann, was kam: Er und seine Kinder wurden im KZ Treblinka vergast. 

Friedhöfe sind oft Lesebücher. Die Einschriften sagen auch etwas über das Verhältnis zum Tod, in 
der sprachlichen Kleidung der jeweiligen Zeit, aus. So kann man sehr gut die Titulaturen der k.u.k.-Zeit 
nachlesen, und an jüdischen Friedhöfen kann man die Saga ganzer Familien, die in Konzentrationslagern 
endeten, nachlesen. Auch das Aufkommen von Penicillin lässt sich am rapiden Abnehmen der 
Kindersterblichkeit auf Grabinschriften nachlesen. Sogar Skurriles kann einem begegnen, wie Folgendes: 
„Dein Dackel ging Dir voraus – jetzt trittst Du in seine Fußstapfen.“  

Ob es Bilder von Leben und Tod gibt, die in uns seit evolutionsgeschichtlichen Zeiten ruhen, die in 
Träumen, in Kunst und Poesie, zuinnerst aber in den Liturgien des „Werden und Vergehen“ währen, von 
Jahrtausend zu Jahrtausend? Bilder, die je zeitgeschichtlich zum Erscheinen kommen, in manchmal 
befreienden, manchmal bedrückenden Farben? 

Ich möchte abschließen mit den Worten des bedeutenden islamischen Gelehrten Abu Hamid al-
Ghazali (1058–1111): „Diese irdische Welt ist eine Karawanserei auf dem Wege zu Gott, und alle 
Menschen finden sich in ihr als Reisegenossen zusammen. Da sie aber alle nach demselben Ziele 
wandern und gleichsam eine Karawane bilden, so müssen sie Frieden und Eintracht miteinander halten 
[…].“ (Al Ghazali 2004, S. 75) 
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Summary 

Stöger P. Death from Intercultural and Interreligious Views. 

For many people, death is the most essential provocation, the greatest uncertainty. Death does not only 

concern the event of the body ending to exist; it also touches the “beyond”. Being inexplicable and ungraspable, 

death is often approached in metaphors, allegories and images. Different peoples, cultures and religions have created 

all kinds of conceptions to describe it. In many of these, death is portrayed as a door to a new life; but there are also 

those that simply define it as the ultimate end. And yet others characterise it as nurturing the appreciation of life, as 

the riddance of worldly burdens or as a travel ticket to other places. Thus are the approaches to the phenomenon of 

death in art, literature, music and rituals, accord ing to different ages. 
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Анотація  
Штьогер П. Смерть з інтеррелігійної та інтеркультуральної перспектив. 

Для багатьох смерть є найістотнішою провокацією та найбільшою невизначенністю. Смерть 

стосується не лише  припинення  тілесного існування, а й торкається чогось “за межею”. У сво їй 

невимовності й неохопності смерть часто окреслюється в метафорах, алегоріях, образах. Різні народи, 

культури і регіони створили різноманітні концепції визначення цього поняття. У багатьох із них смерть 

зображується як двері до нового життя, але є й такі, що  визначають її як незворотне завершення. Також 

існують уявлення про смерть як джерело жаги до життя, позбавлення тягарів світу чи квиток для подорожі 

до інакшого. Такими є підходи до феномену смерті в мистецтві, літературі, музиці й ритуалах різних епох. 

Ключові слова: смерть, культура, релігія, життя, мистецтво 
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ПРОТЕСТАНТСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ 

 
Дослідження присвячене аналізу філософсько-релігійних ідей у творчості Г. Сковороди, які близькі до 

філософії протестантизму. Висвітлено окремі ідеї мислителя, які дотичні до філософії протестантизму. 

Звертається увага на характерні напрями, на основі яких простежуються протестантські ідеї у 

творчості українського мислителя. Одним із них є ставлення до Біблії. Як протестантські теологи, так і 

Г. Сковорода наголошували на різноманітності тлумачень Біблії та підкреслювали велике пізнавальне 

значення релігійного символізму, за допомогою якого розкривався справжній зміст релігійних догматів. 

Показано, що окремі філософсько-релігійні твердження українського філософа сповнені протестантських 

мотивів і підтверджено, що його ставлення до християнських обрядів, таїнств, молитви та подвійного 

характеру тлумачення сюжетно-образного ряду Біблії має помітний протестантський зміст.  

Ключові слова: релігія, Біблія, таїнство, протестантизм, символізм.  

 

Постановка проблеми. Тема співзвучності творчої спадщини Г. Сковороди з філософією 
протестантизму надзвичайно актуальна на сучасному етапі дослідження філософсько-релігійного 
вчення українського мислителя. Цій темі приділяли увагу багато мислителів православного та 
протестантського віровчень, а також представників світської філософії та науково-теоретичної думки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів філософсько-
релігійних поглядів Г. Сковороди, які мають точки дотику з філософією протестантизму, 
присвячено безліч праць. Глибокому осмисленню філософсько-релігійних ідей українського 
філософа допомогло використання праць І. Валявко, А. Котович, В. Нічик, М. Поповича, 
Я. Стратій, Д. Чижевського, Л. Ушкалова та багатьох інших відомих філософів, у працях яких 
міститься систематичний виклад філософсько-релігійних і богословських поглядів мислителя.  

На основі цих напрацювань постала мета написання статті – провести паралелі між 
філософсько-релігійним ученням Г. Сковороди та ідеями протестантських філософів. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи творчість Г. Сковороди, можна виокремити три 
аспекти філософсько-релігійного вчення українського мислителя, в яких простежується 
співзвучність його думок з ідеями протестантських філософів: 1) критичне ставлення до інституту 
Церкви, зокрема до священнослужителів; 2) особистісно-індивідуальне тлумачення Біблії; 
3) визначення ролі молитви та інших християнських обрядів у релігійному житті суспільства.  

Життя і творчість Г. Сковороди збігається зі складним періодом в історії української 
культури, який характеризувався кризою в усіх сферах суспільної діяльності. Подоланню 
кризи духовності в Україні значною мірою сприяла релігія, яка стала панівною ідеологією 
суспільства. Жоден мислитель того часу не міг розраховувати хоча б якусь прихильність до 
своїх творів, не використовуючи у них релігійну догматику і не посилаючись на тексти 
релігійних авторитетів. Будь-яка філософська ідея, для того щоб заволодіти свідомістю мас, 
повинна була виступати у релігійній формі. Наслідуючи тенденції своєї доби, творчість 
Г. Сковороди органічно набула релігійного забарвлення. Про християнське спрямування 
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філософсько-релігійного вчення українського філософа свідчать, насамперед, його твори, які 
викликали інтерес у священнослужителів різних рангів.  

Особливе ставлення Г. Сковороди до релігії відображають дискусії, які відбуваються з цього 
приводу в колі фахівців. Цілком слушно дослідники життя і творчості українського мислителя 
(І. Валявко, А. Котович, В. Нічик, Л. Ушкалов та ін.) наголошують на тому, що його спосіб 
життєдіяльності не відповідав канонам, які на той час утверджувалися православними традиціями. 
Хоча можна знайти протилежні припущення, зокрема у праці М. Ковалинського «Жизнь Григорія 
Сковороды» йдеться про те, що Г. Сковорода належав до козацького роду, виховувався в 
православному обряді, тому твердо стояв на захисті православ’я. Навчаючись у парафіяльній 
школі, а потім у Києво-Могилянській академії, майбутній любомудр постійно перебував під 
впливом православного віровчення [див.: 6, с. 1344]. У своїх творах Г. Сковорода постійно 
торкався релігійної тематики, висловлював власне ставлення до Церкви, священнослужителів, 
обрядів і проповідував своє розуміння Біблії, проте жодного разу ніде не афішував свою 
приналежність до певної конфесії.  

У зв’язку з різкою критикою церковнослужителів, постає тенденція репрезентації діяльності 
Г. Сковороди в категоричній опозиції до інституту Церкви, яка була підмічена ще його учнем і 
першим біографом М. Ковалинським. Труднощі, які Г. Сковорода зустрічав на своєму життєвому 
шляху, формували принциповість його світогляду. Найбільший вплив на українського мислителя 
мали спроби викладачів семінарії переконати своїх вихованців у тому, що щастя кожної людини 
полягає в матеріальних благах і зовнішніх виявах людської природи. Однак Г. Сковорода не міг 
погодитися з такими настановами. Про це також стверджував А. Котович у своїй праці «Григорій 
Савич Сковорода, український філософ XVIII ст.»: «Семінарія вчила вихованців бачити істоту 
Христової віри в обрядах, – Сковорода доводив їм, що вона – у справді добродійному житті та 
любові до ближнього [3, с. 18-19]». Така позиція змушувала Г. Сковороду критично ставитися до 
діянь священнослужителів і ченців , але не заперечувати інститут чернецтва повністю, і тим більше 
не відкидати шляхи духовного розвитку та самовдосконалення людини, які проповідувала Церква. 
Церковні діячі були головними творцями і подвижниками духової культури українського 
суспільства того часу. Г. Сковорода був переконаний, що лише вони можуть дати простому 

народу уявлення про благодать: «Но их ли дѣло учить, судить, знать ο Блаженствѣ? Сіе слово есть 
апостолов, пророков, священников, Богомудрых проповѣдников и просвѣщенных христіанских 
учителей, коих никогда общество не лишается. Развѣ не довольно для их неба и земли со всѣм 

вмѣщающимся. Сія должность есть тѣх, коим сказано: «Мир мой оставляю вам». Один со всѣх 
тварей человѣк остался для духовных, да и в сем самом портной взял одежду, сапожник сапоги, 
врач тѣло. Один только владѣтель тѣла остался для апостолов [6, с. 561]». Український мислитель 
у своїх творах засуджував не методи духовного розвитку та самовдосконалення, які є основою 
практики церковно-християнського життя святих і праведників, а зловживання простих 
церковників, які зводили смисл людського життя до матеріальної будденості. 

У Києво-Могилянській академії були закладені основи моральної філософії Г.  Сковороди, 
які спиралися на церковно-християнські догмати. Джерелами світогляду поставав символічний 
світ Біблії, твори отців Церкви (Діонісія Ареопагіта, Івана Дамаскина, Григорія Богослова, 
Григорія Ниського, Василія Великого, Максима Сповідника) та українське церковно-християнське 
проповідництво, великий інтерес до якого виявляв Г. Сковорода вже в спудейські роки.  

Релігійні традиції та Священне Письмо український мислитель сприймав як результат 
культурної та духовної діяльності людини. «Сковорода мислив і жив у тому інтелектуальному і 
образному просторі, який створено Біблією. Але характерно, що він називає світ Біблії не 
священним, а – символічним» [5, с. 176]. Г. Сковорода у своєму вченні про «три світи» трактував 
Біблію як символічний світ. Найбільш довершеного вигляду це вчення набуло в діалозі «Потоп 
зміїний», де він говорив: «Суть же три Мыры. Первый есть Всеобщій и Мыр Обительный, гдѣ Все 
рожденное обитает. Сей составлен из безчисленных Мыр Мыров и есть великій Мыр. Другіи Два 

суть Частныи и Малыи Мыры. Первый Мікрокозм, сирѣчь Мырик, Мирок, или Человѣк. Вторый 
Мыр Симболичный, сирѣчь Библіа» [6, с. 943]. Далі за текстом український мислитель звертає увагу 
на важливу властивість трьох світів: «Всѣ три Мыры состоят из двоих, Едино составляющих 
Естеств, называемых МАТЕРІА и ФОРМА» [6, с. 945]. Підкреслюючи символічну природу Біблії, 
Г. Сковорода передбачав багатозначність її тлумачень. Саме в цьому аспекті, український філософ 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 780 

 

 

100 

близький до мислителів протестантського напряму, для яких Святе Письмо поставало не догматом, а 
пам’яткою людської культури, що наділена різноманітними значеннями, які можна розкрити через 
біблійну символіку. На цю обставину звертає увагу М. Попович у своїй праці «Григорій Сковорода: 
філософія свободи», наголошуючи: «З одного боку, це не суперечить спільній для Сковороди і 
європейських протестантів ідеалізації Біблії як універсального культурного фонду. З іншого боку, в 
Біблії є дух, а є і плоть – на те вона і символічний світ» [5, с. 176]. 

Одним із перших дослідників творчості Г. Сковороди, хто вказав на важливість тлумачення 
біблійного символізму був Л. Ушкалов, який підкреслив відмінність його позиції від поглядів 
тогочасних українських мислителів. В українській богословській традиції головний акцент робився 
на буквальному, літеральному значенні Біблії (С. Яворський, св. Д. Ростовський (Туптало), 
Г. Кониський, П. Величковський та ін.), окрім Т. Прокоповича, який частково посилався на 
західноєвропейські підходи в трактуванні Біблії. На відміну від Г. Сковороди, для більшості 
українських богословів Святе Письмо сприймалось як буквальна розповідь про історію Всесвіту, 
людини і Боговтілення. «На противагу цьому Сковорода, здається, взагалі не схильний визнавати 
жодної рації, крім знакової, за буквальним і моральним смислами Святого Письма» [8, с. 133].  

Символічний світ Біблії розкривається через глибоке метафоричне й алегоричне значення, а 
не її сюжети й образи. Г. Сковорода, ретельно вивчаючи біблійні тексти, акцентував увагу на тому, 
що не можна буквально сприймати те, що в них написано. Він протистояв визнаним авторитетам 
української богословської традиції, вказуючи на обмеженість суто літературної інтерпретації 
Святого Письма і не визнавав буквальне розуміння Біблії як реальної історії становлення світу і 
людини. Для нього всі книги Біблії, розповіді апостолів були лише символами, які наділені 
багатьма значеннями. «У Біблії при її буквальному розумінні містяться енантіофанії, антилогії, 
тобто суперечливі образи і ідеї, які відкривають дорогу неможливому – від міфологічно-казкових 
образів, що суперечать природі, до логічно неможливого («правдолюбивые ябедники», «умные 
дураки») і неможливого з наукової точки зору (алхімія та perpetuum mobile). Усі наведені 
приклади безсенсовностей належать до тієї самої категорії, що й фольклорні нісенітниці. Пряме, 
літеральне розуміння Святого Письма веде до абсурду» [5, с. 178]. Г. Сковорода у своїх діалогах 
більшість власних оцінок підтверджував цитатами з Біблії та різко критикував сліпу, фанатичну 
віру, яка спричиняє непорозуміння та конфлікти. На думку мислителя, слід замислюватися над 
кожним словом Біблії та не сприймати на віру те, що в ній написано. Навпаки, осмислювати слово 
Боже потрібно розумом і тлумачити біблійні сюжети з позицій здорового глузду. У кожному 
предметі чи явищі людина повинна бачити не зовнішній вияв, а приховану в них внутрішню 
сутність. Незважаючи на те, що Біблія є Божим Словом, людина не повинна усвідомлювати лише 
її буквальний смисл, адже справжня істина ховається за метафорами, алегоріями і символами, 
розкрити які можна лише шляхом роздумів та аналітики.  

Символічний характер Біблії, як зазначав український мислитель, акцентує увагу на її 
глибокому метафоричному та алегоричному смислі, а не на композиційно-сюжетній лінії. 
Г. Сковорода заперечував сліпе буквально-текстуальне розуміння Біблії як реальної історії світу. 
«Бу´дьто истомле´н, Ничево созда т́ь не мог уже больше. А если бы не сіе помѣша´ло было, 

непремѣμнно у нас ны´нѣ показа´лися бы безхво´стые Львы, Крыла т́ыя Черепа´хи и Кобы´лы, 
Хвоста т́ые За´йцы, Единоро´жны Волы, Сладкогла´сные Кра´стели, Пухо-Собо´льи Ежаки, Четыре-
Окіе и Четыре-Ушіе Су´дьи, Правдолю´бные Ябедники и Клеветники, Прему´дрые (сказа т́ь по-
Теуто´нску) Шпіц-Бу´бы, по-малороссійску – Умные Дураки, и про т́чая Чудо´вища и Уро´ды, а за 
ни´ми бы в Слѣд, как Еліссе´йское Желѣμзо, вы´нырнуло бы (сказа т́ь по Ри´мску) Mobile perpetuum 
и Філозо´фскій, Все Бла т́о Европейское преобразу´ющій в Зла т́о, Ка´мень...» [6, с. 953–954]. При 
дослівному розумінні Біблії можна натрапити на суперечливі образи та ідеї, які неможливо пояснити 
з наукового погляду. Іншими словами, міфологічно-казкові образи Біблії суперечать здоровому 
глузду та відкривають дорогу у світ неможливого, фантастичний світ ілюзій.  

Г. Сковорода схильний до критичного переосмислення біблійних текстів, що було 
характерно для протестантизму. Він вважав, що Біблія – це текст, який створений людьми, тому 
містить багато інтуїтивних пояснень, суперечливих аргументів, логічних суперечностей, але 
наділений глибоким і вічним смислом. Ця ідея зустрічаються ще у ранніх протестантських творах. 
З того часу критичний аналіз текстів Нового Заповіту призвів до визначних наукових результатів. 
Сучасні дослідники не трактують біблійні сюжети як реальні історичні події. Так і Г. Сковорода, 
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майже три століття тому, вдумливо вчитувався в біблійні тексти, які описували чудеса, що творив 
Ісус Христос, і не міг повірити в їхню реальність. На основі цих тверджень, можна поставити 
українського вільнодумця в ряд з європейськими протестантськими мислителями, які критично 
сприймали біблійні тексти і стали творцями Реформації. 

Визначаючи Біблію як символічний «третій світ» разом з і Всесвітом-макрокосмом та 
людиною-мікрокосмом, Г. Сковорода ідейно наближався до філософії Я. Бьоме, яка, незважаючи 
на елементи містицизму, в цілому була переповнена протестантськими мотивами. Німецький 
релігійно-містичний філософ також не визнавав текстуального трактування Святого Письма, 
називав Бога натурою або вічною природою, а людину – мікрокосмом, учив про «внутрішню 
людину», про світ, як про дзеркало вічності» [7, с. 118]. Його думки знаходили своє відлуння у 
філософсько-релігійних текстах українського мислителя: «А Бібліа есть Симболи´чный Мыр, 

затѣм что в ней собра´нныя Небе´сных, Земны´х и Преиспо´дних Тваре´й Фігу´ры, дабы они 
бы´ли Монуме´нтами, веду´щими Мысль нашу в Поня т́іе вѣμчныя Нату´ры, утае´нныя в 
тлѣμнной так, как Ри´сунок в Кра´сках своих» [6, с. 943]. Ця близькість міркувань двох мудреців 
може бути пояснена як чистою випадковістю, так і цілком імовірною можливістю Г. Сковороди 
бути знайомим з працями німецького містика. 

Як для Г. Сковороди, так і для протестантських діячів Біблія – це книга, у тексті якої 
міститься священна мудрість. Однак разом із близькістю ідей українського філософа з поглядами 
західних протестантських релігійних авторитетів слід відзначити їх принципову відмінність щодо 
значення нових тлумачень Біблії. Захищаючи ідею подвійної природи Біблії та наполягаючи на 
винятковості різних сакральних символів, догматів та їх тлумачень, Г. Сковорода принципово не 
допускав можливості створення нового релігійного руху, секти чи школи. Український мислитель 
був схильний до безмежно екуменічного мислення, але не допускав появи нових масових 
релігійних об’єднань, які б спиралися на особистісно-індивідуальні тлумачення Біблії. «Призри, 

пожа´луй, на весь сей Земны´й Клуб и на весь бѣμдный Род Человѣμчій. Ви´дишь ли? Коль 
мучи т́ельным и бѣμдственным Ересей, Раздо´ров, Суевѣμрій, Многовѣμрій и Разновѣμрій 
ПОТОПОМ волнуе т́ся, обурева´ется, потопля´ется!» [6, с. 955]. Така позиція українського 
мислителя принципово відрізнялася від традиційного сприйняття цієї проблеми в колі 
протестантських мислителів. Тому своєрідне тлумачення Біблії, а саме її подвійний характер не 
слугує для Г. Сковороди підґрунтям для створення нового релігійного руху, оскільки він вносив 
би елементи розбрату в релігійне життя. 

Ще однією особливістю філософії українського мислителя є пріоритет духовності релігії над 
обрядовістю. Г. Сковорода різко критикував шанування ритуалів, віру в забобони. Надання 
переваг матеріальній стороні релігії, показовість культової обрядовості не дозволяє людині 
осягнути сутність віри. На території України такі погляди зазнавали жорстоких переслідувань з 
боку церковних ієрархів, оскільки вони вважали обрядовість головним виразом релігійної 
сумлінності та добросовісності.  

Г. Сковорода надавав перевагу особистій внутрішній молитві над публічною. Ця ідея 
переконливо відстоювалась у протестантизмі, адже внутрішня молитва є безпосереднім 
зверненням людини до Бога. Сковородинівська позиція з цього приводу базувалася на його вченні 
про «дві натури». Воно давало можливість мислителю відділити зовнішню сторону релігії (обряди, 
ритуали, культи тощо) від внутрішньої істинної віри в Бога. Спостерігаючи «видиму» діяльність 
церковних посадовців, він відкинув їхні пропозиції стати ченцем і поповнити ряди служителів 
культу. Згідно з церковними канонами, поняття чернецтва чи священства вже саме собою 
гарантувало святість особі, яка ставала в їхні шеренги, незалежно від того, відповідала вона 
статутним вимогам, нормам та ідеалам, чи ні. Г. Сковорода часто зустрічав церковних діячів, які, 
переступаючи через високі духовні цінності, прагнули лише багатства, марнославства та  влади. На 
його думку, головною метою їхнього життя було накопичення багатства шляхом обману 
віруючих, до того ж перебування в монастирі мислитель розцінював як обмеження людської 
свободи волі. Тому для нього не важливими були посада, сан, становище, титул, влада чи 
багатство, для нього важливою була самореалізація внутрішньої сутності людини.  

На основі спростування зовнішніх виявів віри український мислитель рішуче відкидав 
переслідування за віру, оскільки вважав це приниженням духовних почуттів людини. Кожна 
людина по-своєму маніфестує віру в Бога, тому немає значення коли і де вона звертається до 
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нього в молитві. Будь-які переслідування за віру чи утиски релігійних почуттів були 
неприпустимими для Г. Сковороди, адже, на його переконання, через них людина пізнавала і 
прокладала світлий шлях до Бога.  

Цікавими для порівняння з протестантськими інтенціями є погляди українського мислителя 
про таїнства. У багатьох джерелах і дослідженнях творчого та життєвого шляху Г. Сковороди 
можна натрапити на різні, іноді цілком протилежні, погляди на цю проблему. Одні автори 
зображають українського філософа як противника будь-яких церковних таїнств, а інші – як 
прибічника. В одному з віршованих листів до Μ. Ковалинського, Г. Сковорода висловлював 
думку, що таїнство євхаристії потрібно розуміти не дослівно, приймати не як реальне тіло та кров 
Христа, а символічно, як дух простоти і цнотливості.  

«Намарно вкушає тіло, хто зупинився на тілі 
І не подума рушати далі від нього до духа. 
Чернь нечестива може торкнутись Христового тіла, 
Та зрозуміти Бога чернь нерозумна не може. 
Адже є тіло тлінне, є також тіло духовне: 
Перше не має користі, друге – несе порятунок» [6, с. 1123-1124]. 

І закінчує ці думки таким висновком: 
«Отже, прийми, найдорожчий, з тілом Христовим духа. 
Будеш тоді ти з Господом справді-бо духом одним» [6, с. 1124]. 

Таке символічно-алегоричне розуміння таїнства євхаристії простежується і в іншому його 
творі «Пря Бѣсу со Варсавою», де Варсава говорить: «Іере´й обли´л Тѣло мое Ско т́скою Водою 
на той Конец, дабы по´слѣжде омы´л я Сердце мое Водою Духа из Евангелскаго СЫЛОАМА. Се 
ТАЙНА есть! Плотскою Водою, тайно-Образующая Воду Премудрости, піе´мую из Би´бліи во 
Спасеніе. Инако же ащели кто обли т́ или погружен, но не испо´лнивый ТАЙНЫ, люблящій же 
пить гнилую Мірских Совѣтов Воду есть Лицемѣр, чужд Царствія Божія, яко водою точію 
Крещен, но не купно и ДУХОМ. Нужда убо мнѣ ополчатися на всѣх, да сохраню Царю моему 
Вѣру мою. Паки же… Ко´лькраты привязала мене Богу Та´йна Евхари´стіи? Кро´шка Хлѣμба и 
Ло´жечка Вина не насыщающая Тѣμла… Не сей ли Вид преобразу´ется в Пи´щу Премудрости Его, 
укрѣпляющія и веселящія Сердце? Не Он ли, прильпну´в к НЕВИДИМОМУ, претворяется в 
Тайнообразу´емое ПЕРВООБРАЗНОЕ? Сія Пресу´щность Ви´да совершается тогда, егда Тлѣнь та 
и Сѣнь тлѣнными Устами пріемлется купно же, аки Удицею, тайно вовле´кается Сердце во 
Ева´нгелскія Черто ѓи и вкушает от Та´йныя оныя ВЕЧЕРИ: “Блажен! иже снѣст Обѣ´д, во 
Царств[іи] Неб[есном]”. Инако же нѣсть Евхари´стіа, сирѣчь Благодареніе, но Лицемѣрность, но 
Предательство, но Неблагодарность, предающая СЕРДЦЕ Христово за малоцѣμнныя Мірскія 
Совѣты» [6, с. 873–874].  

Процитовані рядки Г. Сковороди свідчать про велике значення символів та алегорій у його 
розумінні таїнства євхаристії. Така концепція близька до розуміння таїнства євхаристії 
мислителями європейського протестантизму. Для протестантської традиції, як і для українського 
мислителя, правдивим залишається духовний вияв причастя, де хліб і вино не просто тіло і кров 
Христа, а символи дотримання віри у вічне життя, духовного подолання смерті. 

Висновки. Отже, Г. Сковороду можна вважати одним із найсуперечливіших українських 
мислителів, чия творчість і діяльність досі не мають одностайного, загальноприйнятого 
трактування, саме серед великої кількості українських досліджень. Багато суджень про життя і 
творчість мислителя залишаються непереконливими і суперечливими, що слугувало приводом до 
численних дискусій щодо його ставлення до церкви, релігійності, культової діяльності та 
конфесійної приналежності. Досліджуючи творчість Г. Сковороди, можна дійти висновку, що ідеї 
мислителя мають багато точок дотику з ідеями протестантизму. Це простежується у критиці ним 
церковного авторитаризму, самого інституту Церкви, засудженні жадібних прагнень служителів 
культу до надмірного накопичення матеріальних благ і марнотратства, відмові 
церковнослужителям бути посередниками у спілкуванні між вірянами і Богом, та й загалом бути 
Його представниками на землі. Ставлення до молитви і християнських обрядів, таїнств, 
символічне тлумачення сюжетно-образного ряду Біблії у творчості Г. Сковороди має чітко 
виражений протестантський характер. Як і послідовники М. Лютера, він силою розуму намагався 
захистити істинну віру, без якої християнський світ втрачав смисл.  
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Summary 

Ryk M. The Protestant Intentions in H. Skovoroda’s Teaching. 

H. Skovoroda's religious and philosophical doctrine has an outstanding aesthetic, intellectual and spiritual 

value. The Ukrain ian thinker offers a special type of philosophy, a philosophy that is not only intellectually 

stimulat ing, but also spiritually and morally similar to philosophy of Protestantism. The main problems of this 

article are the search for the exceptional ideas of H. Skovoroda's religious and philosophical doctrine that can be 

similar to philosophy of Protestantism. According the works by H. Skovoroda, there are three aspects of relig ious 

and philosophical teachings of the Ukrain ian thinker, which traced the similarity of his ideas with the ideas of the 

Protestant philosophers: 1. criticism of the institution of the Church and the clergy; 2. the orig inal interpretation of 

the Bible; 3. attitude to prayer and other Christian rites. H. Skovoroda in his doctrine considers the Bible as a 

symbolic world. According to the symbolic nature of the Bible, both Protestant thinkers and H. Skovoroda claim 

about multiplicity of interpretations and meaning of the Bib le which can be revealed through relig ious symbolis m. 

This article focuses on the fact that the symbolic world of the Bible is revealed through deeply metaphorical and 

allegorical meaning. H. Skovoroda defends the critical analys is of the biblical text , which was typical of 

Protestantism. The art icle draws attention to the specific areas for Protestant ideas to be traced in the works by the 

Ukrain ian thinker. It is proved, that certain H. Skovoroda’s provisions have distinct Protestant content. Also , 

H. Skovoroda’s  relat ion of the prayer, Christian rites, sacraments and twofold interpretation plot -shaped series of the 

Bible are of d istinct Protestant nature.  

Keywords: relig ion, the Bible, sacrament, Protestantism, symbolism. 
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PEDAGOGICAL ETHICS: A NEW COMMUNICATIVE PARADIGM 

 
The article refers to a set of complex social and globalization issues, which education of Ukraine deals with 

in the process of integration into European area, and which substantially affect the educational sphere requiring the 

latest technological innovations from Ukrainian scientists, educators, philosophers. It is emphasized that Ukrainian 

education system is intensively transformed and is the object of socio-humanitarian specialists’ attention in terms of 

identifying new ethical provision of pedagogue’s activity in globalization processes. New tasks which rely on 

education and training in search of new pedagogical tools and guidelines to mitigate the confusion caused by the 

collision of cultural, ethnic, religious and economic interests are outlined. Upbringing and education are aimed to 

find ethical and effective pedagogical approaches to reconcile social and moral conflicts within public national -

state space in terms of European integration processes. Institutionalization directions, theoretical background and 

praxeological principles of pedagogical ethics, as well as specifics of corporate social responsibility in transitive 

societies, which include Ukraine are investigated in the article. Attention is paid to the pedagogue’s responsibility in 

the era of scientific and technological innovations, development of responsibility idea and specifying of its content 

in globalized world; moral and theoretical issues of pedagogue’s professional activity and ethical regulation of 

educational and pedagogical environment in the context of humanistic values transformation as well as the 

possibility of pedagogue’s moral individual improvement within the framework of professional activities have been 

found. The study relevance of moral content of Ukrainian teachers' pedagogical activities is caused by absence of 

theoretical and practical works in the field of teaching ethics in the conditions of new communication processes.   

Keywords: professional ethics, pedagogical ethics, globalization, communication, education, science, 

innovations, integration, educational and intellectual space, philosophy of education. 

 

Problem statement. Over the last decades a number of significant changes have taken place in the 
economy of our country which significantly influenced the transformation of pedagogical professional 
ethics. If education was usually regarded as an integral right of every citizen before 1990s, then later it 
came to be regarded as an object to buy/sell, an object of utility, a service that can be purchased on the 
market. Although education expenses grow, its share in the gross national product increases, expenses for 
regional educational programs increase, however the state continues to fund far inferior to need. There are 
new projects that occupy their places and material resources in educational and upbringing sphere. For 
modern education educational business projects, establishment of private educational institutions, 
advertising and competition between suppliers of educational services, elite education and schools have 
become typical. Vector direction of Ukrainian national policy at reforming of educational system rose up 
these changes to the level of national policy. Economy and business, in fact, were the main factors in the 
transformation of education and pedagogical ethics in modern Ukraine. 

A review of recent research and publications. In national pedagogy, the ethical problematics was 
raised in the works of Ukrainian classics A. Makarenko and V. Sukhomlinsky. I. Chernokozov, 
E. Fedorenko’s et al works were a continuation of moral and ethical analysis of pedagogue’s professional 
activity during the Soviet period.  

In the independent Ukraine, the questions of pedagogical ethics have been deeply investigated by 
V. Vasyanovich. However, this ethical and pedagogical analysis was based on the texts of classics of 
philosophy and literature, published mainly in the 1990s. Nowadays these works insufficiently 
correspond to the needs of ethical regulation of pedagogical activity, because a large amount of works in 
professional and applied ethics, which began to develop rapidly in recent decades in the former Soviet 
Union towards the creation of academic ethics theory, remained without author’s attention.  

O. Romanovsky’s research was carried out in psycho-pedagogical way, with a focus on vocational 
training. Now Lithuanian researchers N. Vasilevene, A. Yurchukonite, as well as the Belarusian 
researcher T. Mishatkina are working on the territory of the "near abroad" taking into account the latest 
achievements in professional and applied ethics. Results of Ukrainian ethicians’ work were announced at 
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the thematic conference in Vilnius "Academic ethics and university management improving" (2011), 
where T. Abolina and M. Rogozha spoke on behalf of Ukraine. But the Vilnius conference discussed 
research achievements only in the sphere of general ethical questions of education and science, focusing 
mainly on university ethics. Issues of pedagogical ethics with emphasis on value-normative regulation of 
teachers' community professional activities were not raised there. In Ukraine serious research in this 
sphere have not been carried out for the last five years.  

Presentation of basic material. Changes occur in educational-pedagogical sphere, in the relationship 
of a teacher and a pupil, a teacher and a student, within a pedagogical collective resulted in that pedagogical 
ethics has become a topic that interested all of society. Ethical and pedagogical problems were under 
discussion of wide audience, public discussions, collective decision-making, and even legislative acts. Often 
these problems are caused by the fact that a pedagogue interprets his pedagogical duties in such a way that 
they come into conflict with the students and their parents’ wishes or even go beyond the moral and ethical 
regulation and statutory requirements. In such cases legal and regulatory methods are used, solutions to 
moral-pedagogical conflicts are transferred to the courts, although it is clear that existing moral-pedagogical 
problems cannot be resolved with regulations of legal institutions. But the example of many European 
countries with a developed civil society shows that they are substantially defining the norms that people 
consider «ethical ones». Compliance with these standards, respect for the law indicate a high legal culture 
of the society. But all of these are external factors ensuring pedagogical justice, which lead to the mixing 
and substitution of moral imperatives for legal ones. Such contradictions between law and ethics, law and 
morality in our society begin to be studied critically promise to be a source of contradictions in future, 
especially in the field of pedagogical activities. Creative human relations are regulated mainly by ethical, 
aesthetic, psychological and emotional factors, but not legal norms. Although moral and ethical values do 
not have force of law in educational and pedagogical sphere, they establish a significant compliance and 
confidence degree in pedagogical collectives. Therefore efforts should be made to support and develop 
the prospect of pedagogical-ethical thought direct influence on legislative process, which occurs in the 
state educational sector. In general, today the whole system of public politics formation in education 
should be carefully analyzed and examined in terms of ethical and moral consequences, because pre-
school education reforms, training courses and disciplines content, educational innovations, admission 
regulations, problems of independent knowledge quality assessment, expansion of educational services, 
career guidance and promotional activities of higher education institutions, new management forms, 
intellectual property protection, adult education, elite schools – policy in these areas can’t but involve 
fundamental issues of pedagogical morality.  

The procedure of moral decision-making is an important point in ethics. Therefore, you should pay 
attention primarily on the correctness of not so much normative as procedural application of pedagogical 
ethics. However, compliance with the procedure by means of which decision is being made is an 
important part of pedagogical ethics, but it is not the whole ethics. Even in the case of morally justified 
and properly executed procedure, contradictory decisions can be made. They cannot give a positive result, 
as in moral and ethical collision there is always a subjective factor. 

Nowadays nobody is against pedagogical ethics teaching at pedagogical higher educational 
establishments, as well as professional ethics teaching at other universities. Moreover, there are opinions, 
that these courses should be deepened and extended. In this context, approaches are proposed to consider 
it not as a formal academic discipline, but as indoctrination of more or less professional code.  

Today pedagogical ethics informally or formally is taught in almost all pedagogical universities in 
cooperation with other culturological courses and humanitarian subjects. However pedagogical ethics still 
does not take its adequate place in the system of continuous pedagogical education, advanced training and 
professional development of teaching employees. The aim of this discipline teaching in most universities is 
a need to improve understanding of ethical problems by the students, skills acquisition of ethical and 
methodological analysis and evaluation, students’ insight into professional classical and modern literature; 
assistance to students in a deeper understanding of moral values – both proprietary and colleagues, partners 
and friends’; ability formation to distinguish pedagogical good and evil; regulate and resolve moral 
conflicts; to confirm conviction in educators’ minds that pedagogics is a form of ethics, ethics is a form of 
pedagogics. Considering modern students’ various views on morality, analytical, methodological, 
ideological, not normative-disciplinary function of ethics come to the forefront in teaching. We hope that 
such courses will effectively influence on the formation of morally responsible behavior and enhance moral 
analytics in teaching staff. Without doubt, this will enhance students’ perception of pedagogical ethics 
problems and will teach them the art of moral evaluation. But as is well known, study of ethical courses, 
examinations and tests in this discipline does not guarantee ethical behavior in practice. 
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Considering the scale, depth and nature of socio-economic and political changes that have occurred 
in our society over the last twenty years, it is quite difficult to predict future reforms direction. But today 
it is clear that most fundamental moral and pedagogical problems have already been initiated, 
professionals in this field need to start their solutions. The fact that traditional system of moral and 
pedagogical values will fail remaining immutable meets no one’s objections. The task of pedagogical 
ethics is that it must determine what values and norms are necessary to save from the past, which are to 
re-create. This is the main task of philosophers, ethicists, educators, sociologists, psychologists and other 
experts in the field of education and upbringing in further approval of humanistic values of the XXIst 
century.  

Reality itself determines the vectors of changes. There is the assumption that at the level of the 
whole society it will be very difficult to reach agreement on the important issues raised by teaching ethics 
regarding the fundamental problems of human life, its meaning, values, content, good and evil, human 
activities, education, training etc. Therefore, it is already possible to note a clear decreasing tendency of 
generally recognized obligations volume. These mean obligations of subjects of public relations to each 
other and pluralism increasing of professional codes and systems in modern world. Pedagogics «internal 
morality» probably will be accepted generally. The peculiar pedagogical principles, such as obligation to 
be competent, intelligent, tolerant, intellectual, modest, friendly, creatively develop pedagogical 
knowledge will remain their relevance. Respect for individual’s autonomy and freedom, bases expansion 
for educational politics formation, social dialogue democratization, equal rights, new standards of social 
justice, new solidarity forms, careful control and self-control for educators competence etc will 
organically be added here. 

However, the most complex problems will be connected primarily with different interpretations of 
what is profession’s basis and what kind of duties personal duties were imposed on teachers by means of 
pedagogics. Some experts will be considering the primacy of student’s interests, ideas of child-centered 
theory as a basic principle of pedagogical ethics. These pedagogues will maintain their position that it is 
necessary to a certain extent to limit their own interests for pupil’s intellectual benefit. Entrepreneurship, 
tutoring, pedagogics focused on profits, investment in educational institutions and their possession, 
private and elite schools supporting, commercialization of education, transfer of business ethics into 
pedagogical ethics etc will be morally unacceptable for them. They will not morally recognize and they 
will consider shameful the approach to education as a commodity or a focus on a teacher and a pupil as 
parties to a legal contract, a regulatory transaction. There are a lot of such pedagogues; among them there 
are young professionals, who remain protagonists of these ideals. Economic activity will not take the 
place of pedagogical creativity; they will never sacrifice spiritual values in favor of commercial interests. 
This category of teachers can be called "a golden fund" of the profession, «donquixotes» of Ukrainian 
education (V. Andrushchenko), who have chosen this profession by vocation, and loss of them would be 
a tragedy for educational sector. 

Another large group of educators will seek moral justification and approval of pedagogics as a 
form of business. In their opinion, all forms of educational services: from printing textbooks, learning and 
teaching materials to production, storage and transfer information – everything has to be legalized in a 
business form. Market ethics should be adopted in educational sphere and considered as a realistic 
practice. Representatives of this position will always insist on the fact that private interest will facilitate, 
not hinder solving the major educational problems.  

Another group of representatives of all educational activities levels tend to operate according to 
employee associations rules. In this case, education and pedagogical activity are in the «product» form. 
The activities of associations and trade unions, protection of collective interests, the right to protest and 
strike, working conditions and wages, social security and assistance, rewards, incentives, benefits, wages, 
participation in management etc are in the ethical analysis focus. 

In terms of the changes occurring in society, these positions, despite their different moral and 
ethical validity, are equally noteworthy.  

Sure enough not all possible views on the future directions of pedagogical ethics development are 
given here. But there are three major approaches, on the basis of which other thoughts and attitudes can 
be formed. There is no doubt that moral and ethical problematics will not stay out of professionals-
pedagogues and philosophers- ethicians’ view. New values will appear; new ethical imperatives will be  
approved, but the question whether a universally accepted set of pedagogical ethical norms will be 
created remains open for a long time. Life itself will give an answer. Because life and pedagogical 
practice suggests that when choosing teachers, pedagogues, establishments for training entrants and their 
parents pay more attention not only on their pedagogical competence, level of accreditation, staffing, 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 780 

 

 

107 

professional skills and technical equipment of an institution, but also on moral preferences, moral 
environment and atmosphere that prevail in a pedagogical collective.  

Thus for our opinion each group of pedagogues and each institution of any accreditation level 
eventually will be forced to make public declaration of their moral principles, which they will 
unswervingly adhere in their work and under no circumstances will break them. Young citizens wishing 
to obtain advanced education must know on what moral priorities they will have to orient themselves. 

«Ethical Code of a Ukrainian scientist» was the first such a code. Its purpose is «formulation of 
general ethical principles, which each scientist and teacher must adhere in his work. The Code regulates 
relations among the scientists and with the community. It establishes basic principles for scientists’ 
assessment of their work and colleagues’ activities at moral angle. Confirmed principles should serve as a 
basis for young scientists’ ethical training. The main objective of the Code is to give priority to moral 
science dimensions and social responsibility of scientists’ community and each scientist separately» 
[Etychnyi kodeks.., p. 2]. Ethical dimension develops and activates human physical and spiritual powers. 
This process is most pronounced at professions with a high degree of creativity, and a man is the object of 
their influence. Professions of a scientists and a pedagogue refers precisely to such ones. For the 
representatives of these professions moral qualities are of particular importance, because in this area there 
are practically no contrasts between action and deed, because there are very little actions, neutral in their 
moral content. In addition, professional affiliation affects the hierarchy of moral values. For example, the 
highest value for a scientist is the truth, and for a teacher – formation of his pupils’ personalities.  

Professional activity also forms human’s appropriate qualities, from manner to behave and talk to 
his way of thinking. Pedagogical activity steadily puts a person in such a situation that constantly requires 
corresponding moral qualities necessary for his proper professional duty fulfillment. Formed code of 
moral requirements to him as a representative of pedagogical profession also influences a human. 

In addition to «natural» pedagogical influence on individual’s morality there is possible purposeful 
influence on a teacher’s moral consciousness in accordance with its Code by means of: 1) professional 
pedagogical ethics teaching at specialized educational institutions conducting specialists training; 2) control of 
non-governmental organizations for the implementation of professional-ethical code by teachers and self-
control; 3) educational and informational work among representatives of pedagogical profession. 

Conclusions. Surely, only a small part of facts and problems accumulated today in the field of 
educational and pedagogical activity has been the subject of ethical analysis in this article. However, even 
that part of them which came in our view allows us to determine main characteristics of a modern 
pedagogical ethics paradigm. The main essence of this concept is a pedagogue’s moral responsibility for 
the formation of a new subject of human life – an active defender of social progressive changes, a morally 
indifferent person. Characteristic features of a modern pedagogical ethics paradigm are the requirement of 
professionalism, a pedagogical activity subject’s ability to work systematically on his moral and 
professional development, increasing his competence and qualification throughout life, to be ready for 
self-development, to be able to operate in conditions of unstable world of unpredictable risks. Modern 
pedagogue must fluently operate with innovative technologies, constantly «polish» his pedagogical skills, 
bring them to the level of freedom, creative self-realization, and competitiveness. Methodology of ethical-
pedagogical current problems solution is scientific outlook, philosophy of education, principles of human-
centrism, humanism values. 

Considering the paradigm of modern pedagogical ethics, a pedagogue should be able freely 
conduct a dialogue in a multicultural space, be tolerant to national traditions and cultures, be maximally 
open to the world. Just following the imperatives of professional and ethical paradigm, modern 
pedagogue is able to reach the truth of high spirituality, human morality, ideological culture, deep 
understanding of reality and understanding of national idea. Only on the principles of modern moral 
paradigm, one can bring up a new generation of teachers, professional instructors of noble deeds, 
educators of future generations. From the content of values that will be put in young people’ outlook and 
how the imperatives of morality and spirituality will be the basis of their beliefs, future of Ukraine will 
depend. In this context special hopes are assigned to pedagogical institutions and their employees, 
because the representatives of pedagogical science in future will form the core of Ukrainian intellectuals, 
that will cherish national identity, culture, science, education, knowledge, art for their motherland, their 
people and ultimately for all mankind.  
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Анотація  
Рик С. Педагогічна етика: нова комунікативна парадигма.  

У статті йдеться про комплекс складних морально-етичних проблем, на які наштовхується освіта 

України в процесі інтеграції до європейського простору і які суттєво впливають на педагогічну сферу, 

вимагаючи від українських учених, педагогів, філософів сучасних інноваційних рішень. Підкреслюється, що 

українська система освіти інтенсивно трансформується і є об’єктом уваги фахівців ряду галузей 

соціогуманітарного знання в плані виявлення нового етичного забезпечення діяльності педагога в умовах 

нових комунікативних процесів.  

Ключові слова: професійна етика, педагогічна етика, глобалізація, комунікація, освіта, наука, 

інновації, інтеграція, освітньо-інтелектуальний простір, філософія освіти.  
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ТЕХНОКРАТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
Показано, що технократична свідомість є впливовим феноменом сучасної техногенної цивілізації. 

Проаналізовано головні інтенції сучасного стану технократичної свідомості в онтологічному, гносеологічному, 

аксіологічному аспектах. Досліджено технократичну свідомість не стільки як феномен сучасного буття, 

скільки як явище в бутті. Здійснено проблематизацію змісту та структури технократизму як парадигми 

сучасної свідомості та проаналізовано його буттєвої універсалізації. Розкрито субстанціальну амбівалентність 

і феноменальну багатоплановість технократичної свідомості.  Намічено основні перспективи розвитку 

технократичної свідомості та виявлено її основні переваги і недоліки.  

Ключові слова: технократична свідомість, техніка, технократія, онтологія, гносеологія, аксіологія. 

 
Постановка проблеми. Загальноприйнятої дефініції технократичної свідомості немає ні в 

сучасній західній, ні в українській соціально-філософській  літературі. У словниках визначаються 
лише наближені поняття, що акцентують вузькі, часто застарілі змісти різних феноменів, що нібито 
відповідають досліджуваному:  «технократія», «технократичні теорії», «технологічний детермінізм», 
«техніцизм і  антитехніцизм», «неотехнократизм» і т. ін. У спеціальних дослідженнях був 
представлений образ технократичного світорозуміння («Мегамашина» Ж. Еллюля, «Одновимірна 
людина» Г. Маркузе), аксіологічно забарвлений (апологетично чи критично) залежно від позиції 
дослідника. Прихильники технократії тлумачать її як право науково-технічної еліти на владу в 
технізованому суспільстві. Її супротивники заперечують, залишаючись у межах традиційної 
методології «технологічного детермінізму», що вважає детермінантою технологічний складник. В 
українських  дослідженнях ще відчутна усталена традиція критичного ставлення до зв’язку 
технократизму із західною соціально-філософською думкою та, відповідно, більш позитивне 
ставлення до світоглядного складника, що відображає і нав’язує «ідеологічні перетворення» 
свідомості. Загальною тенденцією є розуміння під технократизмом (або техніцизмом) численних 
теорій і концепцій в ідеології, основним змістом яких є абсолютизація ролі техніки, технології, 
управлінських кадрів і носіїв природничо-наукового знання в розвитку суспільства й особистості. 

Аналіз останніх досліджень. У такий спосіб фіксуються і неправомірно проектуються на все 
смислове поле феномену лише виявлені, поверхневі, обмежені, радикальні аспекти функціювання та 
вияви досліджуваної нами свідомості на загальному критичному тлі аналізу. В. Попов зауважував, що 
само розуміння технократії, технократизму та технократизації у ХХ ст. значно еволюціонувало. 
Терміном «технократизм» наприкінці століття позначали напрям у суспільній думці, з гідно з яким 
суспільство повинно керуватися принципами науково-технічної раціональності. На початку ХХ ст. 
термін застосовувався для позначення процесу зростання та посилення ролі технічної інтелігенції в 
промислово зрілому суспільстві. Технократами стали називати представників прошарку 
висококваліфікованих технічних фахівців, які претендують на участь у керуванні виробництвом, у 
розробці та здійсненні економічної політики держави. Технократією назвали тип політичного устрою 
суспільства, в якому фахівці контролюють економічну та політичну владу [див.: 2, с. 81]. У цілому 
можна зазначити, що наші перші спеціальні дослідження феномену технократичної свідомості 90-х – 
2000 рр., відтворювали західну дилему і виявляли два підходи до її визначення, що виражали два 
принципові аспекти аналізу суспільної свідомості: гносеологічний і соціологічний. У першому 
випадку технократична свідомість розуміється як специфічний спосіб мислення, який передбачає 
частковість, однобічність, жорсткість, однозначність, розуміння засобу як мети. У другому випадку – 
це специфічна світоглядна орієнтація суспільної свідомості в цілому (чи окремих соціальних верств і 
груп), спрямована на абсолютизацію науково-технічного чинника в розвитку людської цивілізації та 
ролі науково-технічних фахівців (або їх окремих груп), начебто висунутих самою технікою на 
авангардні позиції в системі управління і влади [див.: 4, с. 23]. Критикуючи таку абсолютизацію 
технічної детермінанти, окремі сучасні дослідники взагалі проголошують кінець доби технократизму 
[1]. Але такі висновки, на наш погляд передчасні, оскільки технократична свідомість має соціальні 
(технологічний розвиток) і гносеологічні (реальне та ілюзорне усвідомлення техніко-соціальних 
процесів) основи, які залишаються впливовими до сьогодення. Понад те, саме розвиток 
технократичної свідомості став однією з детермінант сучасного розвитку суспільства. Сучасна 
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цивілізація не перестає бути техногенною. Основні перспективи розвитку технократичного 
суспільства не перестають бути предметом дослідження сучасних західних фахівців [6; 7; 8; 9]. 

Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Гносеологічно технократична свідомість є 
відображенням становлення техногенного буття. З соціологічного погляду вона досліджується у 
контексті розвитку суспільства як системи. Структура свідомості при цьому виявляється різною. У 
першому випадку, у ній виокремлюються особливості відображення (уявлення, поняття, формально-
логічні процедури), в-другому – соціокультурні функції (переконання, норми, настанови, цінності). 
Відповідно, подвійним був аспектний підхід в аналізі технократичної свідомості. В сучасних умовах 
в українській філософській думці  додались онтологічний, історико-генетичний, аксіологічний 
аспекти дослідження технократичної свідомості. Проте будь-яка аспектація обмежена. Аспектація – 
лише засіб для детального аналізу феномена свідомості, суть якого можна «схопити» лише 
синтетично, що й залишилося нерозв’язаною проблемою. 

Формулювання мети і постановка завдання. Метою статті є соціально-філософське дослідження 
технократичної свідомості як феномена сучасної техногенної реальності. Реалізація мети передбачає 
розв’язання завдань дослідження онтологічного статусу технократичної свідомості, її змісту та 
структури, аналіз буттєвої універсалізації технократизму як парадигми сучасної свідомості. 

Виклад основного матеріалу. 
Технократична свідомість – це сукупність найрізноманітніших за природою духовних 

утворень (гносеологічних, соціологічних, аксіологічних, психологічних і ін). У цій структурі 
можна виокремити три відносно самостійні компоненти: 

• чуттєво-емоційний блок (сприйняття, переживання, афекти, оцінки, вірування); 
• раціональний блок (логіко-поняттєві форми і акти на основі осмислених перцепцій); 
• поведінково-вольовий блок (практичні норми, цінності, настанови, мотиви, схеми). 
Цей розподіл відповідає класичній психологічній тріаді: розум – почуття – воля. При цьому 

раціонально-перцептивний блок забезпечує зовнішньопізнавальну функцію свідомості; чуттєво-
емоційний – оцінну; їхня взаємодія формулює програми нашої поведінки через вольову 
готовність  діяти. І, звичайно, велику роль грає інтеграційно-мнемічний блок пам’яті, що 
забезпечує функцію репродукованості зразків духовної  культури.  

Отже, технократична свідомість як феномен сучасної суспільної свідомості – це не просто 
узагальнене й оцінне відображення техногенної соціальної дійсності, а триєдиний процес 
«сприйняття-розуміння-орієнтації», кожен елемент якого опосередкований соціокультурно. У 
структурі технократичної свідомості представлені всі означені вище складники. Природно, що 
центральне місце в ньому посідає  раціональне, логіко-поняттєве мислення. Технократична 
свідомість вважає світ об’єктивно закономірним, таким, що пізнається розумом. Засоби мислення 
відображають логіку розвитку світу, формується раціональне знання про нього (гіпотези, методи, 
цілі). Інші складники цієї свідомості можуть бути менш раціональні, позараціональні й 
ірраціональні. Технократичне мислення виконує поєднуючу роль між пізнанням і визначенням мети. 
Воно не тільки створює специфічну картину світу, а й визначає акти його перетворення відповідно 
до власних цілей і уявлень. Класики саме в цьому бачили інструментальний характер 
технократичної свідомості в цілому. Її ототожнювали з інженерним мисленням, яке має проектний 
характер, акцентує увагу на засобах і методах технічної раціоналізації навколишнього світу і 
соціуму. Справді, інженерне мислення і свідомість найбільш органічно пов’язані з технократією. Та 
в сучасному суспільстві останнє не є невід’ємною рисою представників науки загалом і технічного 
знання зокрема. Воно може бути притаманним і політичному діячу, і представнику мистецтва, і 
гуманітарію. Цей феномен, мабуть, не можна пояснити лише на основі традиційного технологічного 
детермінізму [див.: 3, с. 13]. Спираючись на класичні уявлення про багатовимірну природу і 
структуру свідомості (екзистенціально-феноменологічна традиція), можна запропонувати 
методологію «технологічного редукціонізму», розуміючи її не просто як редукцію до схематичних 
форм свідомості, а як певну систему процедур, що має у своїй основі принцип ефективності. 

Про світосприймання крізь призму технічних схем сьогодні пишуть багато українських і 
західних дослідників. Так, Г. Фоллмер називає світ науково-технічних параметрів (середніх розмірів), 
до якого пристосувався наш пізнавальний апарат, «мезокосмосом» і зауважує: «чуттєві органи, 
здатність сприйняття, досвідні структури, повсякденна мова й елементарні висновки скроєні 
відповідно до цього мезокосмосу; вони сумірні мезокосмічним потребам» [5, с. 51]. 

Відповідно, пізнання розвивається за допомогою реконструкції нових групових інваріантів, 
що виходять за обмеженість наочного, але враховують проектність об’єктивної реальності на засоби 
і здібності пізнання. Визначене вище розуміння технократичної свідомості відображає логіку 
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техногенного процесу і діалектичний розвиток цього феномену. Ми наполягаємо саме на понятті 
«технократична», а не «техніцистська» свідомість, тому що остання відрізняється певною 
невизначеністю, аморфністю і тенденцією до абсолютизації подібності форм і актів свідомості та 
форм і актів існування та функціювання техніки; це поняття занадто емоційно «навантажене» і 
радикально зорієнтоване в дусі класичних концепцій.  

Утім, техніцизм як теоретико-методологічна настанова, що зводить технічну раціональність до 
певної трансцендентної сутністі, яка автономно розвивається та визначає соціальний розвиток, 
створює загальне позитивне тло технократизму, що акцентує стратегічну соціокультурну роль 
науково-технічного чинника і його суб’єктів-носіїв. Техніцизм може існувати і без ідеї технократії, але 
не навпаки. Однак сьогодні очевидно, що «метафізичні» й «тоталітарні» позиції техніцизму неспро-
можні, тому що свідомість людини багатовимірна. Ще М. Бердяєв писав, що сам дух, який створив 
техніку, не може бути технізований без залишку. В ньому завжди присутні певні ірраціональні, «живі» 
витоки (відмінні від ірраціональних моментів техніцизму), і навіть раціоналістична компонента 
зберігає неформалізовану технічно галузь. Отже, поняття «технократична свідомість» не лише 
соціально конкретніша і функціональніша, а й більш точно виражає (у гносеологічному розумінні) 
існуючу тенденцію до технологізації свідомості, не тільки факт домінування відповідного компонента, 
а й неможливість абсолютного підпорядкування, тому що «підпорядкування» – це завжди 
підпорядкування «іншого», що продовжує «бути» і активно протидіяти. 

Не досить коректним є етимологічний зв’язок поняття  «технократична свідомість» з ідеєю 
державної влади науково-технічних фахівців, на підставі сучасної неспроможності якої це поняття 
відкидається як методологічно збанкрутіле. У цьому відношенні відзначимо, що точний зміст поняття 
передає словосполучення «влада техніки», а  не «техніків» – у розумінні поширення її форм і методів. 
Політичний аспект тут вторинний,  тому часто він стає проблематичним. Але навряд чи хтось буде 
заперечувати актуальність власне технократичної тенденції, як і доконечність її категоріального 
позначення й аналізу. На нашу думку, якщо на початку століття поняття «технократизм» 
використовувалось як соціально-політичне, то у другій половині двадцятого століття воно дедалі 
більше набуває буттєвого смислу. Однак, і класичний зміст поняття не зникає, а лиш уточнюється, 
відображаючи реальний факт і свідому неодмінність експертного визначення соціальної стратегії. 
Традиційно «технократизм» і «техніцизм» як духовні феномени пов’язувалися з технологічним 
детермінізмом як певною теоретико-методологічною настановою. Тут обмежується універсалізм 
аналізованого феномену як у гносеологічному плані («машинний» спосіб мислення), так і в 
соціологічному (однофакторність суспільного розвитку) та в аксіологічному (негативний зміст). 
Сьогодні ж визнається загальність і споконвічність технічного складника. Сама категорія набуває 
евристичного, філософського змісту як характеристика свідомості. Починаються спроби доповнити 
методологію експлікації свідомістю безпосередньої технічної реальності онтологічно забарвленою 
методологією, на основі некласичних концепцій свідомості, які зорієнтовані на багатовимірність і 
непроявленість усього сутнього. Як уже зазначалося, в останніх дослідженнях основу технократизму 
(техніцизму) становить технологічно зумовлена редукція свідомості до її усвідомлених форм. На наш 
погляд, методологія «технологічного редукціонізму» розширює розуміння феномену саме в 
духовному аспекті, але також обмежена, тому що: 

• не фіксує його інтенцій домінування в суспільній свідомості сучасності; 
• обмежує його раціональною сферою (парадигма, редукція, усвідомлені форми); 
• не враховує того чинника, що не все усвідомлене постає технологічною редукцією. 
Слід розрізняти також поняття «технократична  свідомість» і «технократизм», які часто 

вживаються як синоніми. «Технократизм» означає певну теоретико-методологічну настанову, тоді 
як «технократична  свідомість» – сферу духовної реальності, яка містить у собі теоретичні та 
практично функціонуючі, масові компоненти суспільної свідомості. 

Дуже часто технократичну свідомість ототожнюють із чистою раціональністю й інтелектом. 
Це неправильно з погляду ірраціонального складника свідомості. У філософській традиції з 
античних часів розрізняється розум, який втілює вищі смисли і творчі можливості, та розум, який 
втілює схематизм, формалізм, репродуктивність. У сучасних дослідженнях ці здібності, поряд із 
«здоровим глуздом» (спонтанний, безпосередній, практичний, повсякденний рівень раціональності), 
вважаються основними формами динамічного і діалогічного існування інтелекту як інтеграційної 
розумової здібності. У цьому відношенні доречніше говорити про технічну раціональність, 
розуміючи під цим діяльність розуму, формалізовану, практично зорієнтовану.  

Крім того, не варто зводити технічну раціональність до мислення як розумової активності, що 
пов’язано з моделюванням у кібернетичній техніці лише розумових функцій і структур, чим і 
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викликана проблема «штучного інтелекту». У психології обґрунтовано твердження, що мислення, 
крім формально-логічного, може бути й наочно-образним, конкретно-діючим, діалектичним. 
Звичайно, всі ці види можуть бути не лише техніцистськи забарвленими, а й етично, естетично 
тощо. Поряд із цим, є поняттєво визначені феномени, які протиставляються технократичній 
свідомості, вважаються кардинально відмінними від неї («духовність», «творчість», «культура» як 
панацея від усіх лих технократизації суспільної свідомості).  

Духовність вважається інтеграційною якістю, що належить до сфери смисложиттєвих цінностей, 
які визначають зміст, якість і спрямованість людського буття. Сьогодні духовність розуміється як 
щось позитивне, що перевершує низинне, матеріально-технічне, як напружене піднесення 
фундаментальних етико-естетичних цінностей над цінностями технічного раціоналізму. Духовне 
віддається  на  відкуп релігійно-ірраціоналістично зорієнтованої філософії. Але є й могутня 
раціоналістична традиція, що утверджує духовну цінність антропоцентричного гуманізму і науково-
технічної творчості. У ній знайшлося місце і красі, й добру.  

Саме поняття «духовність» як цілісна похідна людського духу виробляється раціональною 
рефлексією, що  фіксує багатоплановість і амбівалентність свідомості. Сумнівним видається 
протиставлення цієї категорії технократичній свідомості. У марксистській традиції дух підмінювався 
свідомістю, хоча їхня відмінність відчувається інтуїтивно. Це граничне філософське поняття, що 
позначає цілісну активність людської психіки. У цьому розумінні технократизм як парадигма 
свідомості так само духовний. Можливо, він – найдивовижніше, життєво важливе породження 
людського духу. І шукати шляхи розширення вузько технологізованої свідомості можна й потрібно не 
в площині недоступно піднесеного, а в тій же площині раціоналізму і технократизму, причетного до 
формування смисложиттєвиих орієнтацій. Наука і техніка сьогодні актуалізують інтелектуальні 
здібності людини, розширюють духовний горизонт, володіють духом, не поневолюючи його. 
Універсалізм технологічного компоненту свідомості виявляється і в експансії її у сферу творчості як 
універсальної діяльності людини. В онтологічному розумінні все буття визнається творчим, але на 
сучасному етапі методологія предметної діяльності витісняється методологією конструювання, 
програмування. Природничо-натуралістичний погляд на світ замінюється культурно-технічним, а 
парадигма відображення реальності – парадигмою створення чогось іншого, небувалого. Художня 
творчість ще чинить опір технологізації, тому що за нею стоїть зовсім інший тип духовності 
(інтуїтивний, чуттєвий, натхненний), але й вона піддається алгебраїзації. Модерністське і 
постмодерністське мистецтво – породження техніки, вороже образному та безпосередньому. З’явилися 
поняття «комп'ютерної графіки», «музичного програмування», «машинної творчості». У парадигму 
творчості входить і науково-технічна інноваційна діяльність. Причому апогеєм творчості стає «гра», 
цінна сама собою. І все-таки вихід скоріше не в подоланні технічної творчості, а в її коеволюції з 
творчістю природною, в соціально-гуманітарному регулюванні першої та культивуванні другої: «Один 
світ – два способи життя» – таке гасло нашого виживання в людино-машинній цивілізації. 

Висновки та перспективи досліджень. Отже, ми зафіксували об'єктивний факт 
технократизації творчості, онтологізації штучної реальності та сумнівність потреби її подолання , 
зробивши акцент на взаємодії двох типів духовності. Все це свідчить про неоднозначність оцінок 
технізації творчості та евристичність цього процесу, іманентного діалектичній органічності, а не  
абсолютній антиномічності. Творчість не протилежна технічній раціональності. Одне без іншого 
просто не могло б існувати. Навіть протікаючи на несвідомому рівні, не підкоряючись певним 
правилам і стандартам, у кінцевому підсумку вона актуалізується лише в раціональній  діяльності, 
що може творити її нові взірці. Такі ж аргументи можна навести і стосовно багато в чому 
ілюзорної та гіпертрофованої опозиції «технократична свідомість» – «культура», що розуміється 
іноді ширше, ніж техногенна цивілізація (сила речей) і культура (зв'язок людей і сила ідей). Лише  
культура, будучи вираженням і матеріалізацією цілісності людини, може стати антиподом 
технократизму, що протистоїть однобічності, частковості, перекрученості та збіднінню людського 
буття. У цьому розумінні виправдана позиція, що говорить про доконечність високого 
раціоналізму, про діалог різних форм розуміння в новій логіці культури як філософській логіці –
діалогичній, парадоксальній, самодетермінованій. Саме самосвідомість, самообґрунтування , 
звертання до граничних первнів буття характеризує «культурну свідомості»: культура – це форма 
самодетермінації нашого життя, свідомості, мислення. При цьому постулюється сучасність як 
якийсь вищий етап розвитку Логосу, що повинна усвідомлювати свої витоки, інтегрувати в 
духовній напрузі свої здібності, виражати концентровану духовну спрямованість. Однак логіка  
цивілізаційного розвитку надала перевагу більш суворому та практичному розумові Нового часу, а 
не абстрактно-містичному діалогу логік. Діалог сам собою конструктивний, якщо вибудовується 
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довкола «стрижневої логіки», корегуючи останню та забезпечуючи практичні результати. Цей 
діалог не припинявся ніколи, тому що будь-який розумний підхід не може не враховувати цінності 
культурної спадщини. В умовах проблематичності буття, реакційності виявів нової культури, 
неможливості різкого духовного прориву до полілогічності (небезпеки алогічності), скоріше більш 
імовірний розвиток соціуму «технокультури» як власне «соціуму культури».  
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Summary 

Martynov R., Bilous M. Technocratic Consciousness as a Phenomenon of Modern Civilization. 
It is shown, that technocratic consciousness is an influential phenomenon of the modern technogenic 

civilizat ion. The main intentions of the modern state of technocratic consciousness are analyzed in the ontological, 

epistemological, axiological aspects. The ontological structure of technocratic consciousness as a social 
phenomenon is investigated. Proceeding from the phenomenological and ontological analysis of the nature and 

structure of technocratic consciousness, the universality of this category, which expresses the immanent existence 

and tendency of the advantages of a technical beginning in consciousness in modern conditions of technological 
development, the correctness of its definition is proved as a set of ideas, ideas, guidelines and values, - technical 

factor as an integrative element of social consciousness and the dominant social development. The possibility of 

further transformat ion of the meaning of the technocratic consciousness concept under the influence of social 
changes and their critical comprehension is revealed. The existential universality of technocracy as a paradigm of 

consciousness is analyzed. It is considered how technocratic consciousness appears in various aspects of reality: in  

the economic sphere, political, spiritual, etc. Despite the radical and largely incorrect understanding of technocratic 
consciousness as an exclusively illusory way of worldview, the aspect of one-dimensional thinking that transfers 

social problems into a purely technical, crit ical and humanistic social philosophy was able to challenge the internal 

contradictions extremely acutely, the ambivalence of this phenomenon which defines civilization process.  
Keywords: technocratic consciousness, technique, technocracy, ontology, epistemology, axiology. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОТИЧНОГО АРХІТЕКТУРНОГО КАНОНУ 

 
Досліджується проблема еволюції готичного архітектурного канону, яка найбільш яскраве і повне 

вираження дістала в культовій архітектурі. Опис конструктивної схеми готичних соборів здійснено на 

прикладі праць Віоле-ле-Дюка і його послідовника – Огюста Шуазі. Відзначено найхарактерніші 

архітектурні елементи готичних соборів – стрільчасті форми арки, малий перетин опор, застосування 

нервюрного зводу, підпружних арок, контрфорсів, аркбутанів і пінаклів . Усе це конструктивно 

характеризує цілісний феномен готики. Найпростішу форму опори репрезентує успадкований від 

романської архітектури циліндричний стовп, розташований на квадратному цоколі. Готичне склепіння, як 

правило, це хрестовий звід на нервюрах стрілчастої форми. Завдання врівноваження розпору склепінь 

розв’язувалося будівельниками за допомогою самостійних елементів конструкції, винесених за межі будівлі 

– контрфорсів. Між усіма елементами готичних конструкцій існує тісний взаємозв'язок. Важливим 

елементом інтер’єру готичних храмів стали вітражі.  

Ключові слова: готика, собор, вітраж, контрфорс, «готична троянда», готичний архітектурний 

канон, культова архітектура, світська архітектура, романський стиль. 

 
Актуальність. В історичній та сучасній культурологічній думці присутній інтерес до 

культури середньовіччя, зумовлений надзвичайно високим ціннісним і смисловим потенціалом 
епохи. Існує безліч найрізноманітніших поглядів на проблеми періодизації та типології культури 
середньовіччя, культурних універсалій, ролі економічних чинників у загальній культурній 
динаміці, народної культури, сутності середньовічного мистецтва і творчості, його значимості для 
наступних епох і для сучасності тощо. 

Готична культура – апогей високого середньовіччя – представлена не лише в архітектурі, як 
іноді вважають, пов’язуючи готичний стиль з архітектурою ХІІ–XV століть, а й охоплює всю 
сукупність строго не диференційованих тоді «мистецтв» (від пластики і живопису – до дизайну 
шрифтів і театральних вистав). 

Складність аналізу феномену готики полягає в тому, що вона перебуває ніби на межі 
впорядкованої історичної культурології, що говорить про особливу «позаісторичність» готики, та 
її певної опозиції щодо «норм» і «правил». Водночас феномен готики характеризується 
підкресленою увагою до індивідуалізації. Оскільки кожен готичний артефакт поєднаний лише з 
фантазією та майстерністю художника, він не може бути вписаний в ідеологічну історію культури.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Цілісне бачення історичної епохи вимагає не просто 
«комплексного методу», а справжнього синтезу історико-культурного знання. Дослідження вчених 
школи «Анналів» (М. Блок, Ж. Гофф ле, Ф. Бродель та ін.) позначили важливий етап у сучасній 
історіографії та культурології [3; 4; 11]. Загальні методологічні орієнтації дослідження культури 
пов’язані з дослідженнями таких авторів як Дж. Вазарі, Віоле-ле-Дюк, А. Гуревич, А.  Гутнов, 
В. Даркевич, А. Іконніов, К. Муратова, Е. Панофський, В. Тимофієнко й ін. [5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 16]. 

Мета статті полягає у послідовному виявленні місця готичного архітектурного канону в 
системі середньовічної культури. 

Виклад основного матеріалу. Звертання до готичного архітектурного канону пов'язане з тим, 
що такий канон набував особливого значення в культурному житті, тим більше, що найяскравіше 
та найповнішого вираження готична архітектурна система набула в культовій архітектурі. 
Будівництво великих соборів стимулювало її розвиток і давало простір застосуванню нових 
будівельних прийомів і архітектурних принципів. Одночасно сфера культового зодчества постає 
«моделлю» сприйняття творів мистецтва. «Середньовічне мистецтво було підпорядковане 
релігійно зорієнтованому способу життя і, незважаючи на те, що твір мистецтва був розрахований 
на індивідуальне переживання людиною контакту з Богом, сприйняття мистецтва канонічно було 
колективним як сприйняття мистецтва літургії, яке виражало сутність епохи» [13, с.  345]. 

Справді, «старт» у розвитку готичного стилю бере саме культова архітектура – будівництво 
світських будівель, зокрема, житлових будинків, значно меншою мірою відзначене готичним 
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впливом: деталі споруди, зокрема, двері й вікна у ХІІІ столітті мали здебільшого романський 
характер. Стрільчата форма вікон зустрічалася порівняно рідко. Проте готичний стиль впливав і на 
світську архітектуру (особливо це помітно на Півночі). Прикладами можуть слугувати госпітальний 
зал в абатстві Урскан, синодальний зал у Сансі, зал для гостей в абатстві св. Михайла. 

Загальноприйнятий опис конструктивної схеми готичних соборів був поданий у працях Віоле-
ле-Дюка (реставратора багатьох середньовічних споруд, упорядника десятитомного словника з 
архітектури Франції XI–XVI ст.) і його послідовника – Огюста Шуазі [6; 19]. Саме їм належить 
заслуга з’ясування конструктивного значення всіх основних архітектурних елементів готики – 
стрілчастої форми арок, малого перетину опор, великої товщини розчинних швів, застосування 
нервюрного зводу, підпружних арок, контрфорсів, аркбутанів і пінаклів. Ними вперше 
конструктивно було поставлено питання про цілісний феномен готики. 

Характеричтика будівельних технік, пов’язаних зі зведенням готичних соборів, передбачає 
врахування тих специфічних нововведень, які визначили характер фундаменту, спосіб кладки і 
роботу з розчином. Майже всім готичним церквам передання приписують фундаменти на палях. 
Насправді жоден фундамент, обстежений до цього часу, не підтвердив цієї легенди: у тих церквах, 
де кошти це дозволяли (наприклад, у соборі Паризької Богоматері і в Ам’єнському соборі) 
фундамент – це кам’яний масив, із забуткою зі щебеню, з розчином і облицюванням з великих 
блоків; розширюючись донизу він розподіляє тиск на значну поверхню. Такий тип фундаменту 
зменшує осідання будівлі [див.: 16, с. 115]. 

У французькій архітектурі в епоху готики строго дотримувалися звичаю класти начисто 
обтесані камені та система зведення без стесаних каменів після укладання їх на місце, прийняті ще в 
романську епоху. Особливо характерна для готичної кладки та ретельність, з якою вирівнюються 
ряди каменів: лише так можна було забезпечити правильну передачу значних навантажень 
конструкції; всюди ряди, а часто й бічні торці каменів, обтесувалися з такою ж ретельністю, як і 
лицьові сторони.  

Романські архітектори допускали інколи помилки, зменшуючи товщину розчину між рядами 
облицювальної кладки, а це призводило до нерівномірного розподілу тиску. Готичні зодчі розуміли, 
що лише за допомогою товстих шарів розчину може бути досягнуто рівномірного розподілу тиску. В 
готичних будівлях товщина шару розчину збільшується в міру збільшення навантаження: під вежами 
біля підніжжя биків зустрічаються нерідко шари розчину, товщина яких перевищує 15 сантиметрів. У 
будівлях застосовуються металеві скріплення, що не були у вжитку в романську епоху. 

Конструктивна система соборів зрілої готики (класичними взірцями зрілої французької готики 
можна вважати собори Шартра, Реймса і Ам’єна) це каркас, який складається з чотирьох елементів: 
опор, нервюрних склепінь, винесених за межі будівлі контрфорсів і аркбутанів [див.: 15, с. 215]. 
Найпростішу форму опори становить успадкований від романської архітектури циліндричний стовп, 
поставлений на квадратний цоколь (собор Паризької Богоматері, собор Лана). Наступний за часом 
тип опори – той же циліндричний стовп, але з приставленими до нього з чотирьох сторін тонкими 
колонками (собори Бурже, Суасона, Ам’єна, Реймса). Тенденції розвитку опори готичної 
архітектури ведуть до злиття несучих і несених елементів – нервюри склепінь і профілі архівольт 
арок переходять до відповідних їм службових колонок. Ця тенденція помітна, якщо звернути увагу 
на наступний за часом тип опорної конструкції, який уже остаточно знищує останні залишки 
самостійності несучих і несених елементів – це буде здійснено пізньою готикою, перш за все 
німецькою, де нервюри віялоподібно вростають у тіло стовпа (як Бог вростає в людську душу – 
одночасно перебуваючи поза нею і в її таємничій глибині – в містицизмі Екхарта). 

Готичне склепіння, як правило, це хрестовий звід на нервюрах стрілчастої форми. 
Найпростіше квадратне чи прямокутне в плані склепіння спирається на два ребра, що 
пересікаються, і чотири арки. Діагональні ребра мали, особливо у XII столітті, напівциркульний 
абрис, а повздовжні та поперечні – стрільчату форму. 

Ці ребра – нервюри – утворюють конструктивний скелет склепіння. Вони складені з міцного 
каменю, на відміну від заповнення – розпалубок, які складаються з легкого, менш міцного 
матеріалу. Подальше вдосконалення системи полягало в тому, що великий квадрат травеї 
середнього нефа поперечною аркою був розбитий на два прямокутники, кожен з яких дорівнює 
двом травеям бічних нефів на його сторонах (Ам’єн, Реймс). Апсиди перекривалися склепінням, 
яке спиралося на нервюри, що радіально розходились. У точці перетину нервюри об’єднані 
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замковим каменем. Замковий камінь романської арки не виділяється з-поміж інших каменів арки – 
в готичних склепіннях, де сходяться чотири або шість нервюр, замковий камінь відіграє більш 
відповідальну роль. Найпростіший замковий камінь – це хрестоподібний монолітний блок, гілки 
якого слугують ніби продовженням ребер. Але більш надійним виявився замок у вигляді круглого 
(іноді багатогранного) каменю. Звисаюча частина замкового каменю отримувала різноманітну 
декоративну обробку [див.: 21, с. 222]. 

Готичні будівельники вирішили завдання врівноваження розпору склепінь за допомогою 
контрфорсів – самостійних елементів конструкції, винесених за межі будівлі. Розпір передавався 
на контрфорси через аркбутани, які зазвичай знаходяться під дахом бічних нефів, але іноді 
(особливо в англійській готиці) приховані під нею. В розвиненій готиці контрфорси увінчані 
невеликими башточками, які, крім декоративного призначення, несуть і конструктивне 
навантаження, тому що збільшують вагу контрфорса. 

У конструктивному відношенні аркбутани виражають подальший розвиток напівсклепінь 
бічних нефів. Аркбутани будувалися в один або два яруси, в один або два прольоти. У великих 
соборах з особливо високим середнім нефом зазвичай застосовувалася двоярусна система, в 
невисоких будівлях – одноярусна. Розвиток аркбутанів виявляє ту ж тенденцію до полегшення 
їхньої маси, до більшої витонченості форм. Особливо легкими бувають аркбутани апсиди, де 
розпір, який передається ними менший, ніж в головному нефі [див.: 18, с. 189]. 

Між елементами готичних конструкцій існує тісний взаємозв'язок. Для того, щоб полегшити 
стіну, подолати її масивність, потрібно було замінити важкі циліндричні склепіння легшою систе -
мою хрестових склепінь на нервюрах, які локалізують розпір у певних точках. Це давало можливість 
розвантажити інші частини стін, розширити отвори. Для того щоб принцип розчленування раніше 
рівномірно навантаженої стіни на полегшені й більш навантажені частини довести до логічного 
кінця – до каркасної системи, потрібно було підвищити стрілу підйому арок і склепінь, знизивши у 
такий спосіб розпір. Це у свою чергу вело до утвердження вертикального принципу композиції, до 
зміни загального вигляду і художнього образу будівлі. Хрестовий звід у нервюрах був тільки 
засобом, який полегшив перехід до нової архітектурної композиції, до зміни загального вигляду і 
художнього образу будівлі. Хрестовий звід на нервюрах був лише засобом полегшення переходу до 
нової архітектурної концепції, в основі якої лежали пошуки способів створення нового вільного 
простору, полегшення масивної стіни і громіздкого перекриття [див.: 15, с. 226]. 

Отже, доготичні християнські храми будувалися відповідно до двох різних принципів – це 
будівлі з купольним покриттям і базиліки. План першої наближався до квадрату, другої – до 
прямокутника. В основному, купольне зодчество розвивалося на сході Європи, базилікальне – на 
Заході. Панівним типом французького середньовічного зодчества став базилікальнй храм. Покриті 
здебільшого дерев’яною покрівлею романські храми гинули від пожежі один за одним – майже всі 
великі готичні церкви були зведені на місці романських згарищ. Зусилля архітекторів були 
спрямовані на те, щоб покриття нових будівель кам’яними склепіннями було міцним і досить 
гнучким у своєму застосуванні до різних архітектурних планів. Готичні склепіння стали тим 
ключем, який дозволив розв’язати це завдання. Готична конструкція склепіння відштовхувалася 
від романської: грецька архітектура ґрунтувалася на поєднанні вертикальних опор і 
горизонтальних балок. В основу романської архітектури були покладені конструкції, що можуть 
сприйняти розпір – тобто арки і склепіння. При дії розпору, що передавався від склепіння на стіни, 
останні повинні бути посилені: доводилося або робити стіни масивними, або зміцнювати їх 
контрфорсами – тобто прилеглими до стін стояками [див.: 8, с. 177]. 

Стовпи або колони, що ділили зали на три нефи, були потужними. Зали храмів покривалися 
циліндричними коробовими склепіннями, іноді підкріпленими арками. Розпір від коробового 
зводу передавався на стіни. Хрестовий же звід утворюється перетином двох коробових склепінь 
однакового прольоту і ланкою хрестового зводу в плані квадратна.  

Хрестові склепіння застосовувалися в різних містах Європи з різними цілями – переважно 
для покриття низьких бічних нефів – широкий проліт центрального нефа перекривався або 
дерев'яною конструкцією, або коробовим склепінням. У більш відповідальних частинах будівель, 
наприклад, у нижніх поверхах веж, у сінях, криптах і так далі, хрестовий звід посилювався 
потужними тягами – нервюрами. 
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Коли напівциркульні арки хрестового зводу були замінені стрілчастими (складеними з двох 
дуг однакового радіусу), характер його істотно змінився. Так з’явилося готичне склепіння, яке 
змінювалося згодом з метою досягнення більшої стійкості. Спочатку застосовувалися 
шестичастинні (з шістьма нервюрами) склепіння, які охоплювали широким прольотом дві арки 
бічних склепінь. До місця їх стикання підводили поперечні нервюри, які спиралися на більш легкі 
підвалини. Надалі перейшли до зведення прямокутного (найчастіше довгастого) склепіння, яке 
покривало лише один проліт арки як центрального, так і бічних нефів. 

При кладці склепінь спочатку викладалися нервюри, а потім розпалубки з легких матеріалів. 
Стикування нервюр представляло значні труднощі, які були усунені застосуванням замкового каменю. 
В міру збільшення прольоту перекриттів і висоти будівель, дана конструктивна схема виявила свою 
недостатню надійність у плані забезпечення стійкості будівлі. Довелося посилювати контрфорси, 
збільшувати їх висоту й, відповідно, вагу: так народились аркбутани, яким довелося зіграти таку 
значну роль у стилістиці готичної архітектури. Розвантаживши стіни, аркбутани дали можливість 
повністю замінити кам’яну кладку стін верхнього поверху світловими прорізами [див.: 2, с. 76]. 

Роль стіни, як уже вказувалося, зведена до мінімуму: в готичних соборах розвиненого типу 
стіна зберігається лише в цокольній частині будівлі і на західній стороні, де височіють вежі – бічні 
стіни доходять до лінії підвіконь першого ярусу, а на західному фасаді іноді до карнизу, що вінчає 
другий ярус. Це у свою чергу призвело до того, що в інших частинах будівель віконні прорізи 
займають весь простір між стовпами каркасу: саме з цим пов’язане підвищення конструктивної ролі 
вікон собору. Готична архітектура знає два типи вікон: прямокутні з арочним завершенням і круглі. 
Перші в більшості випадків мають два, три, чотири і більше членувань, але завжди включені в 
загальну раму. Вікна-троянди або вікна-колеса розсічені профільованими кам’яними брусами. 

Тому «доречно поставити запитання, мабуть, нерозв’язне, але дуже важливе для з’ясування 
принципів переходу від романського стилю до готичного: коли і як фреска була переможена 
вітражем? Важко допустити їх співіснування в одному й тому ж храмі. Вітраж – це яскрава 
колірна пляма, яка змушує бачити стіну, на якій він розташований, темною. Поверхня, яка йому 
протистоїть, сприймає рефлекси [див.: 12, с. 23]. Вже у XII ст. вітражі відігравали значну роль у 
формуванні інтер’єру. Вони ставали дедалі більшими, особливо на головних фасадах, але, 
зберігаючи функції вікна як джерела світла, заповнювалися стеклами світлової тональності, де 
домінували ніжні блакитні тони. Майстер, який проектував Шартрський собор в останні роки XII 
ст., створив таку систему постановки віконних прольотів, що й тоді, коли вони були заповнені 
вітражами темної тональності, освітлення храму було достатнім. 

При тому значенні, якого набувають вітражі в загальному образі будівлі, зрозумілим стає 
значення троянди в готичній архітектурній конструкції – ця деталь починає грати дедалі більшу 
роль. Вони або самостійні і є центром фасаду (як у соборі Паризької Богоматері), або вписуються 
в стіну під великими продовгуватими вікнами (західні фасади Сен-Дені і Шартра). Постійно 
збільшуючись, вони починають домінувати у бічних фасадах. Всюди вітражі розташовуються в 
центрі західних стін французьких соборів і замикають рукави їх трансептів. Отже, вони 
визначають і зовнішній, і внутрішній вигляд готичного собору в Франції.  

Попутно зауважимо, що організація і конфігурація рам і переплетів готичних вікон також 
несла символічне навантаження. Найпоширеніший геометричний символізм готичних троянд 
полягав у комбінуванні кола і трикутника. Коло – дохристиянський символ, чиє початкове 
значення було сприйняте і християнською релігією – універсальний символ вічності й вічного 
життя. Найпоширеішна його форма – так званий Кельтський хрест (хрест у колі). Два кола – одне  
над одним – символізували небо і землю, три з’єднаних між собою кола – символізували Трійцю. 
Символом Трійці могла поставати і так звана «готична розетка» – трикутник із трьох дуг. Також 
використовувався трикутник у колі (трикетра), або коло в трикутнику. Крім того, трикутник 
використовували як символ «всевидючого ока» (очей в рівносторонньому трикутнику) , що 
символізує вічність Святої трійці. 

Стекла у ХІІ – ХІІІ ст. виходили досить товстими, нерівномірними (шматки були товщі в 
центрі і тонші по краях), завжди не надто прозорими і часто з бульбашками. Всі ці недоліки були 
на користь естетичному ефекту, виробленому вітражами. Світло, проникаючи в нерівномірну 
товщу стекол, дробилося, грало, створюючи напівпрозору, темну, або світлу завісу. Якщо 
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наприкінці XI століття будівельники знали лише 9 тонів, то у XII столітті французькі майстри 
використовували у вітражах 21 тон, що складався з 7 основних кольорів.  

Опис готичної архітектурної конструкції, даний Е. Віоле-ле-Дюком і О. Шуазі, викликав на 
початку XX століття бурхливу полеміку – постало питання: чи правильна теорія Е. Віоле-ле-Дюка 
зі строго архітектурного погляду. Інтерес до цього питання порушували, крім іншого, ті конкретні 
спостереження, що були проведені над пам’ятками, які постраждали під час першої світової війни. 
Траплялося, що склепіння і стіни руйнувались, а основний каркас – підвалини та нервюри – 
залишався цілий, як і зворотне: нервюри падали, а звід продовжував триматись, іноді навіть у тому 
випадку, коли окремі стовпи були розбиті. Мистецтвознавці й архітектори, які виступили проти 
Е. Віоле-ле-Дюка вважали, що він надмірно «раціоналізував» готичну архітектуру, редукувавши її 
до набору чисто технічних прийомів і елементів. Загальне питання про стійкість храму може бути 
розділене на більш спеціальні. Чи є нервюри опорою зводу? У зв’язку із цим ставиться питання 
про походження нервюрного зводу. Що є головною опорою готичної конструкції? На всі ці 
запитання давалися різні відповіді. Так, А. Портер (1883–1933), вважаючи, що нервюри не є 
опорою зводу, висунув теорію їх походження з практичної потреби середньовічних архітекторів 
викладати звід. На його думку, «нервюрний звід зародився в безлісній Ломбардії і спорудження за 
допомогою кружала кам'яних постійних нервюр рятувало від потреби зводити тимчасові дерев’яні 
опори» [12, с. 86]. Можна зауважити, що готичний стиль навряд чи був лише механічним 
наслідком застосування ряду технічних нововведень, як припускав О. Шуазі. 

Узагальнюючий висновок стосується важливості усвідомлення та визначення структурної 
єдності різночасових культурних даностей, що передбачає розуміння цієї єдності як єдиного 
символічного соціокультурного простору.  
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Summary 

Vozny I., Synchuk K.  The Gothic Architectural  Canon Peculiarities . 

The article deals with the problem of the evolution of the Gothic architectural canon, which received the most 

vivid and complete expression in the cult architecture. The descript ion of the design scheme of the Gothic cathedrals 

was given in the works of Viole-le-Duc and his follower, Auguste Shuazi. The characteristic of architectural elements 

for the Gothic cathedrals  were marked. There are arched stalk arches, a small cross section of the towers, large 

thickness of soluble seams, the use of a neurourian vaults, elastic arches, counterfortses, archbutans and pincules. All 

this constructively characterizes the integral phenomenon of Gothic. The simplest form of support is the cylin drical 

pillar posed on the square socle, which was inherited from the Romanesque architecture. The gothic vault, as a rule, is a 

cross stitch on the ribs of a stoic form. The task of balancing the dismantling of the vaults was solved by the builders 

with the help of independent elements of the construction, which were taken out of the building - the counterfortses. 

There is a close interconnection between all the elements of Gothic constructions. The stained -glas windows were an 

important element of the interior of the Gothic temples.  

Keywords: gothic, cathedral, stained-glas windows, counterfort, "Gothic rose", Gothic architectural canon, 

sacral architecture, secular architecture, Romanesque style. 
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ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СВІТУ 

 
Йдеться про інтеграційні та дезінтеграційні процеси, які відбуваються в сучасній глобалізаційно-

просторовій структурі світу. Досліджується роль міжнародних урядових і громадських організацій в 

інтеграції світового простору. Розкрито особливості інтеграції на пострадянському просторі та 

спрямованості України на євроінтеграцію. Охарактеризовано глобалізаційні проблеми другої половини ХХ і 

початку ХХІ ст. Обґрунтовано перевагу культурно-ціннісних, гуманітарних форм інтеграції над економічною 

доцільністю та матеріальною вигодою. Звернуто увагу на потребу переосмислення людством своєї цілісності 

та єдності як унікальної соціальної системи та специфіки свого глобалізаційного буття в умовах сучасного 

просторового континууму. Показано позитивні та негативні тенденції існування єдиного людства.  

Ключові слова: глобалізація, інтеграція, соціальний простір, світ, природа, довкілля, екологія. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні спостерігається стрімке індустріально-технічне та інформа-

ційне наповнення земного простору, в якому навіть людина уподібнилася машині чи роботу. 
Невпинне оволодіння новими джерелами енергії, зростання репресивних форм інтелектуальної 
діяльності, вихід у відкритий космічний простір та інші способи заволодіння соціальним простором 
привели до наростаючої деградації біосфери, безлічі військових конфліктів, тяжких хвороб, 
надзвичайної бідності в багатьох регіонах по всіх континентах Землі. Посилення мутагенного 
навантаження на людську популяцію загострило суперечності між оптимістичним і песимістичним 
вибором цивілізаційного розвитку. Виник новий тип інформаційно-технологічного простору, техно-
логії якого застосовуються в економічній діяльності, фінансово-банківській справі, навчанні та 
самонавчанні. Нові інформаційні технології дали шанс розкрити нові характеристики і можливості 
операційної пам’яті. До того ж цивілізація продовжує примножувати обсяг і масштаби глобальних 
проблем, які залишаються нерозв’язними. Це проблеми коеволюційного розвитку людини і біосфери, 
проблеми війни і миру, тероризму, міграції, енергетики, голоду, ресурсів, справедливого світового 
устрою, рівного доступу до соціокультурних цінностей, досягнень науки, освіти, мистецтва, охорони 
здоров’я, соціальних комунікацій тощо. Ці проблеми роблять соціальний простір буття людини 
дискретним, «розірваним», контрастним, некомфортним для людського існування. Міжурядові (ООН, 
ЮНЕСКО, Європейський Союз, Парламентська Асамблея Ради Європи, Світовий банк, МВФ, ВТО, 
МОК, ВООЗ, МАГАТЕ тощо) і неурядові (Greenpeace, Amnesty International, Human Rights Watch 
тощо) міжнародні організації, комітети, союзи, фонди й інші інституції, на які світова спільнота 
покладала надії в розв’язанні глобальних катаклізмів і здійсненні загального контролю за динамікою 
соціокультурних трансформацій, виявилися не ефективними і безсилими виконати цивілізаційно-
історичні функції. Незважаючи на це, людство продовжує залишатися на оптимістичних напрямах 
розвитку і вірити в глобалістичну перспективу свого поступу, адже воно саме створює загрозливі 
проблеми, які потім намагається розв’язати. Успішне розв’язання цих проблем прямо пов’язане з 
осмисленням глобалізаційно-просторової інтеграції світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До найбільш відомих і соціально значущих досліджень 
проблем глобалістики належать праці У. Бека, П. Бергера, І. Валлерстайна, Е. Гідденса, М. Кастельса, 
Р. Робертсона, С. Хантингтона та ін. Роботи цих авторів складають методологічну основу вивчення 
інтеграційних і дезінтеграційних процесів, які відбуваються у межах глобалізованого соціального 
простору. Серед українських філософів проблеми глобально-регіонально-просторової організації 
соціуму досліджували В. Андрущенко, Л. Губерський, В. Кремень, С. Кримський, М. Михальченко, 
Л. Шкляр, М. Попович та ін. Спираючись на філософську методологію, вони окреслили основні 
контури глобальних змін у світі та передбачили позитивні та негативні наслідки глобальних соціально-
просторових трансформацій у планетарному масштабі. 

Синтез просторових аспектів глобалізованого суспільства можна знайти у концепціях 
постіндустріального суспільства (Д. Белл, Дж. Гелбрейт, О. Тофлер), теоріях ноосфери та 
планетаризації свідомості (В. Вернадський, П. Теяр де Шарден, А. Печчеї), проектах формування 
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єдиного людства (К. Ясперс та ін.), вивченні окремих аспектів сучасної цивілізації, пов’язаних із 
глобальними та інвайроментальними процесами в суспільстві (О. Чумаков та ін.).  

Виклад основного матеріалу. Міждержавні союзи, які утворилися на всіх континентах земної 
кулі, незважаючи на проблеми, які їм заважають, також спрямовують свою діяльність на оптимізацію 
простору спільного існування. Варто відзначити діяльність найбільш ефективних міждержавних 
утворень, зокрема АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії), ОАЄ (Організація африканської 
єдності), ОАД (Організація американських держав), НАФТА (Північноамериканський спільний 
ринок), ШОС (Шанхайська організація співпраці), Вишеградська група тощо. Цей перелік можна 
продовжити, додавши до нього не менш впливові неформальні міждержавні утворення, міжнародні 
клуби, а саме G 7 та G 20. Міждержавні континентальні об’єднання виконують важливу 
глобалізаційну роль у соціально-просторовій інтеграції своїх регіонів. Визначальною передумовою 
виникнення міждержавних союзних об’єднань був захист економічних інтересів своїх держав, регіонів 
тощо, який став початковим етапом та логічним стимулом для поглибленої співпраці та глобальної 
інтеграції на благо своїх народів, держав, регіонів, усього світу. В подальшій історичній перспективі 
цей проект виявився набагато змістовнішим від попереднього задуму, тому разом із розв’язанням 
економічних проблем він перейшов до вирішення всіх доленосних питань, які визначають суспільне 
буття у глобальному масштабі. 

На пострадянському просторі після руйнівної дезінтеграції радянської імперії вже у грудні 
1991 року була здійснена перша спроба нової інтеграції у вигляді СНД (Співдружність незалежних 
держав). Ця спроба виявилася не зовсім вдалою, однак це був вияв політичної волі знизити ризики 
дезінтеграції і знайти шляхи нового об’єднання. У 1992-2011 рр. Росія намагалася стати центром 
генерації нових глобальних інтеграційних проектів на пострадянському просторі, та жоден із них 
не виявився успішним. Навіть союз Росії та Білорусії до сьогодні залишається віртуальним. 
Україна теж експериментувала з намаганням стати інтеграційним центром (ГУАМ, Балто-
Чорноморський союз тощо), але так само безрезультатно. Пострадянські країни входять у різні 
інтеграційні структури: НАТО, ЄС, ШОС та ін., які за своєю суттю є продовженням розпаду СРСР 
[2, т. 2, с. 57]. Однак у різних країнах колишнього Радянського Союзу інтеграція у європейський і 
міжнародний простір має не однаковий ефект. Якщо у країнах Балтії вона сприяє політичній 
стабільності та економічному й культурному зростанню, то в Україні стала причиною ціннісного 
розколу, чинником політичної дестабілізації та економічного дисбалансу, поштовхом до 
громадянського протистояння і конфронтації, які привели до Євромайдану і революції гідності. 
Незважаючи на суперечності, які панують в України, вона, завдяки громадянській активності 
молодого покоління, що народилось і було виховане в роки незалежності, успішно завершить 
інтеграцію в європейський простір. Метою революції гідності була не боротьба проти 
регіонально-кланового режиму, свавілля скомпрометованої влади «партії регіонів» та її лідерів 
(хоча цього вже з надлишком вистачало в реальному соціально-політичному житті України для 
справедливого революційного обурення українського народу), а за інтеграцію українців до 
європейського ціннісного простору, міжнародну мобільність, індивідуальну свободу особистості, 
відкритість українського суспільства, європейський вибір народу. Європейські цінності стали 
святими для українства, що заради них здатне було пролити кров. Але чи буде ця мета досягнута в 
просторі української дійсності, підтвердить час. 

Глобалізаційні проблеми другої половини ХХ сторіччя, які виникли в результаті зростаючої 
взаємозалежності між державами і народами, з одного боку, та «холодною війною», що точилася 
між соціалістичним і капіталістичним таборами, двома ідеологічно ворожими суспільно-
економічними системами, різними способами життя і виробництва – з іншого, зумовили потужну 
хвилю утворення нових міжнародних організацій, діяльність яких була безпосередньо спрямована 
на осмислення та розв’язання глобалізаційних питань, усунення конфліктогенних причин у 
світовому просторі. Як історичний приклад можна згадати «Інститут проблем майбутнього», 
створений у Відні 1965 року, Міжнародний фонд «Людство у 2000 році», заснований того ж року в 
Нідерландах, «Товариство з вивчення майбутнього світу», організоване 1966 року у Вашингтоні та 
ін. З часом подібних організацій ставало дедалі більше. Однак справжній інтерес до глобальної 
проблематики виявився після перших доповідей Римського клубу, заснованого 1968 року. Саме 
його дослідницькі проекти «Межі зростання» (1972 р.), «Людство на роздоріжжі» (1974 р.), 
«Перегляд міжнародного порядку» (1974 р.), «За межами доби марнотратності» (1976 р.) тощо 
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стали теоретичною базою сучасної глобалістики. Вони не лише виконали евристичну та 
методологічну функцію у формауванні принципово нової галузі міждисциплінарного знання, а й 
зіграли важливу просвітницьку роль [5, с. 14]. Діяльність цих організацій базувалася практично на 
ентузіазмі їх засновників та міжнародній грантовій підтримці, але вона істотно впливала на 
формування світогляду людей, усвідомлення того, яке місце посяде людина у загальній картині 
світу і як вона може змінити співвідношення позитивних і негативних сил у світовому просторі.   

Як бачимо, вельми важливими проблемами в контексті процесів глобалізації займаються 
міжнародні громадські організації, рухи, фонди, спілки, товариства, клуби, федерації тощо. Вони 
об’єднуються не за принципом економічної доцільності та матеріальної вигоди, а за ідейними 
переконаннями, прагненням істини і справедливості. Головними напрямами їхньої діяльності є 
екологічні, культурологічні, гуманітарні, релігійні, правозахисні, антиядерні, антимілітаристські, 
профспілкові, наукові, освітні, спортивні, а також різноманітні глобалістські процеси. Їхня 
активність, принципова громадянська позиція і воля змінити ситуацію на краще змушує провладні 
інстанції, посадовців різного рівня прислухатися до їхнього голосу, враховувати пропозиції, 
залучати до розробки державних і міжнародних документів, експертизи нормативно-правової бази, 
законодавчих актів, брати участь у наукових і економічних симпозіумах, міжнародних акціях тощо. 
Для такої діяльності в сучасному світі не може бути жодних перепон і просторових обмежень, 
державних кордонів і національно-культурних протистоянь. До того ж рівень неконтрольованості 
глобалізаційних проблем спонукає міжнародні, державні, громадські інституції до тісної співпраці, 
розробки єдиних і всім зрозумілих принципів мирного співіснування у світовому просторі. Спроба 
багаторівневого розв’язання об’єктивних проблем, які постають перед людством у глобалізованому 
світі свідчить про те, що воно шукає ефективні засоби солідаризації перед лицем глобальних 
викликів і демонструє свою спроможність знайти цивілізаційні відповіді. 

Йдеться передусім про екологічну проблематику, адже «зростаюче антропогенне 
навантаження на природу Землі в глобальному масштабі починає наближатися до межі, за якою 
природа втратить здатність підгримувати подальше нормальне існування людської популяції. У 
результаті цього все населення Землі вперше за свою історію опинилося перед справді спільним 
для нього практичним завданням – забезпечення власного виживання. Це завдання може бути 
виконане лише спільними зусиллями всіх. Саме воно об’єднує все людство в єдиний соціальний 
суб’єкт, який зосереджується на проблемах вітального характеру, незважаючи на якісь другорядні 
суперечності. Звідси і пріоритет загальнолюдської моралі, яка відсовує всі прагматичні, 
тимчасові, егоїстичні інтереси на другий план» [див.: 4, с. 13]. 

Наукові прориви за межі планетарної системи, з одного боку, і нейтронно-протонне 
проникнення науки в глибину матерії – з іншого, дало можливість людству усвідомити, що воно 
живе не лише в обмеженому соціально-природному просторі, а й збагнути глобалізаційні контури 
картини світу, в якому воно перебуває. До того ж, це дало можливість людству осмислити свою 
цілісність і єдність як унікальної соціальної системи, уявити специфіку свого просторового 
континууму в умовах глобалізаційного буття. Вже у 30-ті роки ХХ ст., розробляючи концепцію 
ноосфери, В. Вернадський передбачав кардинальні зміни соціально-просторового вигляду Землі 
внаслідок потужної перетворювальної діяльності людини і попереджав про небезпеку порушення 
закономірностей соціального та планетарного простору. «Людство єдине, і хоча в преважній масі 
це усвідомлюється, але ця єдність виявляється формами життя, що фактично її поглиблюють і 
змінюють непомітно для людини, стихійно, внаслідок несвідомого до неї устремління. Життя 
людства, при всій його різноманітності, стало неподільним, єдиним. Подія, що сталася в глухому 
закутку будь-якої точки будь-якого континенту чи океану, відбивається і має наслідки – великі й 
малі – в ряді інших місць, усюди на поверхні Землі. Телеграф, телефон, радіо, аероплани, 
аеростати охопили всю земну кулю. Зносини стають чимраз простішими і швидшими. Щорічно 
організованість їх збільшується, бурхливо зростає» [1, с. 27]. Видатний учений чітко бачив 
елементи глобалізації планетарного простору і закликав людство до раціональної поведінки в його 
межах. «Людина вперше реально зрозуміла, що вона житель планети і може – мусить – мислити і 
діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особистості, родини або роду, держав або їхніх 
союзів, але і в планетарному аспекті» [там само, с. 28].  

Ноосферні думки В. Вернадського поділяв німецький філософ-екзистенціаліст К. Ясперс, який 
осмислював глобалізацію європейського і світового простору не в природничому, а в соціально-
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історичному контексті. Намагаючись виявити приховані можливості нової історичної ситуації, він 
наголошував на конвергентних процесах, які відбуваються в соціальному просторі, утворюючи 
реальну суспільну цілісність планетарного масштабу. «Наша історично нова ситуація, вперше має 
вирішальне значення, являє собою реальну єдність людей на Землі. Завдяки технічним можливостям 
сучасних засобів інформації наша планета стала єдиною цілісністю, повністю доступною для 
людського сприйняття, стала «меншою», ніж була колись Римська імперія [6, с.  141]». До цього 
стану світ рухався майже 400 років, починаючи з епохи великих відкриттів. За цей час весь світовий 
простір практично став європейською колонією. Поступово склалися могутні сили, які прагнули 
підкорити собі велетенські простори земної кулі. Це привело у ХХ ст. до двох світових воєн, остання 
з яких була справді глобальною, адже в неї було втягнуто 61 країну світу, в яких проживало 80% 
населення Землі. «З цього моменту починається світова історія як єдина історія єдиного цілого. З 
такого погляду, вся попередня історія уявляється низкою розкиданих, незалежних одна від одної 
спроб, безліччю різних витоків людських можливостей. Тепер проблемою і завданням став світ у 
цілому. Тим самим відбувається повне перетворення історії ... Світ замкнувся. Земна куля стала 
єдиною. Виявляються нові небезпеки і можливості. Всі суттєві проблеми стали світовими 
проблемами, ситуація – ситуацією всього людства» [там само, с. 141]. 

Сьогодні стало дуже помітно, що існування єдиного людства має свої позитивні і негативні 
тенденції. Об’єднання політичних, економічних, правових, культурних, інформаційних та ін. 
потенцій цивілізації має, безперечно, позитивне значення. Воно створило умови для переходу 
суспільства до якісно нової відкритої просторово-територіальної організації свого існування. Однак 
відкриття соціального простору, яке почало здійснюватися на початку та в середині ХХ ст. принесло 
людству дві світові війни, громадянські конфлікти, руйнівні революції, тероризм, хакерство, глибокі 
фінансово-економічні кризи, які підірвали життєвий лад, економічну стабільність, політичний 
суверенітет, девальвували культурні цінності, завдали значних людських втрат, не лише 
безпосереднім учасникам протистояння, а й тим сторонам, які не були причетними до цих подій.  

Глобалізм ХХ ст. зробив країни, народи, культури повністю взаємозалежними одне від 
одного. Понад те, вони стали заручниками тотальної ситуації, адже глобалізація ліквідувала 
регіональний (і будь-який інший) нейтралітет і автономію, долучивши до участі у глобальних подіях 
(прямо чи опосередковано) все населення земної кулі. Отже, глобалізація разом з інноваціями 
систематично вносить багато незручних елементів у життєвий простір суспільства. У зв’язку з цим 
людству постійно потрібно знаходити можливості щоб відчувати себе впевненішим, сильнішим і 
переконливішим перед несприятливими тенденціями глобалізації.  

Водночас можливості глобалізованого суспільства неухильно спонукали людство до єдності. 
Це мало і має безумовний позитивний зміст у соціально-просторовому, політичному, фінансовому, 
культурному, економічному, інформаційному та інших вимірах. Однак не можна не помічати й ті 
негативні тенденції існування єдиного людства, коли окремі держави, народи, культури, етноси 
потрапляють у повну залежність від інших. Показовим є те, що війни, які прогриміли у ХХ ст., 
принесли величезні втрати не лише безпосереднім учасникам військового протистояння, а й 
нейтральним країнам. Наслідки глобальних конфліктів ХХ ст. поширили свій негативний вплив 
практично на весь простір земної кулі. На планеті виникла тотальна загроза абсолютного знищення 
життя, сукупна потужність засобів руйнування набагато перевищила захисні можливості цивілізації.  
Незважаючи на те, що світове співтовариство здійснює рішучі дії для того, щоб упередити будь-які 
руйнівні сценарії військового характеру із застосуванням зброї масового знищення, величезні 
арсенали ядерних боєприпасів як недоторканий запас залишаються законсервованими і можуть 
спрацювати в результаті фатальної випадковості.  

Однак не варто забувати і про технічні, енергетичні, інформаційні, екологічні та інші 

потужності індустріальної цивілізації, вихід яких з під людського контролю може завдати 
непоправної шкоди соціальній організації регіонального і світового простору. Підтвердженням цих 
міркувань можуть стати трагічні події на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, які зробили 

непридатними для людського використання сотні квадратних кілометрів земного простору. Не менш 
трагічною була катастрофа в Японії 12 березня 2011 року, коли в результаті землетрусу, на атомній 
електростанції «Фукусіма-1» стався викид великої кількості радіоактивних речовин в атмосферний 

простір. Під час проведення першого етапу аварійно-рятувальних робіт у світовий океан було 
скинуто понад 10 тис. тон радіоактивно забрудненої води. Хоча за три місяці було споруджено 
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систему для відкачування та очищення води, що дало можливість запобігти утворенню постійного 
джерела радіоактивного забруднення і ситуацію на АЕС вдалося стабілізувати, однак завершальний 
і набагато небезпечніший етап ліквідації наслідків аварії – вилучення залишків розплавленого 

ядерного палива з реакторів – буде здійснюватися лише через 10 років. 
Означені проблеми певним чином інтегровані в глобальну картину світу і суттєво 

впливають на її специфіку і стан. Вони стали невід’ємними складниками глобального 

антропологічного простору, в якому людство або знайде адекватні форми його організації, або 
дочекається шокуючих потрясінь. Ситуація істотно ускладнюється ще тією обставиною, що нині 
людство як певна цілісність стало глобальною системою, в якій серйозно порушені закони і 

принципи самоорганізації, саморегуляції та саморозвитку. Це вносить у лінійний розвиток 
соціального простору безліч біфуркаційних чинників, деструктивні наслідки яких передбачити і 
проконтролювати буде неможливо. У цьому людство жорстоко переконалося вже на початку 

ХХІ сторіччя, відчувши на собі психологічний стрес і фізичний страх після цивілізаційної 
катастрофи 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Після цього терористичні атаки не припинились, а, 
навпаки, посилилися. Про це засвідчують події, що прокотилися країнами Європи: Великої 

Британії, Іспанії, Німеччини, Бельгії, а особливо Франції. Це потягло за собою не лише соціально-
просторову деструкцію та руйнацію гігантської території людського існування, а й сотні тисяч 
людських життів – і не лише на європейському континенті, а й в країнах Азії (Ірані, Афганістані) 

та інших регіонах світу. Незважаючи на те, що частина організаторів цих акцій понесла заслужене 
покарання, ще й досі остаточно не з’ясовані сили, які стоять за цими терористичними діями. Проте 
їхні наслідки засвідчили мешканцям усієї планети, що соціально-просторова картина світу може 

залежати не лише від об’єктивних процесів, які в ній відбуваються, а й від глобальних амбіцій 
окремих лідерів і ватажків певних злочинних сил і угруповань, які зацікавлені у переформатуванні 
світового простору. Мета, результати і засоби здійснення таких «проектів» матимуть для людства 

есхатологічно-катастрофічні наслідки.  
На жаль для здійснення будь-яких негативних проектів їх організатори використовують 

найновітніші досягнення постіндустріального суспільства: інформаційні та дезінформаційні 

технології, теле- і радіокомунікаційні мережі, комп’ютерні системи, Інтернет, супутниковий зв’язок, 
нанотехнології, зразки сучасного озброєння, гібридну тактику, засоби особистої безпеки тощо. В 
антигуманістичних цілях можливе застосовування абсолютно легальних цивільних засобів: 

авіалайнерів, морських суден, автомобільно-транспортних і залізничних шляхів сполучення, метро, 
навігаційних приладів, хімічних речовин, ліків і т. ін. Натомість воєнізовані шляхи боротьби та 
поліцейські форми відповіді на виклики антигуманістичного насилля не дали бажаних результатів. 

Отже, стає очевидним, що силовими методами неможливо стабілізувати глобалізаційне становлення 
картини світу і розв’язати всі проблемі питання, пов’язані з цим процесом. Потрібно шукати нові 
підходи до вдосконалення світового порядку, який би унеможливлював використання власних 

здобутків людства на шкоду самому собі. Світ ніколи не буде таким, яким він був колись, тому з 
глобалізаційними умовами його трансформації повинна змінюватись і масова свідомість 
суспільства, і його соціально-просторова картина. 

Висновки. Отже, процес глобалізаційно-просторової інтеграції відбувається в межах 
об’єктивних закономірностей розвитку соціально-просторових характеристик всесвіту. Як у 
вітчизняних, так і в західних доктринах глобалізації настійливо підкреслюється біполярність 

світової системи, дефіцит чітких орієнтирів і механізмів сталого розвитку, наявність гострих 
колізій у сучасному соціумі, але всіма дослідниками висловлюється переконлива думка, що 
розв’язання вказаних суперечностей можливе лише консенсусним шляхом. 

Інтеграційні трансформації в глобальному масштабі відбуваються в результаті великої 
сукупності процесів, унаслідок яких нова соціально-просторова організація соціуму приходить на 
зміну попередній. Єдність соціального простору забезпечується діалектикою глобального і 

локального, інтернаціонального і національного, гомогенного і гетерогенного, що відображається 
в цілісній картині світу. В суспільному просторі органічно інтегруються соціальні та індивідуальні 
сили, матеріальні та ідеальні, об’єктивні та суб’єктивні фактори, раціональні та ірраціональні 

образи, свідоме та підсвідоме. 
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Незважаючи на критичні зауваження, песимістичні настрої та абсолютизацію негативних 
аспектів глобалізації, вона не вичерпала свій евристичний потенціал і не втратила актуальності в 
планетарному просторі. Це свідчить про те, що людство перебуває на унікальному рубежі нової 

інтеграції, здатної не лише ставити глобалізаційні виклики перед людством, а й об’єднувати його 
на культурно-гуманістичних засадах. 
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Summary 
Peshko B. The Problems of Globalization and Spacial World Integration.  

The article deals with the integrational and disintegrational processes that are taking place in the 

contemporary globalizational and spatial structure of the world. The role of the international governmental and civic 

organizations in the integration of the world space is analyzed. Features of the integration in the p ost-Soviet space 

and orientation of Ukraine towards the European integration is considered. The globalizational problems of the late 

20th and the early 21st century are described. An advantage of the cultural and valuable, humanitarian forms of 

integration over the economic expediency and material benefits is substantiated. An emphasis is put on the necessity 

of rethinking by the humanity of its integrity and unity as a unique social system and the specifics of its 

globalizational being in the conditions of the modern spatial continuum. Positive and negative tendencies of the 

single humanity’s existence are shown. It is proved that globalizational and spatial processes of the integration take 

place within the framework of objective regularities of the development of the universe’s social and spatial 

characteristics. The bipolarity of the world system, the lack of the clear landmarks and mechanisms for the 

sustainable development, the presence of the acute collisions in the modern society is emphasized by both  the 

domestic and Western doctrines of globalizat ion. But all researchers are convinced that the solution of these 

contradictions is possible only by the consensus. 

Integrational transformations on a global scale occur as a result of a large set of processes, resulting in a new 

social and spatial organization of society that replace the previous one. The unity of the social space is ensured by the 

dialectic of the global and local, international and national, homogeneous and heterogeneous, which is reflected in the 

integral picture of the world. In the public space, social and individual forces, material and ideal factors, objective and 

subjective factors, rational and irrational images, conscious and subconscious are organically integrated. 
Keywords: globalizat ion, integration, social space, world, nature, environment, ecology, humanity. 
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ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЯВІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОГО СВІТУ  

ТА В СУЧАСНІЙ НООРЕФОРМАЦІЇ ПЛАНЕТИ 
 

Стверджується, що українці є прямими нащадками тих, хто створив на Близькому Сході продуктивне 

землеробство. Обравши для Вітчизни місце на чорноземах і поєднавшись із мисливцями-аріями, вони сформували 

народ трипільців. Перші у світі вони одомашнили коня, винайшли колісний транспорт і зрештою організували 

гігантський простір Великого Трипілля на основі мідних шахт Каргали і аграрних зон. Високі тех нології 

бронзової ери концентрувалися на теренах Великого Трипілля. Тисячі років зростала хмара тегів (яку історики 

помилково назвали "протоіндоєвропейська мова") і культурно -економічний вплив на Евразію. Велике Трипілля 

раптово зникло під ударом «вулканічної зими» – вибуху вулкану Санторін. Це й стало поштовхом для відомих 

переселень аріїв (чи великотрипільців) з багатьма мовними, культурними, технологічними й економічними 

наслідками. Це був перший глобальний подарунок слов’ян прото -українців індоєвропейським народам. Він 

назавжди змінив світ і навіть зараз забезпечує прогрес людства. Ми пропонуємо  звернути увагу на екологічно 

безпечні ноотехнології та сукупність багатьох ноонаук (Нооглосарій). Нові поняття являють собою «хмару 

ноотегів», яка вже поступово поширюється у світі. Це означає початок нооодуховлення світу, ноореформації 

засад життєдіяльності людей, порятунок від колапсу і ноорозвиток.  

Ключові слова: нооісторія, винайдення землеробства, походження українців, Велике Трипілля, хмара 

великотрипільських тегів, ноотехнології, ноонауки, ноореформація, ноорозвиток.  

 

Якщо виборсатися з хаосу суперечливих повідомлень ЗМІ та потоків е-інформації, в яких 

неприємні для когось факти замовчуються і “доповнюються” якомога більшою кількістю неправдивих 
повідомлень для відволікання більшості громадян, та спробувати неупереджено поглянути на людство 
в цілому задля визначення головних характеристик того стану, в якому воно перебуває (з одночасним 

порівнянням з іншими критичними моментами за інтервал часу 12 тис. років), то на основі досягнень 
комплексу сучасних наук дійдемо приголомшливих висновків про роль українців долітописних часів і 
громадян сучасної України в світовому культурному розвитку та формуванні Західної, Православної і, 

почасти, Індійської цивілізацій (тут ми використали диференціацію С. Гантінгтона): 
1) Не тільки Антична Греція має право розраховувати на особливе ставлення інших держав 

Європейського Союзу за вирішальний внесок у появу культури Заходу. Не лише стародавні греки 

були творцями культури і технологій індоєвропейського світу. На тисячі років раніше та упродовж 
набагато тривалішого часу пращури українців разом із сусідніми народами організували 
грандіозну економічну зону, яку доцільно назвати “Велике Трипілля (ВТ)”, де гірництво, 

металургія та розвинений кінний транспорт зумовили майже загальноконтинентальне поширення 
“хмари тегів” – нових для тих часів слів і понять, які характеризували вершинні технології 
бронзової доби і стали спільними в усіх сучасних сотнях мов індоєвропейської сім’ї.  

2) З настанням чергового тисячоліття з України стала поширюватись ідея ноореформаціі та 

ноорозвитку, що спирається на мудрі й екологічно безпечні технології (ми пропонуємо для них 
особливий термін – ноотехнології [2]), та залучає дедалі більше нових секторів знань і діяльності 

– ноонауки, ноомислення, ноорозвиток та ін. [3]. Унікальність їх у тому, що в разі заміни ними 
сучасних індустріальних технологій і парадигм людство зможе поєднати розширення популяції з 
підвищенням якості та безпеки життя. 

Мета статті – доведення цих двох тверджень і короткий прогноз на майбутнє. Ми 
використаємо знання з багатьох наук, надаючи перевагу тим із них, які датуються останніми 
кількома роками. Найважливіший для нашого дослідження метод можна назвати “критичною 

нооінтеграцією” – використанням інформації з якомога більшої кількості найновіших джерел з 
одночасною перехресною перевіркою їх вірогідності.  
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Однак, розпочнемо виклад нашої аргументації не з футурологічної частини, а з 
використання фактів, уже накопичених молодим науковим  сектором, для якого ми пропонуємо 
назву нооісторія. Він не існував раніше, бо лише з настанням ХХІ ст. науковці світу отримали 

засоби точнішого датування археологічних та інших знахідок разом із розшифруванням 
генетичного матеріалу. Для нас нооісторія – сукупність фактів, які ми поклали в основу цієї статті.  

Сучасні генетики з використанням досягнень представників інших наук довели, що всі 

“землеробські” гени населення Європи і значної частини Азії мають витоком ті племена, у склад 
яких входили і наші пращури. Їх спільним досягненням був початок “першої цивілізаційної хвилі 
(аграрної хвилі)”, за термінологією Е. Тофлера. Вони на межі 10-го тисячоліття до нашої ери 

створили на теренах Близького Сходу в Родючому півмісяці рільництво й одомашнили овець і кіз 
([1] та ін.). Зростання населення і брак легких для ручного обробітку грунтів примусив молодші 
покоління цих винахідників разом з насінням, знаряддями праці й отарами малих копитних пішки 

рухатися на Захід, Північ і Схід. Ритм розселення вказаний на рис. 1. Майбутні українці спершу 
оселилися на землях, які нині є морським дном далеко на південь від Одеси і Миколаєва.  

 

 
 

Рис.1. Розподіл даних про поширення одомашнених у Родючому півмісяці рослин [ див.: 1, с . 177].  

Пунктир – авторська реконструкція контурів водойм до прориву Босфору,  

суцільна лінія – ймовірна зона поширення впливу Великого Трипілля . 

 
Приблизно 7500 років тому відкрився істотно вужчий від Дніпра Босфор і під впливом 

повільного заповнення чаші Чорного й Азовського морів пращури-землероби змістилися на північ, 
де на узліссях зустрілися з аріями – мисливцями з алтайським генетичним корінням і майже 40000-
річним досвідом полювання на великих звірів та відповідними фізичними кондиціями. Арії та 
землероби мали різні екологічні ніші, а тому не конкурували між собою за харчові ресурси. 
Натомість, висока взаємна привабливість зумовила поєднання генів і формування чималої зони, яку 
доцільніше називати не “Кукутені”, а "Трипілля-1". Від аріїв трипільці-чоловіки отримали 
знамениту гаплогрупу R1а і разом з нею – підвищену фізичну силу, життєву активність і 
схильність до інноваційно-пошукової діяльності. Вкажемо, що нам невідома якась інша культура, в 
межах якої чоловіча частина населення випередила б чоловіків-трипільців у закоханості, захопленні, 
естетичності й привабливості зображень жінок в усіх своїх сакральних і побутових творах.  

Науковці ще у ХХ ст. встановили ([1] та ін.), що з десятків спроб одомашнити коней 
успіх стався лише одного разу – на півдні України. Використовуючи відкриття етології, ми 
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пояснюємо це тим, що чоловіки-арії, які успішно полювали на зубрів і печерних ведмедів, не 
мали страху перед кіньми. Навзамін за допомогу людям у денний час коні отримали нічний 
захист від зграй вовків, що й стало основою вигідного с півіснування. Пращури, які раніше 

могли використовували лише власні м’язи, раптом отримали потужну, слухняну й витривалу 
біологічну “машину”, яка харчувалася сама і потребувала тільки уваги і захисту.  

Наслідки цього досягнення виявилися колосальними і довготривалими. Тим, що 

господарями коней стали рільники, а не номади, ми пояснюємо чималу тривалість періоду їх 
мирного, а не воєнного використання. Пасіонарність трипільців скеровувалася не на організацію 
кінних атак (цим відзначилися так звані «майкопці», які засвідчили свій ментальний недорозвиток 

тим, що награбоване під час кінних нападів на тогочасну Персію безглуздо закопували в 
колосального розміру кургани з трупами своїх керівників), а на підвищення якості й безпеки 
життя на українських чорноземах. 

Успіх з кіньми був невдовзі підкріплений удосконаленням оранки та винайденням ажурного 
колеса. Трипільці мали значне бажання розшукати у себе поклади мідних руд і використовувати їх 
так само успішно, як це робили їхні генетичні родичі у Варненській металургійній провінції [7]. 

На трипільських теренах значних родовищ не виявили, а про те, що на волинських землях на  
глибинах понад 60 метрів їх чекали мало не мільйони тонн мідних самородків, трипільці так і не 
здогадалися (видобувати їх складно, тому сучасна Україна й досі ігнорує цей скарб).  

Під час скерованих на схід торгівельних і пошукових кінних експедицій трипільці виявили 
родовища міді на Луганщині, які їх не задовольнили. Їм пощастило на Південному Уралі, де в 
урвищах на берегах річечок, які впадають в Урал, вони помітили виходи яскраво забарвлених 

мідних руд (практично всі сполуки міді мають привабливі кольори) на удесятеро менших 
глибинах. Рудне поле Каргали виявилося практично невичерпним і упродовж багатьох сотень 
років задовольняло майже всі тогочасні потреби трипільців, які стали мало не монополістами у 

тогочасному секторі гірництва, металургії, транспорту. Російські та інші вчені досить детально 
дослідили ці копальні та (меншою мірою) поселення майстрів гірничої справи [8].  

Однак, ці групи дослідників мало цікавилися тим, як гірники забезпечувалися харчуванням і 

як саме поширювалася та використовувалася видобута ними руда. Ми ж поєднали їхні досягнення 
з відкриттями зовсім інших груп науковців, які надали докази тривалого існування чималої зони 
аграрних містечок (прикладом є славнозвісний Аркаїм) – так званої “країни міст”.  

Отже, у процесі експансії трипільців на Схід виникло багато нових професій і стався 
перший в історії людства глибокий поділ праці на території 1-2 млн. км

2
, яку ми пропонуємо 

називати “Великим Трипіллям”.  

Аналізуючи всі доступні найновіші дані нооісторичного плану, ми змогли (це зробив 
перший з авторів 21 січня 2017 року) усвідомити і роль Великого Трипілля в культурній та 
економічній історії людства, і механізм формування всього індоєвропейського світу та понад 400 

сучасних і мертвих мов, що складають славнозвісну індоєвропейську сім’ю.  
Нагадаємо, що лінгвісти та історики Європи і світу вже понад 200 років марно намагаються 

зрозуміти походження величезної сім’ї індоєвропейських мов, оскільки припустилися фатальної 

помилки, стверджуючи: “Все розпочалося з народу, який розмовляв протоіндоєвропейською 
мовою (ПІЄМ) і надалі поширив її в усій Євразії від Атлантики до Індії”. Концентруючись на 
словосполученні “поширення мови”, вони так і не спромоглися пояснит и, у який спосіб ПІЄМ 

охопила навіть території ворожих народів і була зупинена тільки непереборними природними 
факторами – океанами, захмарними горами і пустелями Африки і Західного Китаю. 

У змаганнях між собою лінгвісти запропонували десятки місць походження ПІЄМ. На рис. 2 

ми відтворюємо схему нових варіантів “колисок” із вказівкою їх авторів, яка присутня в багатьох 
джерелах (включаючи Вікіпедію).  
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Рис. 2. Частина нових (після 1960 р.) варіантів зон народження прото індоєвропейської  

мови (ПІЄМ) з даними про їх авторів. Нами наближено вказано розташування  

Трипілля-1, Великого Трипілля і мідних копалень (Каргали). 

 

Акцентування лінгвістами слова “мова” не дало їм змоги здогадатися про те, що настільки 
успішне поширення здійснила створена нашими пращурами “хмара тегів” – ключових слів для 
позначення найвищих для того часу технологій. Майбутні українці та інші народи накопичували 
цю хмару поступово – в Анатолії в процесі поширення землеробства на Захід; на півдні України 
під час одомашнення коня та винайдення колісного транспорту, але найбільше – в зоні видобутку 
мідних руд і поширення продуктів їх перетворення. Вказані слова сучасною науковою мовою слід 
називати “теги”. Вони потрібні всім, адже мирне існування економічної зони Великого Трипілля 
було настільки вигідним для всіх племен і народів, що ніхто не ризикував зруйнувати її через 
“номадичну пасіонарність”.  

Утім, зрідка траплялось і силове поширення вказаної “хмари тегів”. Це був не надто 
тривалий період після розпаду Великого Трипілля. На наше переконання, головною причиною 
стало виверження надвулкану Санторін в Егейському морі в середині другого тисячоліття до 
нашої ери. Науковці мають різні думки щодо того, як довго зі стратосфери падали униз аерозолі, 
які закривали Сонце. Консенсус існує лише стосовно значного зниження температури нижніх 
шарів атмосфери, що, безсумнівно, налякало наших пращурів та інші народи. Населення східної 
частини Великого Трипілля вирішило рушити на південь, що різко прискорило цивілізаційні 
процеси в Персії та Індії, цілковито збурило систему "східних імперій" (включаючи Єгипет).  

Друга частина населення ВТ могла рухатися переважно на захід, наслідком чого стала 
швидка зміна генетичної мапи Центральної Європи і поширення майбутнього слов’янського світу 
з гаплогрупою R1a1a до меридіану Берліна. Але, як було вказано, хмара тегів поширилася ще далі, 
бо народи з гаплогрупою R1b запозичили основну частину великотрипільської хмари тегів.  

Отже, всепланетне поширення індоєвропейських мов сталося з однієї головної причини – 
винайдення нашими пращурами найдосконаліших технологій бронзової ери і поступового 
формування “нездоланної” хмари великотрипільських мовних тегів. Цей імпульс мав таку потужність, 
що, незважаючи на окремі технологічні “сплески” в ареалі поширення китайського варіанту 1-ї 
(аграрної) “тофлерівської” хвилі, для Землі в цілому аж до наших буремних днів лідерство в культурі, 
науках, освіті й технологіях належало народам, які послуговувалися мовами з індоєвропейської сім'ї.  

Ті народи, які запозичили з економічної зони Великого Трипілля знання, слова і технології, 
використовуючи їх навіть краще, ніж це зробили самі винахідники, бо наші пращури, не бажаючи 
покидати рідні чорноземи (землероби покидають Вітчизну тільки у разі зникнення родючості грунту), 
опинилися на шляху практично всіх навал номад і більш мирних “переселень народів”. 

Узагальнюючи нооісторичну частину цієї статті, відтворимо наше уявлення про 
цивілізаційні хвилі (сходинки) еволюції людства на рис. 3, значно удосконаливши загальновідому 

модель Е. Тофлера (1928-2016).  
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Рис. 3. Уточнений вар іант тофлерівської хвильової моделі еволюції людства, що враховує  

ноотрансформацію – започатковану в Україні четверту ноохвилю. 

 

Хоч ми й заперечуємо проти слів “третя хвиля” для процесів створення та поширення 
цифрової інформації (насправді це невеликий сплеск на індустріальній хвилі), але визнаємо, що 
лідером прогресу стали США. Вони були ініціаторами уведення нових е-технологій і термінів, у 
всіх деталях прорахували зміни індустріального суспільства аж до 2100 року в знаменитій 
“трилогії” футурологів під керівництвом Д. Медоуза [4], доволі вдало продовжують робити 
передбачення і в наш час [5; 6].  

Принципово важливо наголосити на тому, що вказані та всі інші відомі нам науковці 
доводять повну неминучість глобальної екологічної катастрофи (колапсу-21) у другій половині 
ХХІ ст. Подібний песимізм ми пояснюємо тим, що для них залишаються відомими тільки 
індустріальні технології, які в усіх варіантах супроводжуються шкідливими для рівноваги 
біосфери тепловими, хімічними та всіма іншими варіантами виділень і відходів. Вони й не 
помітили, що на межі ХХІ ст. серед потоку нанотехнологій з’явилися перші дві нешкідливі для 
довкілля (створення у тільцях певного виду бактерій, які живляться будь-якими органічними 
відходами, біопластиків, а також використання сполук титану для трансформації поглинання 
світла в ефективне біообеззараження). На 2010 рік їх стало більше, що допомогло нам винайти для 
їх позначення термін «ноотехнології» [2]. 

У нашому уявленні «ноотехнології» – мудрі способи виробництва та інші соціальні чи 
економічні процеси, які дають можливість для всієї популяції людей співіснувати з біосферою, не 
пошкоджуючи її та не зменшуючи її різноманіття. Подібна повна екологічна безпечність 
ноотехнологій забезпечується тим, що людина мудро скеровує природні процеси в бажаному для 
себе напрямі, не порушуючи цим їх нормального плину, не перетворюючи на засіб знищення 
спершу біосфери, а пот ім – і всього людства. Якщо людство ще до середини XXI ст. спроможеться 
відмовитися від індустріальних виробництв і замінити їх ноотехнологіями, то стане цілком 
можливим і сталий розвиток, і поєднання зростання чисельності людства з підвищенням якості 
життя кожного громадянина. 

Очевидно, що з цим рятівним для людства фундаментальним поняттям пов’язані багато 
інших, які ми поєднали у “нооглосарій (нооенциклопедію)” й отримали на нього авторське 
свідоцтво [3]. Нооглосарієм автори цієї статті започаткували створення та поширення колосальної 
за цивілізаційним впливом хмари тегів. Цього разу – ноотегів, що являють собою десятки нових 
понять і термінів, які в майбутньому обслуговуватимуть перехід Вітчизни і всього людства до 
ноосуспільства, до мудрого співіснування людства з вилікуваною біосферою. Для полегшення 
поширення нашої пропозиції поза межі України на решту планети доцільно використати засоби 
сучасної інфографіки і надати читачам більш наочне відтворення – хмару англомовних та 
україномовних ноотегів (рис.4).  
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Рис.4. Два трохи відмінних м іж собою варіанти створених нами хмар ноотегів, що розпочали 

виконувати роль основи ноодуховлення (ноореформації) людства . 

 
Звертаючись до історичних аналогій, доцільно нагадати, що відомий німецький науковець 

Е. Геккель ще у 1866 році передбачив високу ймовірність пошкодження біосфери засобами 
індустріальних технологій і запропонував розвивати екологічні науки для усунення цієї загрози. 

Загальне усвідомлення важливості екології настало мало не через століття, але засобів уникнення 
повного колапсу, як ми вказали, не віднайшли ні учасники трьох світових екологічних форумів 
(1992, 2002 і 2012 роки), ні комісії ООН (натомість, «кліматична» комісія винайшла поняття 

“глобальне потепління” й на диво успішно лякала та лякає весь світ), ні всі ті науковці, які не 
використовують теги, вказані на рис. 4. 

Услід за Е. Геккелем, ми робимо наступний крок, адже пропонуємо ноотехнології і ноонауки 

як єдиний реальний засіб усунення колапсів і забезпечення ноорозвитку людства. Наголосимо на 
тому, що термін “ноорозвиток”, на наше переконання, значно креативніший від незугарного 
словосполучення “сталий розвиток (sustainable development)”. Відзначимо також той факт, що 

останнім часом окремі науковці з різних держав світу також звернули увагу на доцільність 
використання не тільки терміну “ноосфера”, а й інших. Наприклад, поняття “ноогуманізм” стало 
основою для успішного докторського дослідження з філософії освіти [див.: 9]. 

Відтак, у авторів немає жодних сумнівів у тому, що на ноореформацію та поширення 
ноонаук на основі ноотехнологій і ноомислення не доведеться, як у випадку Е.  Геккеля, чекати 
багато десятків років. Однак, для підвищення іміджу нашої країни у цей час і для подолання  

перешкод на шляху її розвитку бажана участь у поширенні ноознань і нооуявлень національних 
ЗМІ, всього населення і навіть вищого керівництва держави, враховуючи те, що нооісторія та інші 
молоді науки виявили факт вирішальної участі пра-українців у першому одуховленні планети та 

формуванні витоків усього культурного та освітньо-наукового індоєвропейського світу. 
Керівництво всіх розвинених держав світу повинно бути зацікавлене в інтенсифікації досліджень у 
напрямі відмови від індустріальних технологій і свідомого скерування зусиль на збільшення кількості 

екологічно безпечних ноотехнологій. Настав момент активного прискорення ноореформації 
сучасної глобальної цивілізації.   
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Summary 

Korsak K., Korsak Y. On the Participation of Ukrainians in the Establishment of the Indo-European 

World and in the Contemporary Planet Nooreformation.  

The article is based on noohistory and noosciences that are the combination of new discoveries in physics, 

biology, genetics, chemistry, archeology with the best cultural heritage and directed toward the future not the past. 

Authors proved that Ukrainians are direct descendants of those who created productive agriculture in the Middle East. 

Having chosen the place for Motherland on the black soil and having combined with hunter-Aryans, Trypillians 

(Trypillia-1) had being formed. They are the only in the world who domesticated horse, invented the wheeled transport, 

organized a giant space Great Trypillia (GT) based on a combination of copper mines Karhaly, "country towns" and 

other agricultural areas. The high technologies of the bronze era concentrated on territory of Great Trypillia. A cloud of 

tags had been growing for thousands of years (historians called it "Proto Indo-European Language - PIEL" by mistake), 

and cultural and economic influence on Eurasia and creation of Indo-Europeand World. Great Trypillia suddenly 

disappeared under attack of "volcanic winter" – Santorini volcano explosion. This was the impetus for the famous 

Aryan migrations (or Trypillians) with many linguistic, cultural and economic consequences. It was the first global gift 

of Ukrainians to all Indo-European peoples (spiritualisation №1). It changed the world forever and even now provides 

human progress. The autors in 2000-2010 offer ecologically safe neotechnologies to humankind and a collection 

(Nooglossary) of many of the noosciences. New concepts are a "cloud of nootags," which is gradually spreading in the 

world. This means the beginning of the world's noospiritualisation, but the re-formation of the fundamentals of people's 

lives, salvation from collapse and development.  
Keywords: noohistory, the invention of agriculture, Ukrainian orig in, Great Trypillia (GT), GT cloud tags, 

Indo-European languages, the first spiritualisation, nootechnologies, noosciences, nooreformation, noodevelopment, 

noospiritualisation. 
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